spottið 12

Melódíumeistarinn
McCartney
tónlist 28

Náttúran á
nesinu
snæfellsnes 22

Græddu á gulli
á Grand Hótel
Laugard. og sunnud.
frá kl 11:00 til 19:00
Skoðið nánar á bls. 49

Staðgreiðum
allt gull,
silfur, demanta
og vönduð úr.

Helgarblað
16. júní 2012
140. tölublað 12. árgangur
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Byltingarkenndur leikur
Hilmar Veigar Pétursson,
framkvæmdastjóri CCP, í
viðtali um DUST 514.
tækni 18

Getur kona verið forseti?
Kjör Vigdísar Finnbogadóttur
árið 1980 vakti heimsathygli.
stjórnmál 32

VIÐ VEISLUBORÐ Þessi sveipkönguló hefur komið sér vel fyrir við sveitabæ einn fyrir utan Flúðir og eins og sjá má þarf hún ekki að óttast skort á
næstunni. Pödduvefur Náttúrufræðistofnunar segir að hún finnist á láglendi um allt land en er algengari um norðanvert landið en sunnanvert. Vefur hennar vekur
helst á henni athygli þegar hún spinnur saman brúsk af puntstráum eða greinar víðirunna, en spunahjúpur hennar minnir helst á silkiklæði.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Tónlistin fyrir trimmið
Forfallnir hlaupagikkir
velja bestu hlaupalögin.
útivist 24

Forysta Ólafs Ragnars eykst

Fjármál heimilanna l Atvinna l Fólk

Ólafur Ragnar Grímsson nýtur stuðnings 58 prósenta samkvæmt könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Um 28
prósent styðja Þóru Arnórsdóttur. Hún ætti að endurskoða sína kosningabaráttu segir stjórnmálafræðingur.
KÖNNUN Ólafur Ragnar Grímsson,

LEIKVÖLLU
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Allar
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Sérfræðingur
í fasteignadeild FYRIR
BÖRN
Íslandspóstur leitar

OG UNGL INGA

NA
FJÁRMÁL HEIMILAN
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að sérfræðingi í
fasteignadeild fyrirtækisins

HS Orka,
Landsvirkjun, Orkuveita
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Starfssvið

˾Stjórnun
˾ Stjórnun og eftirlit framkvæmda
er snúa
að fasteignum fyrirtækisins

HS Orka, Landsvirkjun og Orkuveita
Reykjavíkur leita að öflugum verkefnisstjóra
til að stýra sameigin
sameiginlegu
verkefni sem hefur það markmið að
draga úr styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti
við jarðvarmavi
jarðvarmavirkjanir.
Reiknað er með því að verkefnið standi
til nokkurra ára. Það er kostur að viðkomandi
hafi þekkingu og
reynslu af virkjanaverkefnum eða háhitarannsóknum.
o
óvæntar breytingar
i, húsnæðislán og
Sparnaðarráð, fjármálalæs

˾Greining kostnaðar- og verkáætlana
˾Gerð
˾ Gerð tilboðsgagna
˾Eftirlit með ástandi fasteigna

Menntunarkröfur

˾Háskólamenntun á sviði verkfræði,
tæknifræði
eða byggingarfræði

LAUGARDAG UR

16. JÚNÍ 2012˾Reynsla af byggingareftirliti eða

Kynningarblað

Starfssvið:

verkefnastjórnun

˾Iðnmenntun í byggingariðnaði er

kostur

s Sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum

DREKINN

˾Þarf að geta sýnt frumkvæði og
eftirfylgni
við framkvæmd verkefna
˾Þekkja teikniforrit og geta gengið
frá frumdrögum
að verkfræði- eða arkitektateikningum

STEKK
s
s Frumkvæði
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Umsóknir skulu berast til Tryggva
Þorsteinssonar
eða Andrésar Magnússonar andresm@postur.is tryggvit@postur.is,
fyrir 28. júní 2012.
Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur er til og með 24.
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forseti Íslands, er með afgerandi
forskot á aðra forsetaframbjóðendur nú þegar tvær vikur eru
í forsetakosningar. Um 58 prósent þjóðarinnar styðja Ólaf samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 sem gerð
var á miðvikudags- og fimmtudagskvöld.
Helsti keppinautur Ólafs, Þóra
Arnórsdóttir, er með innan við
helming af fylgi Ólafs, en 27,8 pró-

4IZPU[LYUL[
I\ULUNU
OYPUNK\PZSQVZ

sent segjast styðja Þóru nú. Aðrir
eru með mun minna fylgi.
„Þetta eru ekki góðar fréttir fyrir
Þóru,“ segir Gunnar Helgi Kristinsson stjórnmálafræðiprófessor.
Hann segir liggja beint við að Þóra
verði að ná verulegu fylgi af Ólafi
Ragnari ætli hún sér að ná kjöri.
„Niðurstöður þessarar könnunar
ættu að segja Þóru og hennar stuðningsfólki að hún verði að endurskoða sína kosningabaráttu,“ segir
Gunnar Helgi.
- bj / sjá síðu 8

Fylgi forsetaframbjóðenda
Ari Trausti
Guðmundsson
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SPURNING DAGSINS

Þorlákur, þarf ekki bara að slá
á þessa vitleysu?
„Nei, hér þarf að leggja hönd á
plóg.“
Þorlákur Helgason, framkvæmdastjóri
Olweusaráætlunarinnar, segir brýnt að
taka á ofbeldisfullum busavígslum sem
virðist tíðkast innan sumra íþróttafélaga.

Niðurstaða eftir sjö mánuði:

Kærumál gegn
Gillz fellt niður
LÖGREGLUMÁL Ríkissaksóknari
hefur fellt niður kærumál gegn
Agli Einarssyni. Tæpir sjö mánuðir eru síðan Egill var fyrst
kærður fyrir
nauðgun.
Brynjar
Níelsson, verjandi Egils,
staðfesti þetta
í samtali við
fréttastofu
Stöðvar 2 í gær.
Það var í
lok nóvember
EGILL EINARSSON
á síðasta ári
sem átján ára stúlka kærði Egil
og unnustu hans fyrir nauðgun.
Málið vakti mikla athygli, en
Egill hefur alltaf neitað sök.
Eftir rannsókn lögreglu var
málið um miðjan janúar sent Ríkissaksóknara sem sendi það svo
aftur til lögreglu til frekari rannsóknar. Í millitíðinni kærði önnur
kona Egil fyrir nauðgun sem sögð
var hafa átt sér stað fyrir átta
árum.
- eh

33 ára gamall flugmaður:

Kínversk kona
út í geim í dag
KÍNA Liu Yang verður í dag fyrsta

kínverska konan til þess að fara
út í geim. Tilkynnt var um geimferðina í gær.
Liu er 33 ára gamall herflugmaður. Hún mun ásamt tveimur
karlkyns geimförum halda út í
geim í dag í Shenzhou-geimferjunni. Förinni er heitið að geimstöðinni Tiangong 1, sem er tilraunaverkefni Kínverja, sem
vilja koma upp varanlegri miðstöð í geimnum.
„Frá fyrsta degi hefur mér
verið sagt að ég sé á engan hátt
öðruvísi en karlkyns geimfarar,“
sagði Liu við fréttamenn í gær.
- þeb

Stefna að breyttri sorphirðu:

Brugðist við ósk um varnir:

Borgarbúar verða að flokka rusl

Efla varnir
gegn mengun

UMHVERFISMÁL Brátt þurfa allir
Reykvíkingar að flokka pappír
samkvæmt stefnu Reykjavíkurborgar. Óheimilt verður að setja
pappír í sorpílát fyrir blandað
sorp.
Íbúum sem setja pappírsefni í
ílát fyrir blandað sorp verður tilkynnt með límmiðum, á tunnum
eða sorpgeymslu, að ekki hafi
verið staðið rétt að flokkun og
að við næstu losun verði ílát ekki
losuð séu í þeim pappírsefni.
Tveir eftirlitsmenn verða ráðnir
til að fara á undan sorpbílunum og
taka stikkprufur. Þeir munu einn-

SORPHIRÐA Endurvinnsla stóreykst í

kjölfar breytinga sem gera á í Reykjavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ig sjá um að setja límmiða á tunnur sem innihalda pappír.
Stefnt er að því að innleiða

breytinguna í áföngum, þannig
að hún taki gildi á mismunandi
tímum eftir hverfum.
Breytingarnar taka fyrst gildi
á Kjalarnesi þann 1. október á
þessu ári en áætlað er að þær taki
seinast gildi í Vesturbænum í maí
2013.
Gera má ráð fyrir að mikill
fjöldi Reykvíkinga muni kjósa
að fá sér bláa ruslatunnu undir
pappírsefni og er gert ráð fyrir að
borgarbúar panti rúmlega 16 þúsund tunnur hjá borginni á næstu
misserum.
- ktg

UMHVERFISMÁL Alþingi hefur sam-

þykkt breytingar á lögum um
mengun hafs og stranda. Ráðist
var í breytingarnar að ósk Hafnarsambands Íslands.
Hafnarsvæði er nú skilgreint
sem umráðasvæði á sjó og landi
sem hafnaryfirvöld annast. Markmiðið er að afmarka betur það
svæði sem hafnarstjórar bera
ábyrgð á varðandi viðbrögð við
bráðamengun á sjó. Settar verða
ýtarlegar reglugerðir um flokkun
hafna, tiltækan mengunarvarnarbúnað, rekstur hans og notkun. - kóp

Frumvarp um vernd
dýra endurskoðað

Evrópuferðir aukast frá Kína:

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið mun taka frumvarp um dýravernd til
endurskoðunar og leggja fram á þingi næsta haust. Ráðuneytið horfir á innleiðingu nýs lyfs sem tefur þroska eistna í grísum og kæmi í stað fyrir geldingu.

stofum, sem allar eru ríkisreknar, er bannað að bjóða upp á
ferðir til Noregs í pakkaferðum
sínum til Evrópu, að því er segir
á fréttavef Dagens Næringsliv.
Áður skipulögðu Japanir
flestar Evrópuferðir af öllum
Asíuþjóðum en nú eru nýríkir
Kínverjar á faraldsfæti. Ferðalögum Kínverja til Evrópulanda fjölgar hraðar en ferðum
annarra.
Norska utanríkisráðuneytið
hefur beðið norska sendiráðið
í Peking um að afla upplýsinga
um hvað felst í banninu. Bæði
löndin eru bundin af samkomulagi Heimsviðskiptastofnunarinnar sem bannar aðgerðir af
þessu tagi.
- ibs

DÝRAVERND Sjávarútvegs- og land-

búnaðarráðuneytið mun endurskoða frumvarp um dýravernd í
sumar. Það verður svo lagt fyrir
þingið næsta haust.
„Það verður auðvitað farið yfir
þá ga g n r ý n i
sem fram hefur
komið,“ segir
Sigurgeir Þorgeirsson ráðuneytisstjóri. „En
ég get ekki sagt
neitt um hvort
eða hverju verður breytt.“
Sigurgeir
SIGURGEIR
segir að meðal ÞORGEIRSSON
a n na rs verði
leyfi fyrir geldingu á sjö daga gömlum grísum án deyfingar tekið til
endurskoðunar. „Þetta hefur verið
praktíserað svona og er í samræmi
við gildandi reglur í nágrannalöndunum,“ segir Sigurgeir og bendir
á að nýlega hafi verið sett á reglugerð sem tilgreinir að ef slíkt sé
gert verði að beita verkjastillandi
lyfjum. Þá sé verið að þróa nýtt lyf
á Nýja-Sjálandi og í Ástralíu sem
gæti hugsanlega komið í staðinn
fyrir geldingu á næstu árum.
„Við þurfum að horfa á þróun
þessa tiltekna lyfs sem seinkar
þroska á eistum grísa og kemur í
veg fyrir að galtarbragðið myndist,“ segir hann. „Við hljótum að
horfa til þess hvort það sé ekki
lausn sem verði innleidd hér. Ég
ætla þó ekki að nefna neinn tíma í
því samhengi, en það verður skoðað.“
Hagsmunahópar hafa einnig
gagnrýnt þá ákvörðun ráðuneytisins að vilja taka út þvingunarúrræði Matvælastofnunar til að

VIFTUR

Kínverjar hafa
bannað pakkaferðir til Noregs
NOREGUR Kínverskum ferðaskrif-

Skemmdarvarga leitað:

VIRÐA BER RÉTT DÝRA Yfirvöld eiga að hafa ótvíræðar heimildir til að grípa til
aðgerða gegn þeim sem brjóta á rétti dýra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Úr ályktun Dýralæknafélags Íslands
Dýralæknafélag Íslands mótmælti harðlega þeim breytingum sem ráðuneytið lét gera á frumvarpinu.
Meðal þess sem félagið gagnrýndi ráðuneytið fyrir að taka út úr tillögum
nefndarinnar sem vann að gerð frumvarpsins, var ákvæði um að grasbítum
skyldi tryggð sumarbeit, heimila ekki geldingar grísa án deyfingar, banna
aflífun minks og sels með drukknun og þvingunarákvæði Matvælastofnunar
um að svipta fólk ríkisstyrkjum til að halda dýr brjóti það á rétti þeirra.

skerða eða fella niður ríkisstyrki
hjá þeim sem brjóta gegn dýrum.
Sigurgeir segir þá gagnrýni
umdeilanlega. Þar hafi verið uppi
lögfræðileg sjónarmið varðandi
hvernig breyta átti þeim viðurlögum
sem hægt sé að beita þá sem brjóta
gegn réttindum dýra. Til staðar séu
nú þegar ákveðin refsi- og sektarákvæði, þar á meðal stjórnvaldssekt
upp í allt að fimm milljónir króna.
„Svo eru heimildir til að svipta

fólk rétti til að halda dýr,“ segir
hann. „Ef menn framfylgja lögunum á það ekki að geta liðist að bændur haldi bústofn sem er illa með
farið til lengdar því það á að vera
hægt að stöðva það.“ Hann segir
yfirvöld hafa borið því við að ekki
væru nægilega skýr ákvæði til að
taka á þessu með viðeigandi hætti.
„En það á að færa mönnum ótvíræðar heimildir til að grípa til nauðsynlegra aðgerða.“ sunna@frettabladid.is

Níu bílar grýttir og makaðir
með mannaskít
SKEMMDARVERK Níu bílar voru

stórskemmdir í Reykjanesbæ
eftir að skemmdarvargar unnu
tjón á þeim í fyrradag. Grjóti var
hent í bílana sem eru allir nýir
eða nýlegir, þeir rispaðir, dældaðir og rúður og hliðarspeglar
brotnir og mannasaur klínt á
þrjá þeirra.
Lögreglan á Suðurnesjum fékk
tilkynningu um málið um tíuleytið á fimmtudagskvöld.
Lögreglan leitar skemmdarvarganna og eru þeir sem hafa
orðið varir við grunsamlegar
mannaferðir um Stapabraut eða
búa yfir upplýsingum um málið
beðnir um að hafa samband í
síma 420-1800.
- bþh

Megnið af framlagi Orkuveitunnar til fjarskiptastarfsemi í Gagnaveitu Reykjavíkur:

OR hefur lagt milljarða í Gagnaveituna
FJARSKIPTI Orkuveita Reykjavíkur

23 sm og 30 sm
borðviftur.
40 sm gólfviftur.

ht.is
3&:,+"/&4#3t4&-'044t)Á4"7¶,t",63&:3*t3&:,+"7¶,t&(*-445"*3

hefur frá árinu 1999 lagt 13 milljarða í fjarskiptastarfsemi. Þar af
hafa 4,7 milljarðar farið beint í
Gagnaveitu Reykjavíkur frá stofnun hennar. RÚV greinir frá þessu.
Stjórn Orkuveitunnar hefur lagt
kapp á að selja eignir fyrirtækisins til að grynnka á skuldum þess.
Gagnaveituna hefur borið hátt í
þeirri umræðu. Haraldur Flosi
Tryggvason, stjórnarformaður
Orkuveitunnar, segir að enn eigi
eftir að taka ákvörðun um söluverð Gagnaveitunnar og hvort hún
verði seld fyrir minna fé en í hana
hefur verið lagt.
Samþykkt var á stjórnarfundi
Orkuveitunnar að birta upplýsingar um kostnað hennar við Gagnaveitu Reykjavíkur. Haraldur Flosi
segir ekki hægt að birta ýtarlegri
tölur vegna viðskiptahagsmuna.

milljarðar er
sú upphæð
sem Orkuveita
Reykjavíkur hefur sett í
fjarskiptastarfsemi síðan árið
1999.
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Ekki sé hægt að eyrnamerkja
Gagnaveitunni alla þrettán milljarðana í dag, en megnið sé vissulega í fyrirtækinu.
Gagnaveita Reykjavíkur var
stofnuð sem einkahlutafélag árið
2007 og er að fullu í eigu Orkuveitunnar en skilið er á milli bókhalds þessara tveggja fyrirtækja.
Gagnaveitan rekur gagnaflutningskerfi, meðal annars ljósleiðaratengingar, sem nær frá Bifröst
í Borgarfirði til Vestmannaeyja.
- bþh

STJÓRNARFORMAÐUR Haraldur Flosi
Tryggvason segir að enn eigi eftir að
taka ákvörðun um sölu Gagnaveitunnar.
FRÉTTABKLAÐIÐ/GVA

Opið til

18 í kvöld

Fjölskylduhátíðar í Kringlunni

Fullt af
spennandi
tilboðum!

Íþróttaálfurinn og Solla stirða
.& ((/R'é(/*-"$&'ƆųŵƆ
/^%-&0/'0-²*£$!-R %ò-².Ɔ

Lifandi brass band
#-*"ĥ-!-R&'ƆųŶƞųŸ

Trúðurinn Wally
²"ò)"0"ò/0!-R&'ƆųŸƞųź
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Andlitsmálun
Blöðrur
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Hoppukastalar

Mán – mið 10–18.30, ﬁm 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18 | Sími 517 9000
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GENGIÐ 15.06.2012

Bandaríkjadalur

126,34

126,94

Sterlingspund

196,43

197,39

Evra

159,32

160,22

Dönsk króna

21,437

21,563

Norsk króna

21,209

21,333

Sænsk króna

18,040

18,146

Japanskt jen

1,6042

1,6136

SDR

191,92

193,06

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
220,5323
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Mikill munur er á fasteignamati innan höfuðborgarsvæðisins:

Ný innflytjendastefna:

Þingholtin hæst metna hverfið

Ungu fólki ekki
vísað burt

EFNAHAGSMÁL Hækkun fasteigna-

mats er mjög misjafnt eftir hverfum á höfuðborgarsvæðinu. Nýtt
fasteignamat fyrir næsta ár var
kynnt á fimmtudag.
Þannig hækkar fasteignamat í
Garðabæ um 13,8 prósent á næsta
ári og í Fossvogi um 9,9 prósent,
en um 7,2 prósent í Vesturbæ vestan Bræðraborgarstígs.
Mikil hækkun, eða tíu til ellefu
prósenta, verður í Rima-, Engja-,
Víkur- og Borgarhverfum í Grafarvogi, í Neðra-Breiðholti og í
Setbergi í Hafnarfirði. Hækkunin verður minnst í Blesugróf,

MIÐBÆRINN Stuðullinn í öllum miðbænum er í hærri kantinum, en dýrast
er að vera í suðurhluta Þingholtanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

um 2,1 prósent, í Úlfarsárdal um
3,3 prósent og í Bústaðahverfi
um 4,6 prósent. Í Leirvogstungu
í Mosfellsbæ lækkar fasteigna-

matið á næsta ári um 5,4 prósent.
Þjóðskrá Íslands notar stuðla
til þess að gera fasteignamatið.
Þannig er stuðullinn fyrir sérbýli
í Hvarfahverfi í Kópavogi einn, en
í fjölbýli 0,99. Í syðri hluta Þingholta er stuðullinn á sérbýli hins
vegar 1,64 og í fjölbýli 1,47. Þetta
þýðir að sérbýli sem kostar 40
milljónir í Hvarfahverfi myndi
kosta 65,6 milljónir ef það væri í
Þingholtunum. Íbúð í fjölbýli sem
í Hvörfum væri metin á 19,8 milljónir kostaði 29,4 milljónir í Þingholtunum, sem er dýrasta hverfið
á höfuðborgarsvæðinu.
- þeb

BANDARÍKIN Bandaríkin ætla að

hætta að vísa úr landi ólöglegum innflytjendum sem komu til
landsins sem börn.
Fólk á aldrinum 16 til 30 ára
sem hefur búið í landinu í fimm
ár eða lengur fær mögulega að
vera þar áfram og fá atvinnuleyfi. Fólkið þarf að vera í skóla,
útskrifað úr menntaskóla eða hafa
verið í hernum og með hreinan
sakaferil. Tillagan er talin skipta
máli í forsetakosningaslag Obama
og Romney um atkvæði fólks af
suður-amerískum uppruna. - þeb

Fær að eyða ellinni í Svíþjóð:

91 árs fékk loks
dvalarleyfi
SVÍÞJÓÐ 91 árs gömul úkraínsk

kona hefur fengið dvalarleyfi í
Svíþjóð, en áður hafði staðið til að
vísa henni úr landinu.
Fjölskylda konunnar býr í Svíþjóð og eftir að eiginmaður hennar lést vildi hún flytja til afkomendanna. Í átta ár hefur hún hins
vegar ekki fengið nema tímabundið dvalarleyfi. Í október síðastliðnum var brottvísun hennar
afstýrt á síðustu stundu af Mannréttindadómstóli Evrópu.
- þeb

KÓNGAR Hann er fallegur Þjórsárlaxinn

sem er á leið í fiskborðið.

MYND/KRISTJÁN

Fiskikóngurinn sáttur:

Villtur netalax
á leið í borðið
ALÞINGI Hart var tekist á um þinglok í gær. Reynt var til þrautar að ná samkomulagi en það tókst ekki.

Í RÍKINU Áfengissala hefur aukist milli ára.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Einkaneysla fer vaxandi:

Áfengissala
jókst um 7,8%
VERSLUN Áfengissala jókst um

7,8 prósent í maí miðað við sama
mánuð í fyrra. Þetta kemur fram
í yfirliti frá Rannsóknarsetri
verslunarinnar. Þá jókst velta
smávöruverslunar í flestum vöruflokkum í maí.
Áfengissala hefur farið vaxandi
að undanförnu. Ástæður þess eru
taldar að fólk sé að jafna sig á
miklum verðhækkunum á áfengi í
kjölfar efnahagshrunsins.
Einkaneysla hefur almennt
farið vaxandi það sem af er ári
og er gert ráð fyrir að sú verði
raunin áfram. Má gera ráð fyrir
að áframhaldandi vöxtur einkaneyslu styrki verslun, ekki síst
sérvöruverslun.
- bþh

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Allt í óvissu á Alþingi
Formenn flokkanna funduðu tímum saman í gærkvöldi um þinglok. Fundur
stóð enn yfir þegar Fréttablaðið fór í prentun. Tekist á um sjávarútvegsmál.
ALÞINGI Allt kapp var lagt á að ná

samkomulagi um þinglok í gær.
Þingfundi var frestað ítrekað og
þegar Fréttablaðið fór í prentun stóð til að funda klukkan 22.
Útkoma fundanna ræður því
hvort þing klárast í dag. Ef ekki,
er vilji fyrir hendi til að beita
ákvæði um að ljúka umræðu með
atkvæðagreiðslu.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins buðu ríkisstjórnarflokkarnir stjórnarandstöðunni upp
á samkomulag sem snerist um
að frumvarp um veiðigjöld yrði
afgreitt fyrir sumarfrí en frumvörpum um fiskveiðistjórnun og
rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða yrði frestað
til hausts. Upphæð veiðigjaldsins
yrði breytt og það lækkað niður
í 13,2 milljarða. Atvinnuvega-

BIÐIN ER Á ENDA!

nefnd hefur þegar lagt til lækkun
frá frumvarpi ráðherra og er því
ætlað að skila um 15 milljörðum
króna á næsta ári, en upphaflegar
tillögur ríkisstjórnarinnar gerðu
ráð fyrir um fjórðungi hærri
tölum. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins virtist samkomulag vera að nást í gær, en Framsóknarflokkurinn setti þá fyrirvara. Hverjir þeir eru er óljóst.
Þá hefur ríkisstjórnin samþykkt að dreifa greiðslum veiðigjaldsins yfir árið, en það er
nokkuð sem útgerðin fór fram á.
Ljóst er, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins, að Sjálfstæðisflokkurinn vill tryggingu fyrir
því að fiskveiðistjórnunarfrumvarp ríkisstjórnarinnar, sem lagt
yrði að nýju fram á haustþingi,
taki breytingum.

Fjölmörg atriði í því eru
umdeild og flokknum ekki að
skapi. Hvernig samið yrði um
slíkt er óljóst, enda óhægt um vik
að binda hendur stjórnarflokkanna varðandi frumvarp sem
leggja yrði fram að nýju í haust.
Formenn flokkanna hittust í
gærkvöldi klukkan 19 og fundurinn stóð enn þegar Fréttablaðið
fór í prentun. Samkvæmt heimildum blaðsins mun þing klárast í
dag, hafi samkomulag náðst.
Gerist það ekki, eru stjórnarþingmenn reiðubúnir til að
leggja fram tillögu um að stöðva
umræðu og ganga strax til
atkvæðagreiðslu, en níu þingmenn þarf til að það verði að
veruleika. Slíku ákvæði hefur
ekki verið beitt síðan 1949.
kolbeinn@frettabladid.is

INNBUNDIN
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Fengu 130 umsóknir
Samfélagssjóður Landsbankans veitti
í gær umhverfisstyrki fyrir fimm milljónir króna. Veittir voru fjórtán styrkir,
sex að fjárhæð 500 þúsund krónur
og átta 250 þúsund króna styrkir.
Dr. Guðrún Pétursdóttir, formaður
dómnefndar, segir að nefndinni hafi
verið vandi á höndum því um 130
umsóknir hafi borist sjóðnum og
margar frambærilegar.

Elísabet
Margeirsdóttir

3

10
4

9

10

SKIN OG SKÚRIR
Nú lítur út fyrir
skúrir víða um
land á þjóðhátíðardaginn, einkum
sunnan og vestan
til en mestu líkur
á þurru og björtu
veðri á Norður- og
Austurlandi. Áfram
milt í veðri og má
búast við 16°C
suðvestantil.
11

HEIMURINN
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HUNG
GURLEIK ARNIR HALDA ÁFR AM

SAMFÉLAGSMÁL

VEÐURSPÁ

veðurfréttamaður

KILJA

NEYTENDUR Kristján Berg, betur
þekktur sem Fiskikóngurinn, er
búinn að fá fyrstu sendinguna af
villtum netalaxi úr Þjórsá.
Kristján segir að 90 kíló hafi
komið í hús í gær. „Veiðin fer
mjög vel af stað miðað við í fyrra,
en þá var mjög lítið um netalax.
Ég býst við að fá um 400 kíló á
viku í sumar ef allt gengur upp.“
Kristján segir laxinn úr Þjórsá
stóran og spikfeitan eða „alveg
fullkominn fyrir okkur fisksalana“.
Kristján segir að tímarnir séu
góðir því sending af nýjum kartöflum er í flugi, en nýjar íslenskar eru vandfundnar þessa dagana.
- shá

Á MORGUN
8-13 m/s NV-til
annars hægari.

12
10

11
MÁNUDAGUR
Hæg breytileg átt.

14
13

Alicante

28°

Basel

28°

Berlín

27°

Billund

17°

Frankfurt

24°

Friedrichshafen

30°

Gautaborg

22°

Kaupmannahöfn

22°

Las Palmas

26°

London

18°

Mallorca

20°

New York

24°

Orlando

31°

Ósló

15°

París

19°

San Francisco

27°

Stokkhólmur

14°

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

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR
SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is
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JÚNÍ
STEMMNING!
GARÐADÖGUM LÝKUR UM HELGINA!
Opið í Skútuvogi og á Akureyri á morgun, 17. júní. Sjá nánar afgreiðslutíma á husa.is

Skoppa og Skrítla
Skemmta í Skútuvoginum

laugardag kl. 13.30!

MARGARITA

HENGILOBELIA
Frábært verð!

Verð áður: 1.190 kr.

Verð áður: 1.390 kr.

Nú:

799 kr.

Nú:

690 kr.
RAFMAGNSSLÁTTUVÉL

TAKM
ARK
MAGN AÐ
!
Fæ

15.995 kr.

st a
í Skú ðeins
tuvog
i

67 BIRKIPLÖNTUR

3.990 kr. bakkinn

Gasgrill
Tveir brennarar

LÆG
S
LÁGA TA
VER
Ð
HÚS
AS
MIÐ
JUNN
AR

ve
m
Húsa rslunum
í dag smiðjun
Pylsu - byrjum nar
kl.
r og
birgð kók með 12.
a
ir end
ast! n

HÁLFÞEKJANDI FURA

3.990 kr. 3 ltr.

Texas - 1000W.
Sláttubreidd
32 cm
5085124

BLÁBERJAPLÖNTUR
Verð áður: 2.379 kr.

Flottar plöntur frá Barra í Fljótsdal.

Aðeins:

PYLSU
Grillu PARTÍ
!
m í öl
lu

Nú

999 kr.

Ragmangs
sláttuorf

kr.
0
0
9
.
2
1

kr.
3.995

Garðstóll, plast
Stillanlegt bak

kr.
3.990

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956
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KJÖRKASSINN

Stefnumörkun um beina erlenda fjárfestingu samþykkt samhljóða á þingi:

Apótek lokuð vegna morðs:

Efla erlenda fjárfestingu á Íslandi

Kosið á ný í
Grikklandi

EFNAHAGSMÁL Alþingi hefur sam-

þykkt stefnumörkun um beina
erlenda fjárfestingu, en hún var
samþykkt með öllum greiddum
atkvæðum. Samkvæmt tillögunni,
sem efnahags- og viðskiptaráðherra
lagði fram, skal hann, ásamt iðnaðarráðherra, leggja fram tímasetta
áætlun um aðgerðir til að bæta samkeppnisstöðu Íslands.
Kannað verður hvort breyta þurfi
lögum og reglugerðum til að laða að
erlenda fjárfestingu. Farið verður í
öflugt markaðs- og kynningarstarf
og lögð er áhersla á að tryggja samhæfða stjórnsýslu.

Hræðist þú hunda eða hefur þú
fyrir þeim ofnæmi?
JÁ

26,9%

NEI

73,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú sátt(ur) við störf sérstaks
saksóknara?
Segðu skoðun þína á visir.is

HÁÞRÝSTIDÆLUR

HELGI
HJÖRVAR

TRYGGVI ÞÓR
HERBERTSSON

Helgi Hjörvar, formaður efnahags- og viðskiptanefndar, mælti
fyrir áliti nefndarinnar. Hann sagði
erlenda fjárfestingu hafa skort

en betur hefði gengið að fá lánsfé.
Stærstur hluti erlendrar fjárfestingar hefði verið bundinn stóriðju
hingað til.
„Þetta verður fyrst og fremst gert
með markaðs- og kynningarstarfi
annars vegar og hins vegar með
ívilnun fyrir erlenda fjárfestingu,“
sagði Helgi. Skoðað yrði hvort grípa
þyrfti til skattalegra ráðstafana.
Tryggvi Þór Herbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, fagnaði
stefnunni. Hann sagði þó að samkvæmt þingsályktunartillögu hefði
tímasett áætlun átt að vera komin
fram.
- kóp

GRIKKLAND, AP Kosið verður til
þings í Grikklandi á nýjan leik á
morgun. Kosningarnar geta haft
mikil áhrif á framhald fjármálakreppunnar í Evrópu.
Lokun apóteka í Grikklandi stal
þó athyglinni frá kosningunum í
gær, en eigandi apóteks í Piraeus
var skotinn til bana í vopnuðu ráni
á fimmtudag. Glæpum hefur fjölgað mjög í landinu. Leiðtogi Nýja
lýðræðisflokksins, Antonis Samaras, sagði morðið sýna að Grikkir
væru komnir á endastöð, þyldu
ekki meira.
- þeb

Hátíðardagskrá á þjóðhátíðardaginn í Reykjavík
Fógetagarðurinn

Black&Decker
háþ
þrýstidælaa110 bör

14.900,-140
00W, 360 L/klst
kl
Þolir 50C heitt vatn
5m
metra barki, sápuboxx

Black&Decker
háþrýstidælaa130 bör

27.900,-1700W 370 LL/klst
1700W,
1700
/kl t
Þolir 50C heitt vatn
5,5 metra barki, sápubox

Kl. 14.00 - 17.00 Lifandi bókasafn á vegum
Félags ungra jafnréttissinna.

Dómkirkjan
Kl. 10.15 Guðsþjónusta.
Kl. 16 Bænastund.

Hljómskálagarðurinn
Kl. 13.00-17.00 Leiktæki, skemmtiatriði og sýningar íþróttafélaga.

Arnarhóll
Kl. 13.30 Barna- og fjölskylduskemmtun.
Kl. 16.30-19.00 Tónleikar.

Ingólfstorg
Black&Decker
háþrýstidælaa150 bör

49.980,-2100W, 420 L/klst
Þolir 50C heitt vatn,
8 metra málmbarki,
sápubox,
með bursta

Kl. 13.30-17.00 Sirkussýningar og götuleikhús.
Kl. 17.00 Dansleikur.

Drive háþrýstidæ
æla
105 bör

7.990
0,1400W, 300 L/klsst

1/2” Slanga 25 metrar

2.390,-

Austurvöllur

Ráðhúsið

Hagatorg
Kl. 13.40 Skrúðganga frá
Hagatorgi í Hljómskálagarð.

Kl. 14.00 Kraftakeppni.
Kl. 14 -15.40 Tónleikar.
Kl. 17 Harmónikkuball.

Kl. 11.10 Hátíðardagskrá á
vegum Alþingis og forsætisráðuneytisins. Ávarp Fjallkonu.
Kl. 12 Skrúðganga frá
Austurvelli í kirkjugarðinn við
Suðurgötu.
Kl. 14 Ýmsir menningarviðburðir og sólskoðun.

Hlemmur
Kl. 13 Skrúðganga frá Hlemmi
niður Laugaveg.

Kletthálsi Reykjavík
Reykjanesbæ
Akureyri
Húsavík

– Afslátt eða gott verð?

V
Vestmannaeyjum

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

Lögreglan hikar ekki
við að beita sektum
Skipulögð þjóðhátíðardagskrá í Reykjavík hefst með guðsþjónustu í Dómkirkjunni klukkan 10 á morgun. Skemmtidagskrá verður fram eftir degi sem stendur
til klukkan 19. Lögreglan mun fylgjast vel með lagningu ökutækja.

DAGUR
ÍSLENSKRAR
NÁTTÚRU
Auglýst er eftir tilnefningum
til viðurkenninga umhverfisráðuneytis
Umhverfisráðuneytið óskar eftir tilnefningum til tvennra
verðlauna, sem afhent verða á Degi íslenskrar náttúru,
16. september næstkomandi.
Fjölmiðlaverðlaun umhverfisráðuneytisins verða veitt
fjölmiðli, ritstjórn, blaða- eða fréttamanni, dagskrárgerðarfólki eða ljósmyndara sem hafa skarað fram úr með umfjöllun
sinni um íslenska náttúru. Til greina koma einstök verkefni
eða heildarumfjöllun um íslenska náttúru.

POKAHORNIÐ

Náttúruverndarviðurkenning Sigríðar í Brattholti verður
veitt einstaklingi sem hefur unnið markvert starf á sviði
náttúruverndar.
Tilnefningar skal senda fyrir 15. ágúst 2012 til umhverfisráðuneytisins, Skuggasundi 1, 150 Reykjavík, eða á netfangið
postur@umhverfisraduneyti.is

Save the Children á Íslandi

MANNLÍF Skipulögð þjóðhátíðardag-

skrá í Reykjavík hefst klukkan 10
í fyrramálið með guðsþjónustu í
Dómkirkjunni. Eftir það tekur við
fjölbreytt dagskrá með skemmtiatriðum um alla miðborg auk hefðbundinna hátíðardagskrárliða eins
og ávarps fjallkonunnar.
Lögreglan fylgist sérstaklega
með því hvernig ökutækjum er
lagt í miðborginni á morgun og
beinir þeim tilmælum til fólks að
leggja löglega til að komast hjá því
að fá sektir eða jafnvel að bílar
verði fjarlægðir, stafi af þeim
hætta. Mælst er til þess að fólk
noti almenningssamgöngur, reiðhjól eða tvo jafnfljóta.
Guðbrandur Sigurðsson, aðalvarðstjóri í umferðardeild lögreglunnar í Reykjavík, segir brýnt að
fólk geri sér grein fyrir því að lög
um lagningar ökutækja standi þó
að um stórviðburði sé að ræða.
„Þau detta ekki úr gildi á 17.
júní, Menningarnótt eða á stórum
fótboltaleikjum eins og sumir vilja
halda,“ segir hann. Þess má geta að
almenn stöðumælasekt er 2.500
krónur, stöðubrotsgjald 5.000 krónur og að leggja í bílastæði fatlaðra
kostar 10.000 krónur.
Síðustu ár hefur fjöldi í miðborginni þann 17. júní verið á bilinu
50 til 70 þúsund manns ef veðrið
er gott. Veðurstofa Íslands spáir
mildu veðri á höfuðborgarsvæðinu með smávegis skúrum síðdegis. Dagskránni í miðborginni lýkur
með dansleik á Ingólfstorgi og tónleikum á Arnarhóli, þar sem meðal
annars koma fram Ojba Rasta,
Múgsefjun og Pollapönk.
sunna@frettabladid.is

17. JÚNÍ Í FYRRA Á þjóðhátíðardaginn er alla jafna eitthvað skemmtilegt við að

vera fyrir yngri kynslóðina.

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Sumargötur opnaðar 17. júní
Frá og með morgundeginum taka gildi sumarlokanir á Laugavegi neðan Vatnsstígs og á Skólavörðustíg neðan Bergstaðastrætis. Göturnar verða lokaðar fyrir
bílaumferð fram yfir Menningarnótt 20. ágúst, að því er fram kemur í tilkynningu
frá Borginni. Öll þjónusta við rekstraraðila fer fram um þvergötur fram til klukkan
11 alla virka daga.
„Í skoðanakönnun sem gerð var meðal borgarbúa kom í ljós að þorri þeirra
sem tóku afstöðu, eða 75%, var fylgjandi því að Laugavegur væri göngugata
yfir hásumarið. Í fyrrasumar stóðu Hitt húsið og starfshópar sem styrktir voru af
borginni fyrir ýmsum skemmtilegum uppákomum í miðborginni, m.a. götuleikhúsum og innsetningum á þessum sumargötum.“
Hverfisgata og Lækjargata verða lokaðar fyrir bílaumferð og umferð strætisvagna
17. júní frá klukkan 9 til 20. Eftir það er hefðbundinn akstur leyfður um göturnar.

OPIÐ
17. JÚNÍ

NÝTT

Í ÖLLUM VERSLUNUM
NEMA KRINGLUNNI

TÍMABIL

KORTA

MIKIÐ ÚRVAL
AF BLÖÐRUM

TAX

FREE

DAGAR

Fatnaður á alla
fjölskylduna!
Dagana 14. - 17. júní
afnemum við VSK af
ÖLLUM FATNAÐI.
Þú færð allan dömu-, herra
og barnafatnað, undirföt,
sokka og sokkabuxur án
virðisaukaskatts þessa fjóra daga.
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.
Tilboðin gilda út sunnudaginn 17. júní.
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Þóra ekki hálfdrættingur á við Ólaf

Allra

34,1%

30

27,8%

%

Andrea J.
Ólafsdóttir

Ari Trausti
Guðmundsson

lega þau sömu og fyrir tveimur
vikum og hlutfall óákveðinna
ekki að minnka.

Þarf að sækja að Ólafi Ragnari
„Niðurstöður þessarar könnunar ættu að segja Þóru og hennar stuðningsfólki að hún verði
að endurskoða sína kosningabaráttu,“ segir Gunnar Helgi Kristinsson, stjórnmálafræðiprófessor
við Háskóla Íslands. Hann segir
stöðu Ólafs Ragnars óneitanlega
afar sterka svo stuttu fyrir kosningar.
Þar sem Ólafur Ragnar mælist
með hreinan meirihluta og aðeins
tæplega 28 prósent eru enn
óákveðin liggur beint við að Þóra

Hannes
Bjarnason

2,9%

1,3%

3,6%

1,3%

1,0%

0,3%

1,8%

0,4%

8,0%

0,0%

10

5,3%

20

Herdís
Þorgeirsdóttir

verður að ná einhverju fylgi af
Ólafi til að eiga einhvern möguleika á sigri, segir Gunnar Helgi.
„Þetta eru ekki góðar fréttir
fyrir Þóru, það eru ekki nema
tvær vikur til kosninga og augljóst að hún þarf að vera meira
afgerandi,“ segir Gunnar Helgi.
„Það er ekki hægt að segja að forskot Ólafs sé óyfirstíganlegt, en
það þarf eitthvað mikið að gerast til að annar frambjóðandi nái
honum.“

Brjánn
Jónasson
brjann@frettabladid.is

Ólafur Ragnar
Grímsson

Þóra
Arnórsdóttir

Aðferðafræðin
Hringt var í 2.461 mann þar til náðist
í 1.500 manns samkvæmt lagskiptu
úrtaki miðvikudaginn 13. júní og
fimmtudaginn 14. júní. Þátttakendur
voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt eftir kyni
og hlutfallslega eftir búsetu og aldri.
Með lagskiptu úrtaki er ákveðið
fyrir fram hversu margra á að ná til
og miðað er við lýðfræðilega samsetningu þjóðarinnar eftir kyni, aldri
og búsetu.
Spurt var: Hvern myndir þú kjósa
til embættis forseta Íslands ef gengið
yrði til kosninga nú? Alls tóku 65,4
prósent þeirra sem náðist í afstöðu til
spurningarinnar.

Hefur þú kynnt þér stefnumál allra forsetaframbjóðendanna?

síðu

Benidorm

■ Nei, bara þess sem
ég ætla að kjósa

Allra síðustu sætin 19. júní og 26. júní

18,0%

7 nátta ferð – einstakt tækifæri

67.400 með fullu fæði

■ Já

51,1%
30,9%

Heimsferðir bjóða frábær tilboð í 7 nátta ferð til Benidorm þann 19.
júní eða 26. júní Í boði er m.a. Carlos I hótelið *** með fullu fæði og
Hotel Melia **** með hálfu fæði eða með öllu inniföldu. Gríptu þetta
frábæra tækifæri og njóttu lífsins á Benidorm á ótrúlegum kjörum.
Hotel Carlos I ***

Kr. 67.400

- með fullu fæði.
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í herbergi með
fullu fæði í viku. Verð m.v. gistingu í tvíbýli með fullu fæði kr. 84.900.
Aukagjald fyrir einbýli kr. 14.500. Sértilboð 19. júní í viku.
Hotel Melia ****

Verð frá kr. 87.900

46,5%

HEIMILD: SKOÐANAKÖNNUN
FRÉTTABLAÐSINS OG STÖÐVAR 2
DAGANA 13. OG 14. JÚNÍ 2012

40

35,4%

46,0%

■ Fylgi nú
■ Fylgi í könnun 30. og 31. maí
■ Fylgi í könnun 23. og 24. maí
■ Fylgi í könnun 11. og 12. apríl

50

Stefnumál frambjóðendanna

tin
stu sæ

Frá kr.

56,4%

58,0%

53,9%

60

5,8%

65%

Fylgi forsetaframbjóðenda

2,7%

hefur aukist milli kannana og er
nú 30,2 prósentustig. Þóra er með
öðrum orðum ekki hálfdrættingur á við Ólaf Ragnar.
Frá því könnunin sem gerð
var í lok maí var framkvæmd
hafa farið fram kappræður og
umræðuþættir á Stöð 2 og RÚV,
auk þess sem frambjóðendur
hafa verið áberandi í fjölmiðlum,
á fundum og vinnustaðaheimsóknum, enda kosningabaráttan
í algleymingi. Þetta virðist þó
ekki hafa breytt stöðunni nema
óverulega.
Aðrir frambjóðendur hafa bætt
við sig stuðningsmönnum á þessum tveimur vikum, þó enginn
þeirra komist nærri Þóru eða
Ólafur Ragnar Grímsson, forÓlafi Ragnari.
seti Íslands, er með ríflega tvöAlls segjast um 8 prósent
myndu kjósa Ara Trausta Guðfalt meiri stuðning til embættis
forseta en sá frambjóðandi sem
mundsson verði gengið til kosnnæst honum kemur
inga nú, sem er 2,2
samkvæmt niðurstöðpr ó s e nt a au k n i n g
um nýrrar skoðanamilli kannana, sem er
könnunar Fréttablaðsmarktækur munur.
ins og Stöðvar 2 sem
Nú segjast um 3,6
gerð var á miðvikuprósent ætla að kjósa
dags- og fimmtudags- þeirra fimmtán
Herdísi Þorgeirsdóttkvöld.
ur, sem er aukning
hundruð
sem
um 2,3 prósentustig
A l l s s e g ja st 5 8
frá síðustu könnun,
prósent þeirra sem leitað var til taka
þegar stuðningurinn
afstöðu taka til ein- afstöðu til einmældist 1,3 prósent.
hvers frambjóðanda
Þetta er marktæk
í könnuninni ætla að hvers frambjóðaukning á stuðningi
kjósa Ólaf Ragnar anda, en 27,7%
þegar gengið verður
við Herdísi.
til kosninga laugar- segjast ekki búin
Um 1, 8 prósent
st yðja A nd reu J.
daginn 30. júní. Stuðn- að gera upp hug
Ólafsdóttur í könningurinn hefur aukist sinn.
uninni sem gerð var
lítillega frá síðustu
könnun, sem gerð var
í vikunni, sem er tvödagana 30. og 31. maí.
falt hærra hlutfall en
Þá mældist stuðningur við Ólaf
fyrir tveimur vikum þegar stuðn56,4 prósent. Munurinn er þó
ingurinn mældist 0,9 prósent.
ekki marktækur.
Munurinn er marktækur.
Þá segist 1 prósent þeirra sem
Stuðningur við Þóru Arnórsdóttur dalar frá síðustu könnafstöðu taka ætla að kjósa Hannun. Um 27,8 prósent þeirra sem
es Bjarnason, en 0,3 prósent
afstöðu taka í skoðanakönnun
studdu hann samkvæmt könnuninni sem gerð var í lok maí.
Fréttablaðsins og Stöðvar 2 segjast myndu kjósa Þóru verði gengAlls taka 65,4 prósent þeirra
ið til kosninga nú. Fyrir tveim1.500 sem hringt var í afstöðu til
ur vikum sögðust 34,1 prósent
einhvers frambjóðanda. Um 27,7
styðja Þóru. Stuðningur við hana
prósent segjast enn óákveðin, 4
hefur því dregist saman um 6,3
prósent ætla ekki að kjósa eða
prósentustig, og er það marktæk
ætla að skila auðu og 2,9 prósent
lækkun milli kannana.
kusu að svara ekki spurningunni.
Munurinn á milli Ólafs og Þóru
Hlutföllin eru næstum nákvæm-

0,9%

Ólafur Ragnar Grímsson
hefur afar sterka stöðu
fyrir forsetakosningarnar
sem fram fara eftir tvær
vikur. Um 58 prósent styðja
Ólaf en helsti keppinautur
hans, Þóra Arnórsdóttir,
nýtur stuðnings um 28 prósenta kjósenda. Stuðningur við aðra frambjóðendur
eykst í kjölfar sjónvarpsþátta en þeir eru samanlagt
með stuðning tæplega 14
prósenta þjóðarinnar.

- með fullu fæði.

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 1 barn, 2-11 ára, í herbergi með
hálfu fæði í viku. Verð m.v. gistingu í tvíbýli með hálfu fæði kr. 99.900.
Sértilboð 26. júní í viku.

■ Nei, engra

HEIMILD: SKOÐANAKÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS
OG STÖÐVAR 2 DAGANA 13. OG 14. JÚNÍ 2012

Helmingur hefur kynnt sér stefnu allra
Rétt rúmur helmingur kjósenda hefur kynnt sér stefnumál allra forsetaframbjóðendanna samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Alls segjast 51,1
prósent hafa kynnt sér stefnu allra frambjóðenda. Um
18 prósent segjast aðeins hafa kynnt sér stefnumál þess
frambjóðanda sem þau hyggjast kjósa. Þá hafði tæpur
þriðjungur, um 30,9 prósent, ekki kynnt sér stefnumál
neins frambjóðanda.
Þau tæpu 28 prósent kjósenda sem enn hafa ekki gert
upp hug sinn eru talsvert ólíklegri til að hafa kynnt sér
stefnu forsetaframbjóðendanna en þeir sem taka afstöðu
til ákveðins frambjóðanda. Aðeins rúmur þriðjungur þessa
hóps sagðist í könnuninni hafa kynnt sér stefnu allra frambjóðendanna.
Að undanförnu hafa bæði Stöð 2 og RÚV boðið upp
á sjónvarpsþætti með frambjóðendunum, auk þess sem
þeir hafa verið í viðtölum á útvarpsstöðvum og í blöð-

unum. Þrátt fyrir það hefur tæpur þriðjungur kjósenda
ekki kynnt sér stefnumál neins frambjóðanda.
Gunnar Helgi Kristinsson stjórnmálafræðiprófessor segir
þetta ekki koma á óvart. Erfitt sé að segja til um hversu
margir fylgist með sjónvarpsþáttum með rökræðum frambjóðenda eða viðtölum við hvern og einn. „Það verður
bara að viðurkennast að þetta er ekki topp sjónvarpsefni,“
segir Gunnar.
Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að erfitt er fyrir
frambjóðendurna að koma stefnumálum sínum á framfæri við kjósendur segir Gunnar Helgi. Kosningabaráttan
fari þá að snúast meira um almennt yfirbragð frambjóðendanna en stefnumálin í smáatriðum.
Spurt var: Hefur þú kynnt þér stefnumál allra forsetaframbjóðendanna? Alls tóku 94,7 prósent þeirra sem náðist í afstöðu til spurningarinnar. Um 3,9 prósent sögðust
óákveðin og 1,3 prósent vildu ekki svara spurningunni.
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Málskotsrétturinn
HEILDVERSLUN er ykkar fólksins
- heimsþekktar hársnyrtivörur
Til sölu:

Heildverslun með heimsþekktar
hársnyrtivörur er til sölu. Mjög góð umboð.
Hentar vel til sameiningar við annað fyrirtæki í
svipuðum geira eða sem sjálfstætt fyrirtæki fyrir
fólk með þekkingu og áhuga á hársnyrtivörum.
Góður og vaxandi rekstur með mikla möguleika.
Ársvelta um 60 mkr. og er vaxandi.
Áhugasamir aðilar vinsamlega hafið samband
við Guðna Halldórsson (gudni@kontakt.is) eða
Jens Ingólfsson (jens@kontakt.is) með
tölvupósti eða í síma 414 1200.

Haukur 06.12

Viðskiptatækifæri á www.kontakt.is

Save the Children á Íslandi

Ólafur Ragnar Grímsson segir forsetann gegna lykilhlutverki á örlagatímum í
íslensku þjóðfélagi bæði heima og erlendis. Það hafi hann sjálfur gert með því
að standa vörð um íslenska stjórnskipan og tala máli íslenskra aðila erlendis.
Ól a f u r R a g n a r
Grímsson, forseti
og forsetaframbjóða ndi, heimsótti Marel á dögunum ásamt Dorrit
Moussaieff, eiginkonu sinni. Yfirfullt var í matsal Össurar þegar
Ólafur Ragnar kynnti stefnumál
sín og útskýrði sýn sína á hlutverk
forsetans.
Ólafur Ragnar sagðist undanfarin ár hafa sýnt fram á að forsetaembættið gegndi lykilhlutverki á örlagatímum. Forsetinn
beri ábyrgð á því að landið verði
ekki stjórnlaust og svo gæti hann
beitt málskotsréttinum. „Ég þurfti
í janúar 2009, þegar eldar brunnu í
miðborg Reykjavíkur og hætta var
á að landið yrði jafnvel stjórnlaust
í nokkrar klukkustundir, að vera
undir það búinn að mynda utanþingsstjórn ef flokkunum tækist
ekki að mynda minnihlutastjórn.“
Ólafur Ragnar benti einnig á
að Icesave hefði verið mikilvæg
áminning þess að valdið væri hjá
þjóðinni. Bessastaðir væru síðasta
„stoppistöðin“ sem fólk hefði til að
fá málin í sínar hendur. Hann ítrekaði þó að þessi réttur væri réttur
fólksins. „Það er ekki rétt sem oft
kemur fram að málskotsrétturinn
sé fyrst og fremst forsetans. Málskotsrétturinn er ykkar. Hann er

Á FUNDI Í MAREL Forsetahjónin heilsuðu starfsmönnum með handabandi áður en
Ólafur Ragnar fór upp í pontu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

staðfesting á því að æðsta vald í
málefnum þessarar þjóðar er hjá
fólkinu sjálfu.“
Ólafur sagði að undanfarin
ár hefði forsetinn sinnt tveimur
öðrum mikilvægum hlutverkum; að
vera málsvari þjóðarinnar erlendis
og styðja við íslenskt athafnalíf á
erlendri grundu.
Ólafur viðurkenndi líka að hafa
oft verið gagnrýndur fyrir þá
vegferð sem hann stóð að á árunum fyrir hrun og þá sérstaklega í
tengslum við bankana. Hann sagði
störf sín þó hafa verið eðlileg, hann

hafi gert það sama fyrir mörg
önnur fyrirtæki. „Var rangt að
styðja Össur með þeim hætti sem
ég hef gert í rúm tíu ár? Var rangt
að rétta Magnúsi Scheving hjálparhönd þegar hann kom til mín á
öðru ári minnar forsetatíðar? Var
það rangt hjá Dorrit að fara í þátt
Mörthu Stewart, sem sýndur er í
fimmtíu löndum, og kynna íslenskan mat, íslenska hönnun, íslenska
ferðaþjónustu, íslenska hestinn
og kenna útlendingum að borða
íslenska þorskalifur? — Nei, það
var ekki rangt.“ katrin@frettabladid.is

FENGU VEIFUR AÐ GJÖF Hressir strákar í

Mýrarhúsaskóla.

Skátahreyfingin og Eimskip:

Gefa íslenskum
börnum fánann
FÓLK Um 4.500 börn sem luku

öðrum bekk grunnskóla nú í júní
hafa fengið litlar fánaveifur að
gjöf frá Skátahreyfingunni og
Eimskip.
Öllum íslensku fánunum fylgdi
bæklingur um fánareglur og
hvernig fara skal með íslenska
flaggið. Börnin geta því veifað íslenska fánanum með sóma
á þjóðhátíðardaginn 17. júní á
sunnudag.
Bragi Björnsson skátahöfðingi
segir framtakið lið í því að gera
veg íslenska fánans sem mestan. „Hugmyndin er sú að vekja
athygli barna á fánanum og auka
virðingu þeirra fyrir honum,“
segir hann.
- bþh

Uppboð í Kaupmannahöfn:

Skákmunirnir
enn til sölu

EKTA ÍSLENSK SKEMMTUN

SKÁK Fram kom í mörgum
íslenskum fjölmiðlum að skákmunir frá einvígi aldarinnar,
milli Bobbys Fischer og Boris
Spasskij, hefðu verið seldir á
uppboði í Danmörku. Hið rétta
er að hæsta tilboð í munina nam
átján milljónum króna en áður
höfðu þessir hlutir verið metnir á
40 milljónir.
Uppboðshaldarinn brá því á
það ráð að berja hamrinum í
borðið með orðunum „ekki selt“
þar sem hæsta boð var langt
undir verðmati. Frá þessu greinir
á vef Politiken.
- ktg

Gleðilega hátíð

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Rannsókn hrunmála hjá sérstökum saksóknara:

Farsælla að
vinna vel en hratt

S

érstakur saksóknari og hans fólk hefur staðið í ströngu
allt frá því embættið var stofnað fáeinum mánuðum eftir
hrun.
Embættið hefur engu að síður sætt talsverðri gagnrýni, bæði fyrir að ganga hart fram í málum en einnig
vegna þess að mál hafa þótt vera þar lengi í vinnslu. Þetta hefur
þótt binda hendur þeirra sem til rannsóknar hafa verið og koma
í veg fyrir þátttöku þeirra í samfélaginu. Hins vegar hefur gagnrýnin komið frá þeim sem eru óþolinmóðir vegna þess að þeim
þykir lítið ávinnast í uppgjörinu við hrunið.
Ólafur Þór Hauksson, sérstakur saksóknari, segir í viðtali við
Fréttablaðið í gær að efnahagsSKOÐUN
brotarannsóknir taki einfaldlega
langan tíma og útskýrir hvers
Steinunn
vegna. Ólafur lýsir því einnig
Stefánsdóttir
hvernig rannsóknir hafa tafist
steinunn@frettabladid.is
vegna þess að margir sakborningar neiti að tjá sig við skýrslutöku eða að í ljós kemur þegar
vitnisburður hefur verið borinn
saman við gögn að þeir hafi beinlínis sagt ósatt.
Að sögn Ólafs eru um 100 mál sem tengjast hruninu á málaskrá embættis sérstaks saksóknara. Mörg mál eru nú á lokastigi
rannsóknar eða að nálgast það stig og stefnt er að því að allri
rannsóknarvinnu embættis sérstaks saksóknara í tengslum við
hrunmálin svokölluðu verði lokið fyrir árslok 2014.
Nú í vikunni voru tveir menn dæmdir til fangelsisvistar fyrir
umboðssvik og var það fyrsta hrunmálið sem leitt var til lykta
vegna slíkra brota. Sá dómur veitir mikilvægt fordæmi að mati
Ólafs Þórs, bæði fyrir þá sem vinna við rannsókn sambærilegra
mála og fyrir héraðsdómstólana sem munu dæma í þeim.
Hrunmálin verða leidd til lykta eitt af öðru fyrir dómstólum
næstu misserin. Niðurstöður mála verða auðvitað mismunandi en
mestu máli skiptir að til grundvallar liggi vel unnin mál.
„Það sem við þurfum síst af öllu er uppgjör við hrunið í formi
sakamála sem eru illa unnin,“ sagði Ólafur í viðtalinu við blaðið
í gær. Og satt er það því í illa unnum sakamálum fælist ekki
mikið uppgjör.
Miklu skiptir að leiða til lykta þau sakamál sem tengjast
hruninu. Það er vitanlega mikilvægt fyrir þá sem tengjast málunum beint en það er ekki síður mikilvægt fyrir almenning í
landinu sem kallar eftir einhvers konar uppgjöri við hrunið.
Allra hluta vegna skiptir mestu að til vinnslu málanna sé
vandað. Þegar upp er staðið hefur það miklu meira að segja en
skjót niðurstaða.
Staðan í vinnslu sakamála sem tengjast hruninu má þó líklega
teljast góð miðað við það hvernig uppgjör við hrunið gengur á
öðrum vígstöðvum. Pólitísku uppgjöri lauk ekki með dómi yfir
Geir Hilmari Haarde. Þar er mikið verk óunnið, innan stjórnmálaflokka og í stjórnsýslunni. Því miður verður ekki séð að að
því sé unnið af sömu atorku og að vinnslu sakamálanna hjá sérstökum saksóknara.

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

Tónskáldasjóður
365
Undirritaðar umsóknir skulu berast sjóðnum á þar til
gerðum eyðublöðum í þríriti ásamt fylgigögnum fyrir
miðnætti hinn 1. júlí 2012 merktar
„Tónskáldasjóður 365“
Laufásvegi 40, 101 Reykjavík
Umsóknareyðublöð má fá heimasíðu STEFs.

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Kosningar án málefna

M

örgum finnst málefnabaráttan í forsetakosningunum heldur
rýr í roðinu. Það leiðir af stjórnarskránni. Forsetanum
eru einfaldlega ekki ætluð þau
völd að kosningarnar geti snúist
um málefni.
Frambjóðendur reyna hvað
þeir geta að telja þjóðinni trú
um að forsetinn hafi meira að
segja en raunin er. Þeir ganga
þó misjafnlega langt í því. Forsetinn trúir sjálfur að hann sé
afar valdamikill og því ráði vera
hans í embætti mestu um gæfu
þjóðarinnar.
Hitt er annað að forsetinn getur
án beinna valda haft áhrif, bæði

góð og slæm.
K ristján Eldjárn og Vigdís
Finnbogadóttir
höfðu bæði bæta ndi áhrif á
andrúmsloftið
í samfélaginu.
Fæst bend i r
til að við fáum
ÞORSTEINN
aftur þa n nig
PÁLSSON
þjóðhöfðingja.
Og vel má vera að sá kostur sé
einfaldlega úr sögunni.
Frambjóðendur virðast hafa
ólík sjónarmið um það hvort forsetinn eigi að reka sjálfstæða
utanríkisstefnu. Hann er að sjálfsögðu algjörlega frjáls að því. En

það er ríkisstjórnin á hverjum
tíma sem ræður stefnu Íslands.
Þegar núverandi forseti hefur
farið gegn ríkisstjórninni í
erlendum fjölmiðlum hefur það
ekki haft nein áhrif á ríkisstjórnir annarra landa. Þær vita að
hann talar fyrir sjálfan sig en
ekki Ísland þegar svo stendur á.
Það hefur hins vegar haft talsverð
áhrif hér heima því að margir
trúa því sem forsetinn trúir sjálfur að einhverju máli skipti þegar
hann talar gegn ríkisstjórn landsins í útlöndum. Hér hjálpar honum
eins og sakir standa almenn andúð
á ríkisstjórninni. Hún virðist ráða
nokkru um afstöðu margra kjósenda.

Vald án ábyrgðar

F

jölmiðlar hafa reynt að
fá forsetaframbjóðendurna til að búa til reglu
um það hvenær rétt sé
að beita synjunarvaldinu. Það er
samkvæmisleikur. Veruleikinn er
sá að forsetinn getur ekki búið til
neina reglu um það efni. Þetta er
hreint geðþóttavald. Úr því verður aðeins bætt með breytingu á
stjórnarskránni.
Eldri fræðimenn voru á einu
máli um að synjunarvaldinu fylgdi
ábyrgð. Þeir töldu að forseti sem
beitti því yrði að víkja stæði þjóðin með ríkisstjórninni í þjóðaratkvæðagreiðslu. Að sama skapi ætti
ríkisstjórnin að öðru jöfnu að fara

frá ef þjóðin fylgdi forsetanum.
Í fyrsta skipti sem forsetinn
beitti ákvæðinu gafst þáverandi
ríkisstjórn upp fyrir honum og
felldi lögin sjálf úr gildi. Í tíð
núverandi stjórnar hefur þjóðin
tvívegis farið gegn henni og staðið með forsetanum. Ríkisstjórnin
taldi að það ætti ekki að hafa pólitískar afleiðingar þótt þjóðin hafnaði málstað hennar.
Ástæðan fyrir því er sú nýja
túlkun forsetans að þessu valdi
fylgi ekki ábyrgð. Forsetinn er
vitaskuld frjálsari að því að beita
ákvæðinu ef það hefur engar
afleiðingar fyrir hann sjálfan. Forystumenn allra stjórnmálaflokka

hafa fundið út að ábyrgðarleysishugmynd forsetans leysir þá líka
frá afleiðingum þess að tapa þjóðaratkvæði.
Í reynd er það miklu fremur
upplausn þessarar ábyrgðarreglu
sem valdið hefur stjórnskipulegri
lausung en synjunarvaldið sjálft.
Athyglisvert er að enginn frambjóðendanna hefur gefið fyrirheit
um að berja í þann brest sem hlotist hefur af því að horfið var frá
þeirri grundvallarhugsun að þessu
valdi fylgdi ábyrgð. Að þessu leyti
virðist litlu skipta hver verður kosinn. Þessi spurning veit þó að siðferðilegri undirstöðu einu beinu
valdheimildar forsetans.

Koma að tómum kofanum

M

enn hafa deilt um
hvort viðeigandi sé að
forseti segi fyrirfram
hvort hann áformar
að synja lögum staðfestingar. Forsetinn hóf kosningabaráttuna með
yfirlýsingu um að sjávarútvegsfrumvörpin væru vel til þess fallin að fara í þjóðaratkvæði. Ýmsum
þótti það ekki góð latína.
Á hinn bóginn má halda því
fram að ærlegra sé að Alþingi fái
að vita um afstöðu forsetans áður
en það hefur umræðu um einstök

mál. Það gæti hugsanlega leitt
til meiri sátta ef meirihlutinn er
ekki öruggur um að hafa stuðning
þjóðarinnar. Líka er hugsanlegt að
áform forseta um synjun ráðist þá
fremur af áliti hans sjálfs á efni
laganna en mati á skoðanakönnunum.
Mótframbjóðendur forsetans
hafa hneykslast á þessu og hann
hefur dregið í land. Álitaefni er
hvort hann hefði átt að gera það.
Í allri lausunginni þarf ekki að
vera verra að þetta álit liggi fyrir.

Breyti Alþingi frumvörpum getur
afstaða forsetans eðlilega breyst.
Annað hefði þá ekki gerst en að
hann hefði haft jákvæð áhrif á löggjafarstarfið.
Þessi spurning endurspeglar hins vegar veikleika stjórnarskrárinnar. Gagnlegt hefði verið
að heyra skoðun frambjóðendanna
á því hvernig færa mætti stjórnarskrárákvæðin um forsetann að
nýjum tíma og kröfum. En þar
koma kjósendur að tómum kofanum hjá öllum frambjóðendum.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Atli Fannar Bjarkason (dægurmál) atlifannar@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is
ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is

GLEÐILEGA

ENNEMM / SÍA / NM50586

ÞJÓÐHÁTÍÐ

Við hjá Hótel Eddu fyllumst ætíð miklu stolti og tilhlökkun á 17. júní. Líkt og
aðrir landsmenn höldum við upp á þjóðhátíðardaginn. En fyrir okkur markar
hann jafnframt sumarkomuna því þá hafa öll hótelin okkar opnað upp á gátt.

SUMARSÆLA Í 51 ÁR
Fyrsta Edduhótelið var opnað árið 1961 og byggði á þeirri hugmynd að nýta
húsnæði og heimavistir héraðsskólanna til að bjóða ferðalöngum þar upp á
gistingu yfir sumartímann. Nú mynda 12 Edduhótel víðs vegar um Ísland eina
elstu og virtustu hótelkeðju landsins. Sum þeirra eru sérhönnuð sem hótel,
en öll starfa þau á þeim upprunalega grunni að bjóða hagkvæma og notalega
gistingu og góða þjónustu.

12 HÓTEL
ALLAN HRINGINN

ATVINNUSKAPANDI FERÐAMENNING
Við erum stolt af hlutverki okkar í ferðamenningu Íslendinga og ekki síður af
þætti Edduhótelanna í atvinnusköpun á landsbyggðinni. Nú sem fyrr eru hundruð
sumarstarfa á Edduhótelum í heimabyggð gríðarlega eftirsótt, jafnt meðal
íslenskra ungmenna og þeirra sem eldri eru. Reynsla starfsfólksins og þekking á
náttúru og nágrenni hótelanna eru dýrmætur sjóður fyrir okkur og gesti okkar
að sækja í.

VIÐ ÓSKUM ÞÉR GLEÐILEGRAR ÞJÓÐHÁTÍÐAR
OG HLÖKKUM TIL AÐ TAKA Á MÓTI ÞÉR Í SUMAR.
Starfsfólk Edduhótelanna

10//DXJDUYDWQǩ2./DXJDUYDWQǩ36NµJDUǩ49¯N¯0¿UGDOǩ51HVMXPǩ6 Neskaupstaður
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Pantaðu allan hringinn á www.hoteledda.is eða í síma 444 4000

1877
Úr prentvélasal

Austurstræti 8

Björn Jónsson

Pappírslager frá þriða áratugnum.

Úr prentvélasal

Setjari að störfum við vélsetningu 1920 - 1930.

Handsetjarar að störfum 1920 -1930.

Þingholtsstræti 5

Sveinn Björnsson, fyrsti stjórnarformaður
Ísafoldarprentsmiðju og síðar fyrsti forseti
Íslands.

Við höfum prentað
1877

1897

1913

1919

1929

1939

1977

16. júní, fyrsta eintakið
af blaðinu Ísafold
prentað. Björn
Jónsson stofnaði
Ísafoldarprentsmiðju
til að prenta blaðið.

Björn Jónsson pantar
nýja hraðpressu frá
Englandi, sem talin
var mjög fullkomin
á þeirra tíma
mælikvarða.

Ísafoldarprentsmiðja
byrjar að prenta
Morgunblaðið.

Sveinn Björnsson varð
fyrsti stjórnarformaður
Ísafoldarprentsmiðju
þegar henni var breytt
í hlutafélag. Sveinn
varð síðar fyrsti forseti
Íslands.

Heimskreppan
skellur á og
Ísafoldarprentsmiða
stendur hana af sér
eins og aðrar kreppur.

Seinni heimsstyrjöldin
stendur yfir.
Ísafoldarprentsmiðja
hefur byggingu
húsnæðis í
Þingholtsstræti 5.

Ísafoldarprentsmiðja
heldur upp á 100 ára
afmæli sitt.
Á þessum tíma
störfuðu 40 manns
hjá félaginu.

2012
Þann 16. júní 1877 var prentað fyrsta eintakið af blaðinu
Ísafold og markar það upphaf Ísafoldarprentsmiðju. Í
dag fögnum við 135 ára afmæli og erum stolt af því að
vera elsta starfandi prentsmiðja landsins og eitt elsta
starfandi fyrirtæki á Íslandi. Ísafoldarprentsmiðja býður
heildarlausnir í prentþjónustu, er leiðandi í hagkvæmum
lausnum, hefur vaxið og styrkst í kreppunni og stendur
sterkari en nokkru sinni fyrr.

Gildin okkar eru: ÁREIÐANLEIKI - METNAÐUR - HAGKVÆMNI

1994
Ísafoldarprentsmiðja
flytur í Þverholt 9 og
vélakostur aukinn
verulega með
áherslu á blaða- og
tímaritaprentun.
Prentsmiðja Frjálsar
fjölmiðlunar,
sem áður hét
Hilmir, sameinast
Ísafoldarprentsmiðju.

2001
Flutt í Suðurhraun 3 í
Garðabæ og prentun
á Fréttablaðinu hefst.
Ári seinna
keyptu Kristþór
Gunnarsson og
Kjartan Kjartansson
Ísafoldarprentsmiðju
og hafa rekið hana
síðan.
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Prentgripur

2006

2008

2010

Ísafoldarprentsmiðja
flytur í
Suðurhraun 1
í Garðabæ.
Umfangsmiklar
endurbætur eru
gerðar á húsnæðinu
og er það í dag yfir
7.000 m2.

Ísafoldarprentsmiðja
kaupir rekstur
prentsmiðjunnar Think.
Með tilkomu Think
eykst vöruframboðið
mikið og fór
Ísafoldarprentsmiðja
að bjóða stafræna
prentun og
mun fjölbreyttari
arkaprentun.

Ísafoldarprentsmiðja
fær umhverfisvottun,
Norræna
umhverfismerkið
(Græna svaninn) frá
Umhverfisráðuneytinu.
Ísafoldarprentsmiðja
verður aðili að
Rammasamningi
Ríkiskaupa og fær
hæstu einkunn
bjóðenda eða 100 stig.

Suðurhraun 1
Garðabæ
Sími: 595 0300
www.isafold.is

2012
Samfelldur rekstur í 135 ár!
Við höfum öflugan tækjakost sem uppfyllir
allar kröfur um hágæða prentverk og hraða
þjónustu. Dagblöð, tímarit, bækur, fjölpóstur,
skrifstofupappírar, stafræn prentun, allt á einum
stað. Með nýjustu tækjum og góðu starfsfólki
bjóðum við hágæða prentun á mettíma.
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Forsetinn og Skúli
Forsetaembættið
Finnur Torfi
Stefánsson
lögfræðingur

S

kúli Magnússon, dósent við
lagadeild HÍ, kvartar undan
skrifum mínum hér í blaðið um
völd forsetans og mér rennur
blóðið til skyldunnar að standa
betur fyrir máli mínu. Ágreiningur virðist vera milli okkar
Skúla aðallega um tvennt. Í
fyrsta lagi eðli starfsskyldna
forseta eins og þeim er lýst í
stjórnarskrá. Í öðru lagi hvað
getur talist sem lögfræðilegur
rökstuðningur þegar staðhæft
er að forseti hafi málskotsrétt.
Um það fyrra segir Skúli, að
„forseti verður ekki þvingaður til staðfestingar tillögu ráðherra“. Í þessum orðum virðist sú hugsun liggja að forseti
verði ekki þvingaður með líkamlegu valdi til að sinna skyldum sínum og er það að sönnu
alveg rétt. Hitt er á að líta að
menn eru ekki almennt þvingaðir til að hlýða lögum með
slíkum hætti heldur er vitneskja um viðurlög venjulega
látin duga. Maður sem neitar
að greiða skattinn sinn er ekki
færður með lögregluvaldi niður
á skattstofu og féð þar dregið
upp úr vösum hans. Skatturinn
hefur önnur úrræði sem virka
mun betur.
Forsetinn er þvingaður til
að gegna skyldum sínum samkvæmt stjórnarskrá, á sama
hátt og almennt er, með hótunum um viðurlög. Skúli segir
að gagnvart forseta sé „engum
viðurlögum fyrir að fara enda
er forsetinn ábyrgðarlaus“, skv.
stjskr. Hér fipast Skúli í skilgreiningunum, því að ábyrgðarleysi forseta nær aðeins til
stjórnarathafna, sem eru að
öllu leyti á ábyrgð og valdi ráðherra. Að öðru leyti ber hann að
fullu ábyrgð á gjörðum sínum
rétt eins og annað fólk. Þá er
og sérstakt ákvæði í 2. mgr. 11.
greinar stjskr. þar sem því er
lýst hvernig dæma má forsetann til refsingar fyrir ólöglega
háttsemi. Þar er viðurlögunum
lýst og þar með þeirri lögþvingun sem á forseta hvílir til þess
að fara eftir lögum í störfum
sínum. Það er að sönnu erfiðara og viðurhlutameira að koma
refsiábyrgð fram við forseta en
venjulegt fólk, en heimildin er
fyrir hendi.
Um síðara atriðið, málskotsrétt forsetans, leyfði ég mér að
segja að talsmenn pólitísks forseta hefðu aldrei fært rök fyrir
staðhæfingum sínum. Skúli
hefur nú bætt úr þessu. Hann

segir skoðun sína eiga „skýra
stoð í aðdraganda að setningu
stjórnarskrárinnar, umræðum
á Alþingi svo og skýringum við
ákvæðið sjálft í greinargerð“.
Í lögfræði er mikið lagt upp
úr því að skoða og skilja réttarheimildir og vega og meta
gildi þeirra, sem er mjög misjafnt. Æðst réttarheimilda er
stjórnarskráin sjálf og verður allt annað að lúta henni.
Því næst koma sett lög, dómar
Hæstaréttar og má svo lengi
telja. Greinargerðir með lagafrumvörpum geta talist veita
skýringu á hugmyndum þess
sem samdi greinargerðina og
þeirra sem hann starfaði fyrir,
en raunar ekkert um hugsanir þeirra sem á endanum samþykktu frumvarpið. Umræður
á Alþingi festast lítt í hendi, því
ekki aðeins segja menn eitt nú
og annað á eftir, heldur kunna
þeir einnig að greiða atkvæði
þvert gegn ræðum sínum.
Aðdragandi að setningu stjórnarskrár hefur, eftir því sem
ég best veit, ekki talist réttarheimild hingað til. Ef átt er við
fjölmiðlaumræðu hefur hún
að lögum ekkert gildi. Réttarheimildir Skúla eru því heldur
léttvægar og aldeilis fráleitt
að þær víki til hliðar skýrum
ákvæðum stjórnarskrárinnar
sjálfrar.

Ef menn eru
ekki sammála
um hver lögin séu á
að láta dómstóla skera
úr. Allt annað er frumstætt.
Þrátt fyrir skoðanaágreining okkar Skúla kemur mér
ekki til hugar að hann láti
stjórnast af „vanþekkingu eða
óskammfeilni“ svo vitnað sé
til orða hans sjálfs. Ég leiði
ekki hugann að því af hverju
Skúli lætur stjórnast. Hitt veit
ég að þær hugmyndir hafa
lengi verið uppi, að lögin ættu
að vera þannig að leið væri til
þess að bera lög frá Alþingi
undir atkvæði kjósenda. Ég
er sjálfur þeirrar skoðunar
að það gæti verið til bóta, þótt
mér sýnist ótækt að forseti
hafi slík völd. Þar eru önnur og
betri úrræði tiltæk. Leiðin sem
fara á í þessu máli er að breyta
stjórnarskránni með löglegum
hætti. Meðan lögin eru eins og
þau eru ber að fara eftir þeim.
Ef menn eru ekki sammála um
hver lögin séu á að láta dómstóla skera úr. Allt annað er
frumstætt.

Svör vegna spurninga
um Fasteign (EFF)
Fjármál
Árni Sigfússon
bæjarstjóri

G

uðbrandur Einarsson, fyrrverandi oddviti Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ, lagði
fram spurningar í Fréttablaðinu
14. júní sl. um þær breytingar
sem verið er að gera á Eignarhaldsfélaginu Fasteign (EFF).
Spurningarnar eru í 14 liðum
og er mér ljúft og skylt að svara
þeim. Spurningar og svör við
þeim birtust áður í Víkurfréttum,
og fást á vf.is, en þar sem sömu
spurningarnar koma einnig fram
í Fréttablaðinu, óskaði ég eftir
að svörin gerðu það einnig. Ég
vil að svörin séu ítarleg en slík
svör taka of mikið pláss að mati
Fréttablaðsins. Því eru svörin 14
lögð fram í heild sinni á Vísi.is en
hér skal aðeins greint frá eftirfarandi:
Minnt er á að í lok árs 2002
samþykkti bæjarstjórn með 10
atkvæðum Sjálfstæðisflokks og
Samfylkingar að færa fasteignir
sínar að mestu í EFF. Það þýddi
að Reykjanesbær fékk greitt
fyrir eignirnar, greiddi þá leigu
af þeim og fékk EFF jafnframt
til að byggja, eiga og reka nýjar
eignir sem sveitarfélagið lét
byggja. Reykjanesbær greiðir svo
leigu fyrir not af þeim. Nokkrum
árum eftir að þessi ákvörðun um
að ganga í EFF var samþykkt dró
Samfylkingin stuðning sinn til
baka en eftir stóðu að sjálfsögðu
skuldbindandi samningar sveitarfélagsins til 25-30 ára.
Mikið hefur verið rætt og ritað
um gildi þess að láta stærra félag
byggja, eiga og reka sérhæfðar
eignir og hefur sýnst sitt hverjum. Til að fá úr því skorið hvort
þetta fyrirkomulag hefði reynst
okkur hagstætt var árið 2010
sameiginlega samþykkt í bæjar-

stjórn af sjálfstæðismönnum,
Samfylkingu og Framsóknarflokki að vinna saman að úttekt á
vegum hlutlausra aðila á kostum þess og göllum að vera með
eignir okkar í félaginu. Niðurstaðan liggur frammi í ítarlegri
skýrslu. Hún sýndi að það hafði
reynst verulega hagstætt að vera
með eignir okkar í félaginu, jafnvel þrátt fyrir efnahagshrunið og
hátt gengi evrunnar. Þó var sett
sú spurning fram í skýrslunni
hvort það yrði þannig áfram ef
þróun evrunnar yrði neikvæð.
Hver var þá vandi EFF? Við
efnahagshrunið hrundu bankarnir og félög þeim tengd tóku
yfir eignarhluti í EFF. Þá reyndist Álftanesi, sem einum eignaraðila, um megn að standa í skil-

sumar þar sem kjörnir fulltrúar,
embættismenn og fleiri mættu
en þar var farið vel yfir málið.
Haldnir hafa verið tveir hluthafafundir í félaginu og kynningarfundir um breytingar þær sem
hér eru til umræðu. Góð mæting
var á þessa fundi, og mættu fulltrúar flestra flokka Reykjanesbæjar á þessa fundi, en fulltrúi
Samfylkingar var á kynningarfundum. Því hafa allar upplýsingar legið fyrir enda verið að
vinna að málinu í þágu hluthafa
og leigutaka félagsins. Ljóst er
að markmið náðust og í raun var
niðurstaðan mun hagfelldari en
upphafleg markmið gerðu ráð
fyrir.
Ljóst er að ytri aðstæður hafa
verið óhagfelldar í rekstri nán-

En þessi erfiða og breytta staða varð til
þess að við, forsvarsmenn sveitarfélaganna í EFF, óskuðum eftir endurskoðun
samninga okkar allra við EFF og bankana.
um. Háskólinn í Reykjavík, sem
stærsti eignaraðilinn, gat heldur
ekki staðið í skilum, en Íslandsbanki tók að sér að halda utan um
lán að baki HR eignum, svo ekki
kom til að EFF lenti í greiðsluþroti vegna vanefnda HR. Þótt
Álftanes stæði ekki í skilum var
EFF samt mögulegt að standa í
skilum. En þessi erfiða og breytta
staða varð til þess að við, forsvarsmenn sveitarfélaganna í
EFF, óskuðum eftir endurskoðun
samninga okkar allra við EFF
og bankana. Á það var fallist og
hefur sú vinna nú staðið yfir vel
á annað ár og er að ljúka með
hagstæðum samningum okkar
sveitarfélaganna við EFF og lánastofnanir.
Mál þetta hefur verið vel
kynnt. M.a. var kynningarfundur
haldinn í Reykjanesbæ síðasta

ast allra félaga, og það er ljóst að
flest fasteignafélög eru nú í eigu
kröfuhafa þeirra. Því má það teljast mikill áfangi að ná að endurskipuleggja rekstur félagsins í
samvinnu við kröfuhafa á þann
hátt sem nú liggur fyrir. Miðað
við niðurstöðuna þá er ekki verið
að auka á skuldir sveitarfélagsins, heldur þvert á móti verið að
lækka þær. Einnig er verið að
lækka greiðslur til framtíðar.
Kjör eru hagstæð miðað við þau
kjör sem sambærilegir aðilar
hafa samið um að undanförnu.
Stjórn félagsins hefur því sýnt
mikla ábyrgð í því að leiða málið
til lykta með þessum hætti, enda
lá fyrir að vegna þeirra breytinga sem orðið hafa þá hefði niðurstaðan getað orðið mun verri.
Sjá ítarleg svör við spurningum
á visir.is.

Forsetinn og „stefnan“
Forsetaembættið
Þorsteinn
Vilhjálmsson
fv. prófessor og
ritstjóri Vísindavefsins

G

etur forseti Íslands haft
„stefnu“ í utanríkismálum?
Stefnu sem gæti staðið undir
nafni og komið fram í verki?
Svar mitt er nei. Það getur
hann ekki frekar en stýrimaður á skipi getur haft „stefnu“ ef
skipstjóri er á skipinu og því er
stjórnað með eðlilegum og hefðbundnum hætti. Bæði forseti
og stýrimaður geta hins vegar
haft skoðun á málum, átt frumkvæði og sett fram hugmyndir, og sannarlega getur verið
æskilegt að þeir geri það. Þegar
hugmyndir þeirra hljóta hljómgrunn og verða jafnvel hluti af
ríkjandi stefnu er þeim auðvitað
frjálst að gleðjast en ekki endilega að eigna sér stefnuna eða
framkvæmd hennar.
Ýmsar ástæður liggja til þess
að forseti Íslands getur ekki
haft sjálfstæða stefnu í utanríkismálum. Þyngst á metunum er
það að utanríkismál þjóðarinnar eru á valdsviði og verksviði
ríkisstjórnar á hverjum tíma
og þannig vilja flestir væntanlega hafa það þegar til lengdar
lætur, hvað sem líður væringum
stundarinnar. Stjórnmálaflokkarnir hafa skráða og yfirlýsta
stefnu í utanríkismálum og
við höfum hana meðal annars í
huga þegar við setjum krossinn

í þingkosningum. Þannig hefur
ríkisstjórn umboð kjósenda til
að fara með utanríkismál, en
forseti hefur ekki slíkt umboð.
Auk þess hefur ríkisstjórnin
á sínum vegum starfskrafta og
aðstöðu til að framfylgja mótaðri stefnu í utanríkismálum.
Það er mikilvæg forsenda því
að sannkölluð „stefna“ er ekki
bara orð á blaði heldur þarf líka
að fylgja þeim vilji og geta til
að framfylgja stefnunni. Forseti Íslands hefur ekki aðstöðu
til þess og getur því ekki sjálfur
framfylgt í okkar nafni hugsan-

ekki skapi.
Núverandi forseti Íslands
hefur lýst áhuga á því að hafa
sjálfstæða stefnu í utanríkismálum. Meðal annars hefur
hann allt aðrar hugmyndir um
samskipti og vináttu Íslands við
önnur ríki en áður hafa tíðkast.
Áhugi hans á viðskiptum við
Kína og Rússland hefur þannig vakið sérstaka athygli en þar
virðist sem hann vilji róa í allt
aðra átt en þorri landsmanna
sem hefur skömm á mannréttindabrotum stjórnvalda í þessum löndum.

Forseti sem vill með þessum hætti geta
sagt að hann hafi sjálfstæða stefnu mun
fyrr eða síðar reka sig á að það sem
hann sóttist eftir verður að engu í meðförunum,
svipað og þegar mýsnar tvær fengu köttinn til að
skipta ostinum fyrir sig.
legri stefnu sem hann kann að
telja sig hafa.
Allir vita hvernig fer fyrir
báti með tveimur ræðurum þar
sem annar rær áfram en hinn
afturábak; báturinn hefur þá
enga stefnu og fer jafnvel villur vega. Eins mundi fara fyrir
skipi ef skipstjóri og stýrimaður væru á öndverðum meiði um
stefnu skipsins og réðu jafnmiklu. Skipið hefði enga stefnu,
hegðun þess yrði til athlægis og
eins gott að veðurguðir skipti

Forseti sem vill með þessum
hætti geta sagt að hann hafi
sjálfstæða stefnu mun fyrr
eða síðar reka sig á að það sem
hann sóttist eftir verður að
engu í meðförunum, svipað og
þegar mýsnar tvær fengu köttinn til að skipta ostinum fyrir
sig. – Forsetinn, ríkisstjórnin
og þjóðin sitja þá að lokum uppi
með enga stefnu. Ef Ísland á sér
óvildarmenn mun sá púki fitna
drjúgum á fjósbitanum af þessu
brölti öllu.
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FERÐASUMARIÐ
BYRJAR Í ELLINGSEN

Ferðatækin frá Ellingsen eru þaulreynd við íslenskar aðstæður
og ánægðir viðskiptavinir okkar eru til vitnis um ágæti þeirra.
Ferðalög sumarsins hefjast í Ellingsen.

HYMER NOVA 540 HJÓLHÝSI
VERÐ

5.490.000 KR.

Hjá okkur er mikið úrval af útilegubúnaði,
borðum, stólum og fleira.

ADRIA ASTELLA 563 PT
SOMERSET EVOLUTION E2 FELLHÝSI
VERÐ

3.490.000 KR.

VERÐ

4.790.000 KR.

ÖLL A-HÝSIN ERU
GALVANÍSERUÐ!
GALVANÍSER

CAMP-LET CLASSIC
CA
C ASSIC TJALDVAGN
A VAGN
VERÐ

1.490.000 KR.

ALINER EXPEDITION
NA
A-HÝSI
HÝSI
VERÐ

3.490.000 KR.

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við seljum eingöngu
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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Brautryðjendur í tölvuleikjagerð
Milljónum tölvuleikjaunnenda um allan heim verður á næstu mánuðum gefinn kostur á að hala niður glænýjum tölvuleik CCP að nafni
DUST 514. Leikurinn er að mörgu leyti einstakur en hann er beintengdur EVE-online tölvuleiknum sem CCP hefur haldið úti síðastliðin níu
ár. Magnús Þorlákur Lúðvíksson ræddi við Hilmar Veigar Pétursson, framkvæmdastjóra CCP, um nýja leikinn og áskoranirnar fram undan.

S

pennandi tímar eru fram
undan hjá tölvuleikjafyrirtækinu CCP sem mun
síðar á þessu ári gefa
út leikinn DUST 514,
annan fullgerðan tölvuleik fyrirtækisins. Síðustu níu ár
hefur CCP haldið úti netleiknum
EVE Online sem hefur vaxið ár
frá ári frá útgáfu og urðu áskrifendur að leiknum á miðlurum CCP
í London og Sjanghæ nýverið 400
þúsund í fyrsta skipti. Fréttablaðið ræddi við Hilmar Veigar Pétursson, framkvæmdastjóra CCP, um
útgáfu nýja leiksins og framtíð fyrirtækisins.
Nýr leikur, sá annar sem fyrirtækið gefur út, DUST 514 kemur út
síðar á þessu ári. Segja má að leikurinn sé að mörgu leyti einstakur
og því óvissa um viðtökurnar við
honum. Hvernig leggst þetta allt
saman í ykkur?
„Þetta er auðvitað mjög spennandi allt saman og það er einmitt
rétt að leikurinn er að mörgu leyti
einstakur. Við höfum því reynt
eftir fremsta megni
að kynna leikinn mjög
vel og fá við honum
viðbrögð fyrir útgáfu.
Við kynntum því leikinn núna í byrjun júní
á E3-leikjasýningunni
í Bandaríkjunum sem
er sú stærsta í okkar
geira og svo kynntum við hann fyrir
EVE-spilurum á aðdáendahátíð leiksins í
Reykjavík í mars. Þar
að auki höfum við haft
leikinn í prufuspilun í
hálft ár á Playstationnetinu. Þau viðbrögð
sem við höfum fengið
við prufuspiluninni og
okkar kynningum hafa
síðan í raun verið alveg
ótrúlega góð og erum
við himinlifandi yfir viðtökunum. Núna í lok júní verður útgáfan
sem við vorum með á E3 gefin út
til prufuspilara og verður sá hópur
stækkaður mjög á sama tíma. Og
það verður vitaskuld gríðarlega
spennandi að sjá hvort viðbrögð
þessa hóps verði ekki jafn jákvæð
og önnur viðbrögð sem við höfum
fengið á þá útgáfu.“
CCP hefur unnið að gerð DUST
514 í fjögur ár og kostað miklu til.
Hvað leggur fyrirtækið mikið undir
vegna hans?
„Við kannski horfum ekki svo
á að við séum að leggja fjármuni
undir og svo komi í ljós hvort við
unnum eða ekki. Ef við skoðum
til dæmis EVE þá tók tíma fyrir
hann að ná markaðshylli og voru
upphaflegar viðtökur ekki eins
góðar og við höfðum gert okkur
vonir um. Á móti hefur hann hins
vegar vaxið miklu meira en okkur
villtustu draumar sögðu til um. Við
bjuggumst í mesta lagi við 150 þúsund spilurum sem myndi byrja að
fækka eftir þrjú ár en nú eru um

400 þúsund manns að spila leikinn
sem er enn að vaxa eftir níu ár.
Að því sögðu höfum við vissulega
talsverðar væntingar til Dust en ef
upphaflegu viðtökurnar verða ekki
eins og við áttum von á, þá munum
við einfaldlega halda áfram að
þróa leikinn, finna hvað er að og
laga það, rétt eins og við gerðum
með EVE. CCP er bara þannig fyrirtæki að við munum láta þennan
leik virka.“

Ævintýrið um EVE rétt að byrja
Flaggskip CCP síðustu níu ár hefur
verið EVE Online. Ólíkt flestum
öðrum tölvuleikjum er sífellt verið
að endurnýja og bæta við leikinn
sem er fyrir vikið enn að vaxa. Ný
uppfærsla var gefin út í maí og þá
mun leikurinn vafalítið njóta tengingarinnar við DUST 514. Hve lengi
áfram getur EVE vaxið, er leikurinn einfaldlega mjólkurkýr fyrir fyrirtækið sem er komin til að vera?
„Í fyrst lagi myndi ég aldrei
kalla EVE mjólkurkú. Við hugsum ekki um leikinn þannig. Hvað
varðar það að leikurinn
sé kominn til að vera,
þá er EVE svolítið eins
og Facebook og spurningin er því kannski: er
Facebook komið til að
vera? Okkur finnst ólíklegt að fólk muni einfaldlega afvina alla vini
sína og hætta að nota
Facebook. Galdurinn
við EVE er að fólk spilar hann út af hinu fólkinu sem er í leiknum
og því fleiri sem spila
hann, því skemmtilegra er að vera með.
Þannig að jafnvel þótt
sumum spilurum í EVE
finnist leikurinn ekki
lengur eins skemmtilegur og í upphafi þá
finnst þeim samt áfram
skemmtilegt að taka þátt í þessum
heimi með vinum sínum. Sökum
þessa er leikurinn orðinn miklu
skemmtilegri núna þegar 400 þúsund manns eru að spila en þegar
aðeins 50 þúsund voru að því. Fyrir
marga er þetta líkara því að hitta
vinina eitt kvöld í viku til að spila
bridds eða póker saman. Þannig að
við bindum vonir við að ævintýrið
um EVE-heiminn sé rétt að byrja.“
Síðasta sumar vakti nokkra
athygli þegar hópur áskrifenda að
leiknum hætti að spila í mótmælaskyni við ákveðnar hugmyndir fyrirtækisins. Seinna baðst fyrirtækið
afsökunar á málinu og áskrifendum fór fljótlega að fjölga aftur. Er
enn einhver óánægja meðal spilara EVE eða er þetta mál gleymt
og grafið?
„Þetta mál snerist eiginlega um
það að við gáfum út nýja útgáfu
af leiknum sem var einfaldlega
ekki nægilega góð og spilarar
höfðu búist við meiru af okkur.
Við brugðumst þá einfaldlega
við með því að gera breytingar

CCP er bara
þannig fyrirtæki að við
munum láta
þennan leik
virka.

HILMAR VEIGAR PÉTURSSON Hilmar Veigar er menntaður tölvunarfræðingur sem hefur starfað fyrir CCP frá árinu 2000 og þar af
sem framkvæmdastjóri frá árinu 2004.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

og bæta okkur og þegar fólkið sá
það unnum við aftur traust spilaranna. Eins og þú segir skrifaði ég
bréf til fylgismanna EVE og við
sýndum svo í kjölfarið í verki að
við meintum það sem við höfðum
sagt. Þetta mál sýnir að spilarar
EVE vænta mjög mikils af okkur
og í hvert skipti sem við stöndum
ekki undir þeim væntingum láta
þeir í sér heyra. Ef ég hef einhver
ráð til allra annarra sem eru að
reka hagkerfi þá er það að hlusta á
fólkið í hagkerfinu, viska fjöldans
er mikil.“
CCP mun á næstunni taka allt
að 2,5 milljarða króna skuldabréfalán til fimm ára. Þá munu kaupendur hafa valrétt um að breyta
láninu í hlutafé og þannig verður
íslenskum fjárfestum gefinn kostur á að eignast hluti í fyrirtækinu.
Af hverju gefur fyrirtækið út þetta
skuldabréf?
„Við erum búin að vera að þróa
Dust í fjögur ár og nú er komið
að því að setja hann á markað. Þá
er mjög gott að geta fylgt honum
úr hlaði af styrk og með öflugri
markaðssetningu, öflugum vélbúnaði og svo framvegis. Við

höfum fjármagnað þróun Dust að
mestu með fjárflæði frá EVE og
höfum sterka lausafjárstöðu en
þessir fjármunir munu gera okkur
kleift að standa að útgáfu leiksins
af meiri krafti en ella.“

Fjárhagsstaðan mjög traust
Í haust greip CCP til hagræðingaraðgerða í rekstri sínum og var
meðal annars fimmtungi starfsfólks sagt upp. CCP hefur síðustu
misseri verið að þróa tvo nýja
tölvuleiki sem mikið er lagt í.
Hefur fyrirtækið verið að spenna
bogann of hátt og hvernig er fjárhagsstaða þess?
„Ástæðan fyrir því að uppfærslan á EVE síðasta sumar stóð ekki
undir væntingum var kannski sú
að fyrirtækið hafði vaxið mjög
hratt en geta okkar til að framleiða
góða hluti fyrir okkar viðskiptavini hafði ekki haldið í við þann
vöxt. Við vorum að gera marga
hluti á sama tíma og þurftum að
grípa til aðgerða. Við hægðum á
þróun þriðja leiksins okkar, World
of Darkness, og þar sem útgáfa
Dust var á næsta leiti vildum við
skerpa á áherslunni á þá útgáfu

DUST 514 AÐ MÖRGU LEYTI EINSTAKUR TÖLVULEIKUR
DUST 514 er svokallaður fjölspilunar-skotleikur sem
er spilaður á Playstation 3 leikjatölvum frá Sony. Í
leiknum berjast spilarar um landsvæði, auðlindir
og áhrif og nota til þess herkænsku og áræðni.
Leikurinn gerist á plánetum í sama sýndarheimi
og EVE-online og er beintengdur honum þó EVE
sé leikinn á PC-tölvum. Dust verður fáanlegur án
endurgjalds í gegnum netið og verður sá fyrsti
sinnar tegundar til að styðjast við viðskiptalíkan sem
hefur verið kallað „Free to play“. Leikurinn sjálfur er
þá fáanlegur án greiðslu en tekna er aflað með sölu
á varningi og ýmsum viðbótum.
Spilarar í EVE munu, þegar fram líða stundir, gera
samninga við spilara í Dust um að berjast fyrir sig
um ákveðin landsvæði á plánetum í EVE-heiminum.
Takist þeim að sigra hóp annarra spilara eignast
EVE-leikmaðurinn viðkomandi plánetu og Dust-leikmennirnir fá ýmislegt fyrir sinn snúð. Þannig geta
spilarar annars leiksins haft áhrif á framvindu mála í
báðum leikjunum. Aldrei áður hafa tveir ólíkir tölvu-

leikir verið tengdir með þessum hætti og hefur því
mikið umtal skapast um leikinn víða um heim.
Hilmar Veigar segir að EVE sé þekktur fyrir að
vera flókinn tölvuleikur sem höfði til margra en þó
ekki allra. Þannig viti CCP til þess að mjög margir
áhugamenn um tölvuleiki hrífist af EVE-heiminum
en finnist leikurinn EVE Online ekki leikur í þeim
stíl sem þeir eru að leita eftir. Með tilkomu DUST
514 verður þessu fólki hins vegar gefið tækifæri til
þess að taka þátt í og kynnast EVE-heiminum á
mun aðgengilegri hátt, með því að spila skotleik á
Playstation tölvunni sinni.
CCP hefur undanfarið kynnt Dust af krafti, meðal
annars á E3-leikjaráðstefnunni sem er sú stærsta í
þessum geira. Er óhætt að segja að leikurinn hafi
vakið mikla lukku á ráðstefnunni og var hann meðal
annars valinn einn af bestu leikjum ráðstefnunnar
af leikjavefsíðunni þekktu IGN. Þá valdi PlayStation
Official Magazine leikinn einn af tíu efnilegustu og
gróðavænlegustu leikjum ráðstefnunnar.

ásamt því að halda hinum hefðbundnu hliðum af EVE á góðu róli.
Við gripum því til þessara hagræðingaraðgerða, endurskipulögðum
framleiðsluferli og skerptum á
okkar áherslum. Þessar aðgerðir
hafa svo skilað okkur í sterkari
stöðu til að koma Dust á markað.
Ég ætla ekki að draga úr því að
þetta var erfitt en við þurftum að
gera þetta. Hvað varðar fjárhagsstöðu fyrirtækisins er hún mjög
traust, hvort sem litið er til framlegðar eða lausafjárstöðu.“
Hver er staðan á þriðja tölvuleiknum sem CCP hefur unnið að;
World of Darkness?
„Vinna við hann stendur enn
yfir af nokkrum krafti í Atlanta
í Bandaríkjunum. Það eru ekki
eins margir að vinna að honum og
þegar mest var en það eru samt
sem áður um sjötíu manns sem er
nokkuð gott. Hvað varðar útgáfutíma gefum við ekkert út um það.“
Gangi allt upp hjá fyrirtækinu á
næstunni verður það innan fárra
ára með þrjá leiki í rekstri í stað
eins nú. Hver er framtíðarsýn fyrirtækisins til lengri tíma en það?
Fleiri leikir, fleiri nýjungar?
„Næsta skrefið á eftir útgáfu
og eftirfylgni við Dust er að gefa
út World of Darkness. Ég get líka
greint frá því að við ætlum að
gefa EVE aftur út á Kínamarkaði
á þessu ári í samstarfi við mjög
öflugan kínverskan samstarfsaðila. Við gáfum EVE upphaflega út í Kína árið 2006 en þurftum að loka leiknum nú í janúar
til að færa hann til öflugri samstarfsaðila. Þá erum við að líta til
tækifæra í tengslum við farsíma
og spjaldtölvur. Við viljum að
spilarar geti tengst EVE og Dust í
gegnum snjallsíma og spjaldtölvur og fleiri slík tæki og gert hina
og þessa hluti í leikjunum. Síðan
höfum við hug á að skrá fyrirtækið á alþjóðlegan hlutabréfamarkað á næstu árum. Þannig að það
er nóg fram undan og þar að auki
gnótt af öðrum hugmyndum um
framtíðina sem of snemmt er að
tala um.“
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GNÆFIR YFIR BÆNUM Kirkjufell er af mörgum talið fallegasta fjall landsins. Það gnæfir einsamalt yfir Grundarfirði, 463 metra hátt og tignarlegt. Fjallið er ágætlega kleift góðu göngufólki en það er bratt og dæmi eru um
að fjallagarpar hafi hrapað þar til bana.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KOMIÐ TIL HAFNAR Báturinn Brimsvala sigldi inn í höfnina á Arnarstapa með afla

DRYMBUR Brimsorfið grjótið í fjörunni í Keflavík við Hellissand á vestanverðu Snæfellsnesi er friðað.

dagsins.

Landið upp
á sitt besta
Snæfellsnes er fallegt og skartar náttúruperlum
hvarvetna. Stefán Karlsson ljósmyndari fór um
nesið og upplifði ævintýralega náttúru Íslands.

RÍSA ÚR JÖRÐU Lóndrangar sunnan jökulsins eru leifar gígfyllingar með blöndu af gjalli og blágrýtisgöngum. Þeir rísa við hraunbrúnina og þá má sjá úr töluverðri fjarlægð.

SNÆFELLSJÖKULL Jökulinn ber við himin hvar sem maður er vestast á Nesinu. Mið-

þúfa er á vetrum hulin snjó en ísinn bráðnar af klettunum á sumrin.

HEKLA á leið um landið
HEKLA er á leið um landið og verður með bílasýningar dagana 18. til 24. júníí nk. Þar getur þú kynnt þér hið
fjölbreytta úrval bifreiða sem HEKLA hefur í boði. Má þar nefna, meðal annars, Volkswagen Tiguan jepplinginn,
Skoda Octavia sem var mest seldi bíll landsins á síðasta ári og nýjan Mitsubishi Pajero sem fæst nú á hagstæðu verði.
Einnig verða á staðnum fjölmargar aðrar tegundir sem þér býðst að reynsluaka.

Mánudagur 18. júní:
Patreksfjörður
Tálknafjörður
Bíldudalur
Þingeyri
Flateyri

frá kl. 12-13
frá kl. 13.30-14
frá kl. 14.30-15.30
frá kl. 17-18
frá kl. 18.30-19.30

| Bílaverkstæðið Stormur
| N1
| Vegamót
| N1
| N1

Þriðjudagur 19. júní:
Bolungarvík
Ísafjörður
Hólmavík

frá kl. 10-11
| Olís
frá kl. 11.30-13.30 | Hekla söluumboð Ísafirði
frá kl. 16-17
| N1

Miðvikudagur 20. júní:
Hvammstangi
Blönduós
Skagaströnd
Sauðárkrókur
Hofsós
Siglufjörður

frá kl. 10-10.30
frá kl. 12-12.30
frá kl. 13.30-14
frá kl. 15-17
frá kl. 17.30-18
frá kl. 19-20

| Við Kaupfélagið
| N1
| Olís
| N1
| Við Kaupfélagið
| Torgið

Fimmtudagur 21. júní:
Ólafsfjörður
Dalvík
Húsavík
Kópasker
Raufarhöfn

frá kl. 10-11
frá kl. 11.30-12.30
frá kl. 15-16.30
frá kl. 18-18.30
frá kl. 19.30-20

| Olís
| N1
| N1
| N1
| N1

Föstudagur 22. júní:
Þórshöfn
Vopnafjörður
Egilsstaðir
Seyðisfjörður

frá kl. 10-11
frá kl. 12-13
frá kl. 16-17.30
frá kl. 18.30-19.30

| N1
| Kauptún
| N1
| Við Herðubreið

Laugardagur 23. júní:
Neskaupstaður
Eskifjörður
Reyðarfjörður
Fáskrúðsfjörður
Stöðvarfjörður
Breiðdalsvík

frá kl. 10-11.30
frá kl. 12.30-13.30
frá kl. 14-15
frá kl. 15.30-16
frá kl. 16.30-17
frá kl. 17.30-18.30

| Olís
| Samkaup
| Olís
| Kaffi Sumarlína
| Salthússmarkaðurinn
| Hótel Bláfell

Sunnudagur 24. júní:
Djúpivogur
frá kl. 10-10.30
Höfn í Hornafirði
frá kl. 12-13
Kirkjubæjarklaustur frá kl. 16-16.30
Vík
frá kl. 17.30-18
Hvolsvöllur
frá kl. 18.30-19.30
Hella
frá kl. 20-20.30

| Samkaupsplan
| Olís
| Hjá Skaftárskála
| Hjá Víkurskála
| Hlíðarendi
| Olís
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Tónlistin til að trimma við
Misjafnt er hvað fær fólk til að hreyfa á sér skankana á hlaupum. Sumir þurfa rapp eða hipphopp á meðan ekkert nema þungarokk
dugir fyrir aðra. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir fékk nokkra forfallna hlaupagikki til að deila sínum uppáhaldshlaupalögum.

Takturinn skiptur mestu máli
„Mér finnst erfitt að velja þar sem ég er með svo
mörg lög á hlaupalistanum. Annars hlusta ég
mjög oft á hljóðbækur þegar ég er að hlaupa.
Stundum nær maður að gleyma sér í því.
Stundum hlusta ég ekki á neitt, sérstaklega ef ég
er að hlaupa með öðrum. Þegar ég hlusta á lög
set ég yfirleitt á „shuffle” og skipti í næsta lag ef
ég er ekki í stuði fyrir það sem kemur upp. Ég á
mörg góð lög til að hlaupa við. Þau þurfa ekki
endilega að vera alveg brjálæðislega hress en
það er mikilvægt að það sé taktur sem maður
fílar ef maður er á annað borð að hlusta á tónlist
á hlaupum.”
Vera Sölvadóttir kvikmyndagerðarmaður

30

LÖG TIL AÐ
HLAUPA VIÐ

1. Lykke Li I Follow Rivers

1 „Þetta lag er svo „catchy“ að ég fæ það á heilann
lengi á eftir. Það er svo góður taktur í því, síðan
koma pásur í laginu og maður getur ekki beðið
eftir að það byrji aftur. Það er ávísun á gott lag.“

2. Grace Jones Williams’ Blood
(Aeroplane remix)

2 „Þetta er gott remix á annars flottu lagi. Grace er
svo töff að það þarf ekki að segja meira.“

3. Apparat Arcadia

3 „Lagið fær mann til að dreyma. Það er gott að
hlusta á það við sjóinn, í víðáttu eða bara inn í
sólina.“

4. Memory Tapes Wait in the
Dark
5. RJD2 Ghostwriter

5 „Þetta er svo hrikalega svalt og takturinn er spes.“

6 „Fer oft helvíti djúpt í 80‘s músíkina sem endar oftar en ekki í hommalegum
lagalistum, sem hlýtur nú að vera í lagi í níðþröngum hlaupabuxum.“

6. Hercules & Love Affair You
Belong

7 „Gott rokk gerir gæfumun á malbikinu.“

7. Sudden Weather Change The
Whaler

8 „Það er enginn alvöru sprettur tekinn nema með smá jungle
– eða það sem krakkarnir kalla í dag drum & bass. Þetta lag fer
alltaf á þegar á þarf að halda. Gott með svitanum.“
9 „Þegar í harðbakkann slær, og liðið er á hlaupið, er algerlega
nauðsynlegt að stíga engin feilspor í lagavalinu. Þetta gengur
alltaf upp og kemur manni yfir alla þröskulda sem mæta
manni.“
10 „Vinkona mín Kylie ýtir mér síðasta spölinn. Þetta er lag sem ég hef haldið við
í nokkur ár, leifar af „fara í gymmið“ lagalistanum - löðrandi teknó-útgáfa að hætti
Fischerspooner.“

Hleypur við dansvæna sálartónlist
„Lögin sem ég hlusta á þegar ég er að hlaupa
eiga það sameiginlegt að vera dansvæn og
soul-inspíreruð. Þetta eru nánast sömu lögin og
mig langar að dilla mér við á dansgólfinu – sem
sagt kveikja í mér þörfina að hreyfa mig. Ég skipti
nánast aldrei út lögum heldur bæti bara við
listann með nýjum lögum, sum hver ný af nálinni
en önnur þeim mun eldri. Tónlistin er bara
ómissandi þáttur af hlaupinu. Án hennar kæmi
ég mér ekki af stað.“
Karitas Kjartansdóttir, ráðstefnustjóri í Hörpu

16 „Það er stórhættulegt að hlusta á svona innblásið hetjurokk
þegar maður er að hlaupa. Maður fer strax í svona „Já, ég get
þetta!“-fíling og fer að hlaupa mun hraðar en maður ræður við.“
17 „Það er eitthvað við dramatískt rennslið á þessari stórkostlegu plötu sem fer vel með langhlaupi.“
18 „Nýja Sigur Rósar platan styður vel við mann og gefur
manni kraft. Hrein fegurð gerir það venjulega.“
19 „Ég var að hlaupa á Vestfjörðum í ótrúlegri náttúru með
þessa plötu í gangi. Áhrifin voru mögnuð.“
20 „Þegar ég var að hlaupa Mývatnsmaraþonið, og orðinn
nokkuð vondaufur, brast á með þessu guðdómlega lagi. Á
þeirri stundu vissi ég að þetta myndi blessast.“

26 „Botnlaus birta & sólskin í þessu frábæra syngjameð-lagi sem er gott á þungum hlaupaköflum.“
27 „Uppáhaldslagið í dag með uppáhaldshljómsveitinni. Sykur er eðal-útaðhlaupa-playlista-band.“
28 „Hérna keyrum við upp tempóið og allir syngja
með Svíanum!“
29 „Sá þessa snillinga á tónleikum í London um
daginn. Einfaldlega eitursvalt lag.“
30 „Lokalag playlista þegar ég keppi. Líkaminn veit
bara að nú þarf að drepa sig á síðustu metrunum.
Ég skil ekki enn þá af hverju Mínus varð ekki
heimsfræg með þetta lag!“

Lykillinn að baki fleiri kílómetrum
„Ég eyði ómældum tíma í að raða inn á spilastokkinn rétta stöffinu, enda löngu búin að læra
að það er lykillinn að því að ná fleiri kílómetrum
og betri tíma. Held mig oft við gamla félaga
á borð við New Order, The Smiths, Depeche
Mode, Queens of the Stone Age og Daft Punk
– saman við nýtt indí, teknó og drum & bass.
Reiði mig á hlaðvörp frá Breakbeat.is, Hospital,
Data Transmission og fleirum. Ef maður fer
í rólegra skokk dugar líka oft að hlaða niður
heimildarþáttum frá BBC World og RÚV. Eigin
lagalisti slær samt öllu við.“
Eldar Ástþórsson,
verkefnisstjóri markaðsdeildar CCP

8. The Streets Has it Come to
This (High Contrast)
9. Sebastian Tellier Kilometer
(Aeroplane Italo 84 remix)
10. Kylie Minogue Come into
My World (Fischerspooner
remix)

11. Boney M Sunny
12. Billy Paul Your song
13. MJB Da MVP Mary J. Blige

11 „Þetta lag kemur mér
ávallt í gott skap og er
frábært til að hefja hlaup á.“
12 „Ég hef vissa tengingu við
þetta lag. Say no more …“

14. Angie Stone Wish I didn´t
miss you

13 „Ég hætti klárlega ekki
að hlaupa þegar þetta lag er
í gangi.“

15. Aaliyah Back and forth (LPversion)

14 „Útrás og nauðsynlegt að
syngja með.“
15 „Það er gott að enda á
þessu.“

16. U2 New Years Day
17. Sólstafir Svartir sandar (öll
platan)
18. Sigur Rós Varúð
19. Van Morrison Hvað sem er af
Irish Heartbeat sem hann
gerði með Chieftains
20. Talk Talk The Rainbow

Verður að hlusta á rapp eða hipphopp
„Ég skil ekki fólk sem hleypur án tónlistar. Ef
ipodinn verður batteríslaus í miðju hlaupi hætti
ég frekar að hlaupa en að hlusta á andardráttinn
minn. Ég verð að hlusta á rapp eða hipphopp.
Það má líka finna nokkur popp/rnb lög á ipodinum mínum. Það undarlega við hipphoppið er
að flest lögin fjalla um ofbeldi, kvenfyrirlitningu,
vopn og jafnvel krakk og samræmist á engan hátt
lífsskoðunum mínum né lifnaðarhætti. Ætli það
sé ekki takturinn sem skiptir mig máli, textinn er
aukaatriði. Takturinn veitir mér kraft þegar ég er
alveg að gefast upp og þeytir mér áfram, kílómetra
eftir kílómetra.“
Hanna Eiríksdóttir, verkefnastýra UN Women

4 „Þetta er bara stuð.“

21. Tupac Shakur Changes
22. Rihanna ft. Eminem I love the
way you lie
23. NWA Straight outta Compton
24. Ludacris Get back
25. Loreen Euphoria

Hlustar á heilar plötur á hlaupum
„Venjulega hlusta ég á heilar plötur, ég er víst af
þeirri kynslóð að hugsa enn í plötum, mögulega
þeirri síðustu. Og þá er það bara hvað sem er,
ekkert bundið í stemningu. Frá svartþungarokki
yfir í sveim, plastpoppi yfir í listarokk. Stundum
set ég á „stokkun“ og það var það sem ég gerði í
síðasta hlaupi, Mývatnsmaraþoninu. Það skilaði
sér í 80 lögum, sem má sjá á arnareggert.is.“
Arnar Eggert Thoroddsen
tónlistarblaðamaður

21 „Ég hef aldrei verið aðdáandi Tupacs en eftir margar
tilraunir hef ég komist að því að þetta er besta hlaupalagið.
Þetta er lagið sem ómar í eyrunum þegar hringurinn er
kláraður, sigurlagið.“
22 „Ég trúi því ekki að ég sé að opinbera að þetta sé gott
hlaupalag. Það er eitthvað við melódíuna og gítardramatíkina.
Þegar Eminem byrjar – þá er ég fokin af stað.“
23 „Þetta er svo fáránlega gott lag.“
24 „Nú hlær fólk örugglega að mér, en ég hressist ávallt þegar
þetta lag byrjar, sérstaklega þegar ég er alveg að bugast.“
25 „Nýjasta lagið á hlaupalistanum. Þarf ég að segja eitthvað
meir?“

Útihlaup, tónlist og endorfín fullkomin blanda
26. Retro Stefson Qween
27. Sykur Curling
28. Lykke Li I follow Rivers (The
Magician remix)
29. Jay Z & Kanye West feat. Frank
Ocean No Church in the
Wild
30. Mínus Long Face

„Ég vel mér up-tempo-playlista sem rífur mig
áfram, oftast ný eða nýleg lög sem halda mér
gangandi þessa 10 til 12 kílómetra sem ég hleyp
reglulega. Ég skipti reglulega um lög og uppfæri
lagalistann mjög ört – þá hjálpar að eiga að góða
drengi á öldum ljósvakans sem senda mér þetta
helsta. Þegar ég keppi þá tímastilli ég listann
þannig að síðustu kílómetrana detti inn hárrétt
lög til að hjálpa mér að klára hlaupið af afli. Ég
hleyp alltaf með tónlistina í botni enda fullkomin
blanda; útihlaup, góð tónlist og endorfín.“
Jón Gunnar Geirdal markaðssérfræðingur

Dagskra
10.00-12.00 PALLBÍLAR FRÁ KÓPAVOGSBÆ AKA UM MEÐ BRASSBAND SKÓLAHLJÓMSVEITAR KÓPAVOGS
OG VEKJA ÍBÚA BÆJARINS Á ÞESSUM HÁTÍÐARDEGI 10.00-11.00 17. JÚNÍ HLAUP FYRIR BÖRN Í 1.-6. BEKK
Á KÓPAVOGSVELLI. ALLIR FÁ VERÐLAUNAPENING 11.00-17.00 SÝNINGIN SUMARIÐ ‘74 Í GERÐARSAFNI
+ GÓÐAR VEITINGAR Í KAFFISÖLU 13.30 SKRÚÐGANGA FRÁ MENNTASKÓLANUM Í KÓPAVOGI AÐ
RÚTSTÚNI. SKÁTAFÉLAGIÐ KÓPAR OG SKÓLAHLJÓMSVEIT KÓPAVOGS. NÝSTÚDENT OG FJALLKONA
LEIÐA GÖNGUNA 14.00-18.00 HÁTÍÐAR- OG SKEMMTIDAGSKRÁ Á RÚTSTÚNI. KYNNIR: SÓLMUNDUR
HÓLM 15.00-18.00 HÁTÍÐARKAFFI Í FÉLAGSMIÐSTÖÐINNI GJÁBAKKA + TÓNLISTARHÓPAR FRÁ
SKAPANDI SUMARSTÖRFUM + DAVÍÐ OG STEFÁN TAKA LAGIÐ 20.00 ÚTITÓNLEIKAR Á RÚTSTÚNI

HÁTÍÐARDAGSKRÁ Á RÚTSTÚNI SKÓLAHLJÓMSVEIT KÓPAVOGS

SKEMMTIDAGSKRÁ Á TÚNINU OG VÍÐAR GÖTULEIKHÚS

SPILAR UNDIR STJÓRN ÖSSURAR GEIRSSONAR + BÆJARSTJÓRI

KÓPAVOGS FLYTUR LEIKÞÁTT FYRIR BÖRNIN + SKAPANDI

KÓPAVOGS ÁRMANN KR. ÓLAFSSON BÝÐUR GESTI VELKOMNA

SUMARHÓPAR ÚR MOLANUM STANDA FYRIR FJÖL-

+ FJALLKONAN FLYTUR LJÓÐ OG NÝSTÚDENT FLYTUR RÆÐU

BREYTTUM UPPÁKOMUM + LEIKTÆKI, HOPPUKASTALAR,
VELTIBÍLL, KRÍTARKASSAR, ANDLITSMÁLUN OG FLEIRA

SKEMMTIDAGSKRÁ Á SVIÐINU SÖNGVABORG + LILLI KLIFUR-

+ ÍÞRÓTTAFÉLÖGIN VERÐA MEÐ SÖLUSKÁLA Á RÚTSTÚNI

MÚS OG MIKKI REFUR + SIGURVEGARI SÖNGKEPPNI FÉLAGS-

OG VÖFFLUSÖLU Í SUNDLAUG KÓPAVOGS + GLÆSILEGUR

MIÐSTÖÐVANNA + BLÁR ÓPAL + JÓNSI OG GRETA + BLÚSBANDIÐ

HANDVERKSMARKAÐUR

HANS BJÖGGA + BEST OF QUEEN MEÐ MATTA MATT OG MAGNA

KÓPAVOGI SÝNIR TÆKI OG BÚNAÐ SVEITARINNAR AUK

+ ELVAR OG SARA, SIGURVEGARAR HÆFILEIKAKEPPNI ÍSLANDS

ÞESS AÐ BJÓÐA UPP Á KLIFURVEGG OG MARGT FLEIRA

+

HJÁLPARSVEIT

SKÁTA

Í

Klukkan 20.00

STÓRTÓNLEIKAR Á RÚTSTÚNI
Fram koma

www.kopavogur.is

HVANNDALSBRÆÐUR RÍFA
UPP FJÖRIÐ Á
AKUREYRI

JÓNSI SKEMMTIR
Í BREIDD

BLÁR ÓPAL
KEYRIR UPP
STUÐIÐ Á
SELFOSSI

MIKKI REFUR OG
LILLI KLIFURMÚS
GLEÐJA Í BREIDD

EINAR MIKAEL
TÖFRAMAÐUR
GALDRAR Í
BREIDD OG Á
GRANDA

AFMÆLIS
www.expo.is

FAGNAÐU 50 ÁRUNUM MEÐ OKKUR

49.990

AFMÆLISVERÐ

kr.

Fura, alheﬂað pallaefni,
gagnvarið, ECO-GR.

Brún fura, alheﬂuð
og gagnvarin.

A
AFMÆLISVERÐ

1135
Vnr. 0058224
22x95 mm

169

1169

kr./lm

kr./lm.

Vnr. 0059254
22x95 mm

kr./lm

2219

kr./lm

Vnr. 0059324
27x95 mm

39.900

AFMÆLISVERÐ
kr.

Vnr. 41616016
Garðsett úr acacia harðviði,
borð 160x90 cm, tveir
bekkir 135x32 cm, ásamt
svörtum sessum.

Vnr. 55099123
Gróðurhús, 6x4 ft,
184x122x215 cm.

kr./lm.

kr./lm.

199

251

AFMÆLISVERÐ
A

AFMÆLISVERÐ
A

1175
Vnr. 0058274
27x95 mm

kr.

AFMÆLISVERÐ
A

kr./lm.

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl.

1.990

AFMÆLISVERÐ

49.900

kr.

Vnr.0291471
Blómakassi,
22 mm, 40x40 cm.

281

kr./lm

39.900

AFMÆLISVERÐ
kr.

Vnr. 50657143
STERLING GASGRILL
1714, 2 brennarar,
niðurfellanleg hliðarborð, hitamælir, þrýstijafnari og álhjálmur.
11,72kW.

54.900

kr.

2.690

69.990

kr.

kr.

12 .990

19.990

AFMÆLISVERÐ

AFMÆLISVERÐ

kr.

Vnr. 50698063
RACER barnabílstóll
fyrir 9-36 kg börn.

kr.

16.990

kr.

Vnr. 87977170
Rafmagnskælibox með
hjólum, 12V, 40 l.

27.990

kr.

Í 50 ÁR HEFUR
BYKO BYGGT MEÐ
ÍSLENDINGUM
Í tilefni afmælisins sláum við upp
veislu í verslunum okkar kl. 12-15
í dag með veitingum, skemmtiatriðum og sumargjöfum fyrir
smáfólkið. Sjá nánar á www.byko.is.
Að sjálfsögðu er þér boðið.
Afmælistilboðin eru svo
auðvitað enn í gangi og í dag
er síðasti séns að nýta sér þau.

SVEISLA
8 .990

8.990

AFMÆLISVERÐ
kr.

Vnr. 74862660
BOSCH stingsög,
500W. SDS kerﬁ.

10.995

kr.

Vnr. 74867055
BOSCH málningarsprauta PFS 55,
280W, hægt að mála allt að 5 m2 á
12 mín. Málningartankur er 0,6 l.

12.995

kr.

36.900

19.990

25.990

kr.

Vnr. 53323158
WARRIOR bensín sláttuvél,
4 HP, með safnkassa.

kr.

14.995

kr.

45.900

kr.

24.590

kr.

21.990

4.990

kr.

kr.

Vnr. 10707000/2
Sturtuhaus, brass,
20 cm með silikonstútum.

Vnr. 74864114
BOSCH PSR 14,4 V rafhlöðuborvél, 2 lithium rafhlöður fylgja með, 1,5 Ah.

AFMÆLISVERÐ

AFMÆLISVERÐ

kr.

kr.

AFMÆLISVERÐ

kr.

AFMÆLISVERÐ

AFMÆLISVERÐ

19.900

AFMÆLISVERÐ

kr.

Vnr. 74860500
BOSCH 500-RE borvél,
500 W, 13 mm sjálfherðandi patróna, stiglaus
hraðabreyting, ljós í handfangi. Taska fylgir.

Vnr. 74891130
BOSCH ROTAK 320, rafmagnssláttuvél, 1000W, sláttubreidd 32 cm,
stillanleg sláttuhæð 2-6 cm.

10.990

AFMÆLISVERÐ

7.990

kr.

Vnr. 10708000
Vegghengt salerni, 52x36 cm,
með hæglokandi setu.

29.990

kr.
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Meistari melódíunnar sjötugur
„Sæti Bítillinn“ og einn áhrifamesti tónlistarmaður sögunnar, Paul McCartney, fagnar sjötugsafmæli sínu á mánudag. Af því tilefni tók Kjartan Guðmundsson saman sjötíu atriði sem þú vissir eða vissir ekki um kappann, eitt fyrir hvert æviár hans.

1.
2.
3.
4.

Paul fæddist á Walton-spítalanum í Liverpool 18. júní

1942.
Hann var skírður James
Paul McCartney.

Paul á yngri bróður sem
breytti nafni sínu í Mike
McGear á fullorðinsárum.

Mike McGear var í hljómsveitinni The Scaffold sem
átti meðal annars vinsælasta lag
Bretlands jólin 1968, Lily the
Pink, og fleiri smelli.

5.
6.
7.
8.

Paul var ágætis námsmaður, ekkert meira en það, en
stóð sig einna best í latínu.
Hann féll tvisvar sinnum á
inntökuprófi í drengjakór.
Blár er uppáhaldsliturinn
hans Pauls.

Paul er örvhentur rétt
eins og Ringo Starr, hinn
gáskafulli trommari Bítlanna.
Hinir tveir, John og George, voru
rétthentir eins og gefur að skilja.

9.
10.

Á unglingsárum hélt Paul
mest upp á Elvis Presley,
Little Richard og Buddy Holly.

Paul er ákafur hljóðfærasafnari. Á meðal
hljóðfæra í eigu hans eru mellótronið sem upphafsstefið í Strawberry Fields Forever var spilað á
og kontrabassinn sem Bill Black
spilaði á með Elvis Presley.

23.

Paul lék á gítar í fleiri
Bítlalögum á borð við
Ticket to Ride, Sgt. Pepper‘s
Lonely Hearts Club Band og Good
Morning Good Morning.

24.
25.

Hann lék á trommur í
Bítlalaginu The Ballad
of John and Yoko.

McCartney lék á öll
hljóðfærin á tveimur
sólóskífum sínum, McCartney frá
1970 og McCartney II frá 1980.

Í nóvember 1969 prýddu
Paul og fjölskylda hans
forsíðu LIFE-tímaritsins til að
kveða niður sögusagnir um að
hann væri látinn.

16.

Orðrómurinn um að Paul
hefði látist árið 1966 og
eftirherma komið í hans stað er
lífseigur. Árið 2010 kom til dæmis
út á DVD heimildarmynd sem
heitir „Paul McCartney Really Is
Dead“.

17.

Bítlalagið Yesterday eftir
Paul er mest hljóðritaða
lag allra tíma, en yfir 2.200 listamenn hafa sungið það á plötu.

18.
19.

Yesterday hét upphaflega „Scrambled eggs“.

Hey Jude hét upphaflega „Hey Jules“. Paul
samdi lagið til að hugga Julian,
son Johns Lennon, þegar foreldrar
hans skildu.

20.

McCartney hreifst mjög
af Jimi Hendrix þegar
gítarleikarinn heimsótti England
árið 1966 og greiddi götu Hendrix í hvívetna.

21.

Fyrsta sólóverkefni
McCartney var tónlistin
við kvikmyndina The Family Way
í janúar 1967.

22.

Bassaleikarinn Paul
ber ábyrgð á gítarsólóinu í Taxman, upphafslagi
Bítlaplötunnar Revolver.

Paul er margt til lista
lagt. Hann hefur til
dæmis sent frá sér bæði ljóðabók
og málverkabók.

27.
28.
29.

46.

30.

47.

Athygli vakti þegar Paul
viðurkenndi í sjónvarpsviðtali að hafa tekið inn LSD sumarið 1967.
Paul hefur nokkrum
sinnum komist í kast við
lögin vegna áhuga síns á kannabis. Fyrsta skiptið var árið 1972, í
Gautaborg af öllum stöðum.

Árið 1972 fann lögregluþjónn kannabisplöntur á
bóndabæ Pauls í Skotlandi. Fyrir
dómi hélt Paul því fram að aðdáandi hefði sent sér ómerkt fræ í
pósti og hann sáð þeim af forvitni
án þess að vita hvers eðlis þau
væru í raun og veru.

34.

Bítlarnir hljóðrituðu
fyrstu plötuna sína,
Please Please Me, á einungis tíu
klukkutímum.

Í mars 1997 var Paul
aðlaður af Elísabetu
Englandsdrottningu.

44.

Árið 1975 keypti Paul
réttinn að öllu lagasafni
hetjunnar sinnar Buddy Holly.

15.

Fyrsta hljóðfærið sem
Paul eignaðist var trompet, en síðar fékk hann gítar.

41.
42.

43.

Lög af fyrrnefndu
„McCartney“-plötunni
voru áberandi í kvikmynd Camerons Crowe, Jerry Maguire, með
Íslandsvininum Tom Cruise í
aðalhlutverki, frá 1996.

31.

James, faðir hans, var
líka tónlistarmaður og
lék á píanó og trompet.

Þegar McCartney söng
Let It Be á Live Aidtónleikunum í London sumarið
1985 bilaði hljóðneminn svo ekkert heyrðist í Bítlinum fyrstu
mínútu lagsins.

26.

11.
12.
13.
14.

Mary, móðir Pauls, lést
úr krabbameini þegar
Paul var fjórtán ára.

40.

Hann var síðan handtekinn í Japan árið 1980
fyrir að reyna að taka með sér
marijúana inn í landið.

Þá gaf Paul út barnabókina High in the
Clouds árið 2005 og hlaut hún
hreint ágætis viðtökur.

Paul lék á bassa á
sólóplötu Fran Healy,
söngvara hljómsveitarinnar
Travis, sem kom út árið 2010.

45.

Paul hefur oft notað
dulnefni í gegnum tíðina, til dæmis Paul Ramone og
Billy Martin.
Paul hefur stundað
myndlist samhliða tónlistinni og haldið sýningar, meðal
annars í Walker-galleríinu í fæðingarborginni Liverpool.

Paul var í flugvél yfir
New York og sá út um
gluggann þegar árásirnar á tvíburaturnana voru gerðar 11. september 2001.

48.

Hann hélt góðgerðartónleika fyrir fjölskyldur fórnarlamba árásanna og var
í kjölfarið gerður að heiðursmeðlimi lögregluembættisins í Stóra
eplinu.

32.

49.

33.

50.
51.
52.

Árið 1979 fékk Paul viðurkenningu heimsmetabókar Guinness fyrir að vera söluhæsti lagahöfundur allra tíma.

Wings-lagið Mull of
Kintyre frá 1977 er
söluhæsta smáskífa allra tíma í
Bretlandi sem ekki tengist góðgerðarmálum.

Wings-platan Band on
the Run frá árinu 1973
var tekin upp í Laos í Nígeríu og
Venus and Mars frá 1975 var tekin
upp í New Orleans. Platan London Town frá árinu 1978 var hins
vegar ekki tekin upp í London, eins
og mætti ef til vill ætla, heldur
var megnið af henni tekið upp á
snekkju við Jómfrúaeyjar.

35.

Síðasta ljósmyndin sem
til er af Paul og John
saman var tekin í Los Angeles
árið 1974. Með þeim á myndinni
er trommarinn gáskafulli, Keith
Moon úr The Who.

36.

Nóttina áður en Keith
Moon lést árið 1978
hafði hann verið í veislu hjá
McCartney-hjónunum.

37.

Smástirni sem fannst
árið 1983 var sjö árum
síðar nefnt í höfuðið á Paul. Það
kallast 4148 McCartney.

38.

Paul skrifaði handritið
að kvikmyndinni Give
My Regards to Broad Street, sem
fékk óblíðar viðtökur þegar hún
var frumsýnd 1984. Paul lék aðalhlutverkið, forríka poppstjörnu.
Ringo Starr kom líka fram í myndinni. Hann lék trommara.

39.

Árið 1984 tók hann
þátt í að koma sínum
gömlu hetjum í Everly Brothers
aftur á kortið þegar hann samdi
fyrir bræðurna lagið Wings of a
Nightingale.

Á YouTube má finna
myndskeið þar sem
McCartney býr til dýrindis kartöflumús og gantast um leið.
Hann hefur verið
grænmetisæta frá því í
upphafi áttunda áratugarins.
Paul er eini Bítillinn
sem hefur verið tilnefndur til Óskarsverðlauna.

Árið 1996 stofnaði
McCartney listaskólann Liverpool Institute for Performing Arts í gamla skólahúsinu
sínu nærri miðborg Bítlaborgarinnar.

ÓTRÚLEGUR FERILL Paul McCartney hefur mörg af ástsælustu lögum tónlistarsögunnar á ferilskránni. Hann verður sjötugur á mánudaginn.
NORDICPHOTOS/AFP

58.

65.

53.

14. desember 1999
sneri Paul aftur á svið
Cavern-klúbbsins í Liverpool og
hélt þar tónleika sem voru síðar
gefnir út á myndbandi.

Paul batt enda á áralangar getgátur og
vangaveltur árið 2008 þegar hann
sagðist styðja bæði liðin í Bítlaborginni, Liverpool og Everton.

59.

66.

54.

60.

Þegar Paul heimsótti
Ísland árið 2000 lagði
hann leið sína í heilsuvöruverslunina Yggdrasil, sem þá var til
húsa á horni Frakka- og Kárastígs í Þingholtunum.

Í þessari sömu Íslandsferð var ekki nóg með
að Paul hitti Jón Ólafsson píanóleikara, heldur var hann líka svo
heppinn að rekast á Gísla Martein Baldursson.

55.

Hljómar, hinir íslensku
Bítlar, héldu lokatónleika sína í Cavern-klúbbnum í
Liverpool sumarið 2008. Þar var
staddur fríður flokkur Íslendinga
sem daginn eftir sá tónleika með
McCartney á Anfield, heimavelli
Liverpool.

56.

Á tónleikunum á
Anfield, sem haldnir
voru í tilefni þess að Liverpool
var menningarborg Evrópu 2008,
var Dave Grohl, fyrrum trommari Nirvana og höfuðpaur Foo
Fighters, sérstakur gestur.

57.

Paul hefur sungið með
mörgum, meðal annarra Michael Jackson, Stevie
Wonder og Róberti bangsa.

Teiknimynda-Paul kom
fram ásamt eiginkonunni Lindu í þætti af Simpsonsfjölskyldunni árið 1995.

Þegar Paul og Linda
samþykktu að koma
fram í Simpsons-þættinum, þar
sem Lisa gerist grænmetisæta,
settu þau það skilyrði að hún félli
ekki aftur í kjötát, enda hefur
hún haldið sig við grænfóðrið æ
síðan.

61.

Paul McCartney kemur
víða við. Hann birtist til að mynda óvænt í þætti
af gamanþáttunum vinsælu, 30
Rock, í apríl síðastliðnum.

62.

Paul samdi nokkur lög
um John Lennon, þar á
meðal lögin Dear Boy, Too Many
People, Dear Friend og Here
Today.

63.

Hljómsveitin Marillion
tók Bítlalagið Blackbird, lag McCartney, á tónleikaplötu sinni frá 1998.

64.

Stella McCartney, dóttir Pauls og Lindu, er
vinsæll fatahönnuður.

Þegar George Harrison lést árið 2002
sagði McCartney að hann myndi
„alltaf elska litla bróður sinn“.

67.

Breski leikarinn Gary
Bakewell lék Paul
McCartney í kvikmyndinni Backbeat frá árinu 1994, sem fjallaði
um Hamborgarár Bítlanna. Bakewell lék Bítilinn aftur í sjónvarpsmynd um Lindu McCartney
árið 2000. McCartney þótti sér
ekki gerð góð skil í Backbeat.

68.

McCartney hefur
komið með einum eða
öðrum hætti að 24 lögum sem
hafa náð toppsæti breska vinsældalistans, fleiri en nokkur
annar.

69.

Paul kvæntist þriðju
eiginkonu sinni, bandarísku kaupsýslukonunni Nancy
Shevell, á síðasta ári.

70.

Í byrjun þessa mánaðar
kom Paul fram á stórtónleikum sem haldnir voru í tilefni sextíu ára krýningarafmælis
Elísabetar II Englandsdrottningar. Hann lauk tónleikunum á
Bítlalaginu Ob-La-Di Ob-La-Da.
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4 L KJÖRVARI 13
Eðalolía er þunnfljótandi
viðarolía gerð úr sérvöldum hráefnum. Smýgur
vel inn í viðinn og veitir
honum góða vatnsvörn.

7.495.-

10.995.-

Lífgaðu upp á pallinn og húsið með
málningu og viðarvörn frá
Laugardaginn 16. júní verðum við með
sérstaka kynning á málningu. Starfsfólk
okkar kynnir úrvalið sem við bjóðum og
ýmsa notkunarmöguleika. Njóttu þess
og leyfðu
að koma til okkar í
okkur að koma þér á óvart með
spennandi vörum og ótrúlegu úrvali.

Krakkar,
Komið og hittið
Krakkaklúbbsmaurinn milli
kl. 12 og 17
á laugardaginn.

Verðin gilda frá fimmtudeginum 14. júní til og með laugardagsins 16. júní 2012. Gildir á meðan birgðir endast.
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VIÐBRÖGÐ SPEKÚLANTA
Fyrsti nýi Dallas-þátturinn var sýndur í Bandaríkjunum á miðvikudaginn,
fékk mikið áhorf og ekki stóð á viðbrögðunum. Yfirlit yfir fjölmiðlatengdar
netsíður leiðir í ljós að flest virðast þau á jákvæðu nótunum, þótt einhverjir
telji að betur hefði verið heima setið en af stað farið:
New York Daily News:
„Larry Hagman er alveg jafn mikið illmenni og fyrr ... Enginn býst við því að
Dallas nái til jafn margra nú og þátturinn gerði fyrir þremur áratugum en
TNT veðjar á réttan hest.“
TV Guide:
„Því miður fölna ungu persónurnar í samanburði við átrúnaðargoðin sem
gátu þær af sér.“
STL Today:
„Ungt leikaraliðið, sérstaklega karlmennirnir í aðalhlutverkunum, er aðlaðandi, þátturinn lítur vel út og græðir á því að tökustaðirnir séu í sjálfri Dallas
... Söguþráðurinn er sannfærandi.“

NÁÐUM EKKI Í SUE ELLEN

GAMLIR KUNNINGJAR Larry Hagman, Linda Gray og Patrick Duffy, eða JR, Sue Ellen og Bobby eins og þau eru betur þekkt, verða

á skjánum á Stöð 2 á sunnudagskvöldum næstu vikurnar.

„Ég sit límdur við skjáinn næstu vikurnar, rétt eins og ég geri ráð fyrir að helmingur þjóðarinnar geri,“ segir Guðmundur R. Gíslason, söngvari hljómsveitarinnar Súellen frá Neskaupstað. Stofnendur sveitarinnar voru kornungir, þrettán
og fjórtán ára, þegar þeir fengu nafn hinnar vansælu eiginkonu JR
lánað, en það hefur staðist tímans tönn og er enn við lýði.
„Við horfðum auðvitað á Dallas eins og allir aðrir Íslendingar, hvort sem þeir viðurkenna það í dag eða ekki,“ segir
Guðmundur. „Við höfðum verið að velta fyrir okkur nafni
á hljómsveitina og íhuguðum nöfn á nokkrum öðrum
persónum í Dallas. Trommuleikarinn þáverandi stakk þá
upp á Súellen, sem okkur þótti afleit hugmynd í fyrstu, en í
raun var hugmyndin svo hræðileg að hún var frábær.
Eini misskilningurinn sem nafnið hefur valdið er sá að
margir halda enn að við séum kvennahljómsveit.
Sumir rugla okkur saman við Dúkkulísurnar, enda er
það skiljanlegt þar sem þær komu líka að austan
og sungu lagið Pamela í Dallas. En þessi ruglingur
hefur ekki komið að sök að ráði,“ bætir hann við og
segir Sue Ellen eðlilega hafa verið eftirlætis karakter
hljómsveitarmeðlima.
Árið 2004 héldu meðlimir Súellen í pílagrímsferð
vestur um haf og heimsóttu fyrirheitna landið, sjálfa
Dallas-borg í Texas. „Við urðum að láta verða af þessu.
Við komumst meðal annars að því að búgarðurinn þar
sem þættirnir voru teknir upp var orðinn að Dallas-safni,
sem við kíktum auðvitað á. Svo tókum við líka upp tvö lög
í þessari skemmtilegu ferð. Verst var að við náðum ekki
sambandi við Lindu Gray, leikkonuna sem leikur Sue Ellen,
en við spjölluðum við umboðsmann hennar sem sagði
okkur að hún væri því miður of upptekin til að hitta okkur.
Mig minnir að hún hafi verið að leika á Broadway á þessum
tíma, svo við eigum það eftir. Hún veit þó af tilvist hljómsveitarinnar Súellen á Íslandi og það er huggun í því,“ segir
Guðmundur.

NORDICPHOTOS/GETTY

Hver ræður ríkjum
á Southfork?
Stöð 2 heimsfrumsýndi í gær, utan Bandaríkjanna, nýja þáttaröð af Dallas.
Ljóst er að margir biðu spenntir enda þættirnir vinsælu ljóslifandi í hugum
fjölda fólks. Kjartan Guðmundsson kynnti sér þættina og viðbrögðin ytra.

N

íundi áratugurinn bauð
þorra þjóðarinnar upp
á eins konar
þjóðhátíðardag einu sinni í viku, þegar
ástir og ævintýri Ewingfjölskyldunnar í borginni Dallas í Texas-ríki
blöstu við á skjánum. Það
hefði því farið vel á því að
Stöð 2 hefði hafið sýningar á nýrri Dallas-þáttaröð
þann 17. júní eins og til stóð,
en ákveðið var að flýta frumsýningu fram til gærkvöldsins.
Margir bíða spenntir, en hvort
nýir fylgismenn bætist í hópinn
kemur væntanlega fljótlega í
ljós. Alls lét fjölmiðlafyrirtækið
TNT framleiða tíu þætti og veltur á viðtökunum hvort fleiri fylgi
í kjölfarið.
Ekki er um endurgerð á hinni

ástsælu framhaldsþáttaröð að
ræða heldur framhald sem gerist í nútímanum, nokkurs konar
„öppdeitaða“ útgáfu af sápuóperunni. Umfjöllunarefnið er
þó kunnuglegt, eins og við mátti
búast. Allir þrá enn yfirráðin á
Southfork-búgarðinum og svífast
einskis til þess að ná þeim, þótt
sumir beiti til þess ruddalegri
aðferðum en aðrir eins og gengur. John Ross (Josh Henderson),
sonur JR Ewing og Sue Ellen, er
holdgervingur pabba síns. Ófyrirleitinn kaupsýslumaður sem
dreymir um að verða þvottekta
olíubarón. Frændi hans Christopher (Jesse Metcalfe), ættleiddur
sonur Bobby Ewing og Pamelu,
er andstæðan og trúir bláeygt
á vistvænni orkugjafa. Jordana
Brewster (Elena Ramos) er dóttir kokksins á Southfork, fyrrum
unnusta Christophers sú sem
John Ross hefur haft augastað á

stóran hluta ævinnar. Rebecca
Sutter Ewing (Julie Gonzalo), eiginkona Christophers, hefur verið
munaðarlaus frá tólf ára aldri
og þriðja eiginkona Bobbys, Ann
Ryland Ewing (Brenda Strong) er
gömul vinkona Sue Ellen.
Gömlu andlitin eru líka nokkur. Hinn aldni Larry Hagman
snýr aftur sem JR Ewing, hjartaknúsarinn Patrick Duffy sem
Bobby Ewing og Linda Gray sem
Sue Ellen. Einnig reka inn nefið
Ray Krebbs (Steve Kanaly), Cliff
Barnes (Ken Kercheval) og Lucy
Ewing Cooper (Charlene Hilton)
svo þekktustu nöfnin séu nefnd.
„Nýju þættirnir eru alveg eins
og þeir gömlu, fyrir utan það að
nú er árið 2012,“ sagði Patrick
Duffy í viðtali fyrir skemmstu.
„Við lítum svo á að þetta sé fjórtánda þáttaröðin. Það er eins og
áhorfendur hafi bara gleymt á
hvaða stöð við erum.“

■ DALLAS-SÉRFRÆÐINGURINN

Blendnar tilfinningar til nýju þáttanna
Halldór Gylfason, leikari

A

uðvitað verð ég, sem Dallas-sérfræðingur, að horfa á þessa nýju þætti.
En ég hef mjög blendnar tilfinningar til
þessa framtaks. Helst myndi ég vilja hafa
þættina áfram eins og þeir eru í minningunni. Hvernig myndi íslenskufræðingum lítast á ef gert yrði framhald af Njálu
eða Egils sögu í nútímanum? Eða hvernig
myndi kvikmyndaáhugafólki lítast á ef
gerð yrði mynd um Þór og Danna í Nýju
lífi í dag? Það er verið að taka risastóran séns með þessum þáttum. Þetta er
tvíeggjað sverð,“ segir leikarinn Halldór
Gylfason sem telst með réttu sérfræðingur í málefnum Ewing-fjölskyldunnar
enda fylgdist hann grannt með upprunalegu þáttunum frá upphafi til enda og
hafði á þeim miklar skoðanir.
Halldór gengur svo langt að halda því
fram að ekkert sjónvarpsefni, hvorki
fyrr né síðar, komist með tærnar þar sem
Dallas hefur hælana. „Ég hef að minnsta
kosti ekki séð neitt sem trompar Dallas. Maður sem ég þekki var í bölvuðum
vandræðum um daginn, það voru veikindi í fjölskyldunni hans og allt í volli,
og hann sagði við mig að lífið væri ekki
eins og sjónvarpsþáttur. Ég svaraði því að
það væri kannski rétt, en lífið væri samt
dálítið eins og Dallas því þar gerast svona
hlutir, mjög óvæntir og dramatískir hlutir. Desperate Housewifes og allir þessir

dramaþættir eru bara stælingar á Dallas,
bara vel gerðar eftirlíkingar og karakterarnir eiga sér stoð í gömlu Dallas-þáttunum.“
Spurður um eftirlætis persónu í Dallas
segir Halldór nánast ómögulegt að halda
öðru fram en að JR Ewing hafi borið
höfuð og herðar yfir aðra karaktera.
„Það má líkja þessu við það að maður sé
spurður hver hafi verið bestur í landsliði Argentínu sem varð heimsmeistari
1986. Ef maður vill líta út eins og
Hjörvar Hafliðason og þykjast
hafa voðalega mikið vit á hlutunum segir maður kannski
Mario Gonzales eða eitthvað svoleiðis, en auðvitað
var Maradona langbestur og
það vita allir, eins og allir vita
að JR var bestur í þessu
prógrammi. En stundum segi ég að uppáhalds Dallas-karakterinn minn sé Harry
McSween, háttsetti
lögregluforinginn í
Dallas sem JR hafði
í vasanum. McSween
var eiginlega mesti
óþokki þáttanna. Þegar JR
þurfti að koma sök á einhverja gæja sem voru að sofa

hjá Sue Ellen eða eitthvað slíkt, til dæmis
að láta koma fyrir eiturlyfjum í hanskahólfum, gekk Harry McSween í málið og
fleiri skítverk. Hann er væntanlega ekki
með í nýju þáttunum.“
Aðspurður segist Halldór fyrst í stað
hafa hatað JR Ewing. „Hann var svo
rosalega vondur. En einhvern veginn æxlaðist það þannig að það var alltaf JR sem
stóð uppi sem sigurvegari og glotti í lok
þáttanna. Eftir því sem leið á þættina fór
ég bara að dást að honum. Þetta er svipað
og með þýska landsliðið í fótbolta. Þegar
ég var yngri þoldi ég ekki hvað Þjóðverjarnir voru góðir og unnu alltaf. Ég
elskaði að hata þá en núna er ég farinn
að elska þá. Og Sjálfstæðisflokkurinn.
Maður verður bara að lifa með þessu helvíti því þeir vinna alltaf á endanum.
Þótt þeir séu ógeðslegir og ófyrirleitnir glæpamenn þá standa þeir
alltaf uppi sem glottandi sigurvegarar. Manni verður bara
að þykja vænt um þá,“ segir
Halldór.
Á unglingsárum var áhugi
leikarans á Dallas svo brennandi að hann samdi lag um
þættina sem hann flutti víða á
mannamótum og gerir raunar enn
þann dag í dag. Fyrstu erindi textans hljóða svo:

Dallas fer að byrja
tilveran ei lengur er myrk.
Ég Dallas-stefið kyrja
Það veitir mér andlegan styrk.
JR á skjáinn
ég á ekki lengur neitt hobbí.
Ég hræðist ei manninn með ljáinn
og hugur minn beinist að Bobby.
Cliff er dáldið skrýtinn
Samt er hann meinleysisgrey.
Kannski vill hann verða
töffari eins og Ray.
Í gær var ber að ofan
kom hún þá til hans hún Jenna
og lagðist í hlöðukofann
og byrjaði sig að glenna.

Hlutaárútboð
í fasteignafélaginu Regin hf.
18. og 19. júní 2012
Hlutaárútboð í Regin hf. fer fram dagana 18. og 19. júní 2012. Eignarhaldsfélag Landsbankans ehf. mun bjóða til sölu 975.000.000
áður útgefna hluti í Regin, sem samsvarar 75% af heildarhlutafé í Regin. Allir hlutir í útboðinu verða seldir á sama verði sem liggja
mun á verðbilinu 8,1-11,9 kr. á hvern hlut í Regin. Söluandvirði útboðsins getur numið á bilinu 7,9-11,6 ma.kr. Markaðsvirði alls
hlutaár í Regin miðað við fyrrgreint verðbil er á bilinu 10,5-15,5 ma.kr.
Útboðið er markaðssett á Íslandi. Skilyrði fyrir þátttöku í útboðinu eru að þátttakendur haﬁ íslenska kennitölu og séu árráða.
Útboðið er tvískipt og skiptist í tilboðsbók og áskriarhluta. Meginmarkmið seljanda með útboðinu er að Reginn uppfylli
skráningarskilyrði Aðalmarkaðar Kauphallarinnar um dreiﬁngu hlutaár.
Ráðgjafar Landsbankans veita upplýsingar um áskriarhluta útboðsins í síma 410 4040, armalaradgjof@
landsbankinn.is, kl. 9-20 meðan á útboðinu stendur.
Sótt hefur verið um töku allra hlutabréfa í Regin til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin). Seljandi mun
falla frá útboðinu ef eirspurn verður ekki nægjanleg til þess að Reginn uppfylli skráningarskilyrði Aðalmarkaðar Kauphallarinnar
um dreiﬁngu hlutaár eða ef ekki næst að selja yﬁr 50% af heildarhlutafé í Regin í útboðinu. Seljandi hefur ákveðið að halda
eir 25% eignarhlut í Regin eir útboðið og hefur skuldbundið sig til þess að selja þann eignarhlut ekki í 10 mánuði eir töku
hlutabréfa í Regin til viðskipta í Kauphöllinni.
Reginn hefur birt lýsingu sem dagsett er 11. júní 2012. Fjárfestar eru hvattir til þess að kynna sér allar upplýsingar í lýsingunni
áður en þeir taka ákvörðun um árfestingu í hlutabréfum í Regin. Lýsinguna má nálgast á vefsíðu Regins, www.reginn.is.

Útgefandi
Reginn hf., kt. 630109-1080, Hagasmára 1, 201
Kópavogi, www.reginn.is.
Hlutafé útgefanda
Heildaröldi útgeﬁnna hluta í Regin er
1.300.000.000 hlutir. Þeir eru allir í einum ﬂokki.
Seljandi
Eignarhaldsfélag Landsbankans ehf.,
kt. 530407-1790, Austurstræti 11, 155 Reykjavík.
Áskriartímabil
Útboðið hefst kl. 10:00 þann 18. júní
og lýkur kl. 16:00 þann 19. júní.
Verðbil og útboðsgengi
Að áskriartímabilinu loknu mun seljandi
ákveða útboðsgengi sem verður það sama til
allra sem taka þátt í útboðinu. Útboðsgengið
verður á verðbilinu 8,1-11,9 kr. á hvern hlut
í Regin. Seljandi mun byggja ákvörðun sína
um útboðsgengi á þeim tilboðum sem berast
í útboðinu að teknu tilliti til markmiða sinna
með útboðinu.

1. Tilboðsbók – áskriir að lágmarki
50 m.kr. að kaupverði
Í tilboðsbók skila árfestar áskri sinni til
umsjónar- og/eða söluaðila á sölutímabilinu
á sérstöku áskriareyðublaði sem nálgast má
hjá Fyrirtækjaráðgjöf og Markaðsviðskiptum
Landsbankans.

Áskriir í tilboðsbók sem eru á og yﬁr útboðsgengi verða samþykktar. Ef umframeirspurn
verður í þessum hluta útboðsins verða áskriir
í tilboðsbók skertar hlutfallslega, með tilliti til
heildartilboðsárhæðar tilboðsgjafa sem buðu
á og yﬁr útboðsgengi að teknu tilliti til tilboðsgengis þeirra.

2. Áskriahluti – áskriir á bilinu 100.00049.999.999 kr. að kaupverði
Fjárfestar skrá áskriir sínar á áskriarvef
Landsbankans, sem opinn verður á
áskriartímabilinu: www.landsbankinn.is/
reginnutbod. Til að skrá áskriir sínar verða
árfestar að hafa aðgang að netbanka, sem getur
verið hvaða íslenski viðskiptabanki sem er.

Áskriir í áskriarhluta sem eru á útboðsgengi
og hámarksgengi yﬁr útboðsgengi verða
samþykktar. Verði umframáskri í þessum hluta
útboðsins verða áskriir ekki skertar niður fyrir
100.000 kr. að kaupverði. Leitast verður við
að skerða ekki áskriir sem eru allt að 2 m.kr.
að kaupverði. Að öðru leyti verður skerðing
hlutfallsleg.

Fjárfestar skrá kennitölu sína og panta lykilorð
á áskriarvefnum sem þeir fá sent sem rafrænt
skjal í netbanka sinn. Fjárfestar geta skilyrt
áskri sína við það að endanlegt útboðsgengi
fari ekki umfram ákveðið hámarksverð á hlut.
Ef árfestir tilgreinir ekkert hámarksverð
í áskri sinni skoðast áskriin sem gerð á
útboðsgengi.

Seljandi áskilur sér rétt til þess að breyta þeim
ölda hluta sem eru boðnir til sölu í hvorum hluta
útboðsins fyrir sig og til þess að hafna áskrium
að heild eða í hluta án frekari rökstuðnings.

Fyrirkomulag útboðs
Útboðið er tvískipt. Í tilboðsbók eru til sölu
633.750.000 hlutir eða sem nemur 48,75% af
heildarhlutafé í Regin. Í áskriarhluta eru til
sölu 341.250.000 hlutir eða sem nemur 26,25%
af heildarhlutafé í Regin. Ein áskri er heimil
fyrir hverja kennitölu í útboðinu. Þátttaka
í útboðinu er skuldbindandi fyrir árfesta.

Úthlutun og skerðing áskria
Áskriir undir útboðsgengi verða ekki samþykktar og aðilar sem bjóða verð undir
útboðsgengi eða tilgreina hámarksverð sem
er undir útboðsgengi fá ekki úthlutað hlutum
í útboðinu.

Umsjónar- og söluaðili útboðs
og töku hlutabréfanna til viðskipta
Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans, Hafnarstræti 5, 3.
hæð, 155 Reykjavík, sími 410 7340,
fyrirtaekjaradgjof@landsbankinn.is.

Söluaðili útboðs í tilboðsbók
Markaðsviðskipti Landsbankans, Hafnarstræti 5, 3.
hæð, 155 Reykjavík, sími 410 7330,
reginnutbod@landsbankinn.is.

Landsbankinn

landsbankinn.is

Gjalddagi og afhending
Greiðsluseðlar verða sendir í netbanka áskrifenda.
Gjalddagi og eindagi greiðsluseðla er 27. júní
2012. Afhending hluta fer eingöngu fram gegn
greiðslu áskriarloforða og fer fram 29. júní 2012.
Fyrsti dagur viðskipta í Kauphöll
Kauphöllin mun tilkynna um fyrsta viðskiptadag
með hluti í Regin með eins viðskiptadags
fyrirvara. Fyrsti dagur viðskipta getur í fyrsta
lagi orðið 2. júlí 2012.
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Getur kona verið forseti?

Árið 1980 vakti kjör forseta á Íslandi heimsathygli. Vigdís Finnbogadóttir var vinsæll forseti landkynningar og menningar.
Guðni Th. Jóhannesson segir frá þjóðhöfðingja á friðarstóli sem vildi forðast pólitísk átök. Stundum urðu þau þó ekki umflúin.

K

ristján Eldjárn tilkynnti á nýársdag 1980 að hann yrði ekki aftur
í kjöri til forseta um sumarið.
Þrjú kjörtímabil fundust honum
duga. Ákvörðun Kristjáns kom
ekki á óvart og reyndar hafði
Albert Guðmundsson, sá kunni stjórnmálamaður, heildsali og knattspyrnuhetja, þegar
lýst yfir að hann hann hygðist gefa kost á sér.
Um miðjan janúar bættust við tveir frambjóðendur, Pétur J. Thorsteinsson sendiherra og
Guðlaugur Þorvaldsson ríkissáttasemjari. Þá
sömu daga var jafnframt skorað í ríkum mæli
á Vigdísi Finnbogadóttur, leikhússtjóra Leikfélags Reykjavíkur, að bjóða sig fram. Undir
lok mánaðarins ákvað hún að láta slag standa.
Ekki bættust fleiri við.

Konan og herstöðvaandstæðingurinn
Fljótt virtist ljóst að valið stæði milli Guðlaugs og Vigdísar. Guðlaugur var þjóðþekktur fyrir störf sín við lausn kjaradeilna og ekki
tengdur einum flokki frekar en öðrum þótt
hann hefði hneigst til hægri skoðana á yngri
árum. Aftur á móti naut Pétur J. Thorsteinsson ekki alþýðuhylli. Hann var lítt kunnur
utan stjórnkerfisins og örlítið tileygður sem
fólk freistaðist því miður til að henda gaman
að. Albert Guðmundsson var víðfrægur sem
„vinur litla mannsins“. Hann kvaðst ekki gera
mannamun eftir stjórnmálaskoðunum en var
umdeildur innan flokks síns sem utan. Þar
að auki þótti hann hafa „þjófstartað“ og van-

þjóðaratkvæði við fyrstu hentugleika.
Á þetta reyndi ekki. Vigdís Finnbogadóttir lét undan, vonsvikin út af óbilgirni ráðherranna þó að hún hefði aldrei ætlað sér að
ganga gegn vilja þeirra. Rétt eins og aðrir forsetar fyrr og síðar fannst Vigdísi ekki að forseti gæti beitt synjunarvaldi sínu eftir eigin
geðþótta.

„Forsetinn hafinn yfir stjórnmál“
Í kosningabaráttunni hafði Vigdís Finnbogadóttir sagt að andúð hennar á her í landi
skipti ekki máli vegna þess að embætti forseta Íslands væri ópólitískt. Á Bessastöðum
var hún áfram þeirrar skoðunar. Því til vitnis
er afstaða hennar í deilunni um flugfreyjuverkfallið og sumarið 1982, þegar deilt var um
hvort umdeild bráðabirgðalög nytu meirihluta
á Alþingi eða ekki, neitaði forseti að tjá sig
um eigin sjónarmið „því samkvæmt stjórnarskránni væri forsetinn hafinn yfir stjórnmál“.
Vigdís gerði sér þó vel grein fyrir því að
við stjórnarmyndanir gæti hún þurft að láta
til sín taka, rétt eins og fyrri forsetar höfðu
fengið að reyna. Treglega gekk að mynda
ríkisstjórn eftir alþingiskosningar 1983 og
enn verr fjórum árum síðar. Vigdís þurfti að
stýra löngum stjórnarmyndunarviðræðum
og kappkostaði að vera hlutlæg og sanngjörn.
„Ég hugsaði alltaf, hvað hefði Kristján gert,“
sagði hún seinna. Þeim tveimur var fjarri
að ýta undir eitt stjórnarmynstur frekar en
annað. Að þessu leyti voru þau ólík forverum

Vigdís Finnbogadóttir var ekki „skrautdúkka“ eða
„puntudúkka“. Sú lýsing heyrist þó stundum um okkar
daga þegar upplausn ríkir í stjórnmálalífinu og þráin eftir
„sterkum“ leiðtoga setur svip sinn á umræður um forsetaembættið.útrásin þó ekki komin í algleyming og aldrei
freistaðist forseti til að gera íslenskum athafnamönnum
persónulega greiða
virt embættið með því að lýsa yfir áhuga á
því áður en Kristján Eldjárn tilkynnti að hann
hygðist hverfa á braut.
Allmikil helgi hvíldi yfir stöðu þjóðhöfðingja, kannski of mikil. Þannig óx undiralda
smáborgaranna gegn Vigdísi Finnbogadóttur
þegar leið á því hún var fráskilin og átti unga
ættleidda dóttur. Gæti einstæð móðir setið í
embætti forseta? Sá hneykslunartónn sást í
lesendabréfum og heyrðist á mannamótum.
Í ofanálag hafði Vigdís unnið fyrir Samtök
herstöðvaandstæðinga og leyndi því ekki að
hún væri friðarsinni sem vildi helst að ekkert herlið væri á landinu. Sumum kjósendum
fannst ekki koma til greina að kona, sem hafði
þrammað í Keflavíkurgöngum, vildi nú leggja
lykkju á þá leið sína og halda til Bessastaða.

Forseti fótar sig
Sunnudaginn 29. júní 1980 kusu Íslendingar
forseta og úrslitin urðu söguleg. Vigdís Finnbogadóttir vann nauman sigur, fékk 33,8%
gildra atkvæða. Guðlaugur Þorvaldsson
hlaut 32,3%, Albert Guðmundsson tæp 20%
og Pétur J. Thorsteinsson rúm 14%. Munurinn milli hinna tveggja efstu hefði vart getað
verið minni og líklega hefði stuðningsfólk
Alberts og Péturs frekar valið Guðlaug hefði
það átt þess kost í seinni umferð.
Á þessum árum voru konur í algerum
minnihluta í íslenska stjórnkerfinu, um 5-6%
fulltrúa á þingi og í bæjar- og sveitarstjórnum. Forsetinn nýi þurfti að fóta sig í þessum
karlaheimi. Innan leikhússins hafði Vigdís
tjónkað við prímadonnur af báðum kynjum
og sú reynsla kom eflaust að gagni. Annars
áttu embættis- og stjórnmálamenn ágætis
samstarf við hana þegar fram liðu stundir. Þó
kastaðist í kekki í október 1985 þegar rétt tíu
ár voru liðin frá kvennafrídeginum mikla. Svo
gráglettin voru örlögin, með hjálp nokkurra
þingmanna sem fóru í málþóf, að nákvæmlega þennan dag fékk ríkisstjórnin samþykkt
lög um að banna verkfall flugfreyja, þeirrar
miklu kvennastéttar.
Vigdísi var meinilla við að staðfesta lögin
umsvifalaust með undirskrift sinni. Henni
fannst það vanvirðing við konur, jafnvel sig
sjálfa, og vildi að beðið yrði fram yfir miðnætti. Því léðu ráðherrar hins vegar ekki
máls á. Um skeið þennan dag virtist stjórnarkreppa í aðsigi og því heyrðist fleygt að
kannski myndi stjórnin líta svo á að forseti
hefði synjað lögum staðfestingar þannig að
þau gengju engu að síður í gildi en yrðu lögð í

sínum, Sveini Björnssyni og Ásgeiri Ásgeirssyni, sem vildu aftra því að sósíalistar settust
í ríkisstjórn.
Eftir alþingiskosningar vorið 1991 höfðu
Davíð Oddsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, og Jón Baldvin Hannibalsson, formaður
Alþýðuflokksins, hraðar hendur og mynduðu
Viðeyjarstjórnina svonefndu. Hún sat fram
að kosningum 1995 þegar stjórnarskipti urðu
jafn fumlaus og áður. Nánast í skjóli nætur
skiptu sjálfstæðismenn Alþýðuflokknum út
fyrir Framsóknarflokk og Davíð festist í sessi
sem einn áhrifamesti stjórnmálamaður seinni
tíma á Íslandi. Á þessum árum birtist afstaða
Vigdísar til stjórnmálaafskipta meðal annars
í því að hún þvertók fyrir að fjalla um Atlantshafsbandalagið í ræðum sínum þótt Davíð
Oddsson forsætisráðherra færi þess á leit við
hana. Mun Davíð því hafa fundist hún fara „út
fyrir sitt hlutverk á stundum“.

Landkynningarforsetinn
Kjör Vigdísar Finnbogadóttur sumarið 1980
vakti athygli um víða veröld enda hafði kona
í fyrsta sinn verið kjörin þjóðhöfðingi í lýðræðisríki. Árið eftir fór Vigdís í sína fyrstu
opinberu heimsókn, til Danmerkur eins og
hefð var fyrir, og þótti hún glæsilegur fulltrúi
þjóðarinnar ytra. Í hinum litla og lokaða heimi
þjóðhöfðingja var einstæð móðir á besta aldri
sjaldgæf sjón og hressandi. Vigdís var líka vel
mælt á margar tungur og bauð af sér góðan
þokka. Fleiri opinberar heimsóknir fylgdu og
þegar upp var staðið urðu þær á þriðja tug,
mun fleiri en í tíð forveranna.
Vitaskuld voru tímarnir breyttir en sá vilji
forsetans að beita embættinu á þennan hátt
í þágu landsins skipti einnig miklu. Fljótt
sáu forsvarsmenn fyrirtækja í útflutningi og
ferðamennsku að Vigdís Finnbogadóttir var
gulls ígildi. Hvar sem hún fór kviknaði áhugi
á Íslandi. Blessunarlega var útrásin þó ekki
komin í algleyming og aldrei freistaðist forseti til að gera íslenskum athafnamönnum
persónulega greiða. Slíkt þótti ekki hæfa þjóðhöfðingja.
„Land, þjóð og tunga“
Í innsetningarræðu sinni 1984 gerði forseti
orð Snorra Hjartarsonar að sínum: „Land,
þjóð og tunga, þrenning sönn og ein.“ Eindreginn áhugi Vigdísar á landvernd og skógrækt
fór ekki framhjá neinum í stjórnkerfinu og
sama má segja um áhyggjur hennar af auknum áhrifum ensku í íslensku máli. Forsetinn

SIGURVEGARI Vigdís Finnbogadóttir heilsar stuðningsfólki sem safnaðist saman við heimili hennar að Ara-

götu þegar úrslit í kosningunum voru ráðin og ljóst mátti vera að hún væri nýr forseti Íslands.

réð örugglega nokkru um það að danska var
lengur fyrsta erlenda tungumálið sem kennt
var í íslenskum skólum en ráðamenn höfðu
ætlað. Þannig fór hún að minnsta kosti inn á
jaðar hins pólitíska sviðs.
Fögur orð um land, þjóð og tungu geta nálgast rembu og dramb. Það vildi Vigdís forðast.
Nær alltaf náði hún að slá hinn rétta streng.
Fólk var ánægt með störf hennar og sá í henni
sameiningartákn, ofar baráttu stjórnmálanna.
Að vísu gerðist það sumarið 1988 þegar Vigdís bauð sig fram í þriðja sinn að hún þurfti,
fyrst forseta, að glíma við annan frambjóðanda. Úrslitin voru fyrirséð. Sigrún Þorsteinsdóttir hlaut rúm 5% gildra atkvæða, Vigdís
tæp 95%.
Árið 1992 var Vigdís Finnbogadóttir þjóðkjörin án atkvæðagreiðslu. Hún lét þá svo um
mælt að líklega gæfi hún ekki kost á sér til
endurkjörs að fjórum árum liðnum. Það var
rétt metið og eftir á að hyggja hefði Vigdís átt
að láta gott heita eftir 12 ár á forsetastóli. Í
hönd fór erfiðasta skeiðið í embættistíð hennar, að nokkru markað þreytu, átökum og misskilningi.

„Drottningarbragur“, EES og afstæð mannréttindi
Þrír leiðtogar settu einna mestan svip á
stjórnmálin þann tíma sem Vigdís Finnbogadóttir sat á Bessastöðum. Þetta voru Steingrímur Hermannsson, Davíð Oddsson og Jón
Baldvin Hannibalsson. Þegar fram liðu stundir fannst þeim öllum sem nokkur „drottningarbragur“ hefði færst yfir embættið og stundum gætti þess einnig í samfélaginu.
Aukinn áhugi innlendra og erlendra fjölmiðla á verkum forseta réð nokkru um þetta
en pólitísk átök höfðu líka sitt að segja. Í
ársbyrjun 1993 samþykkti Alþingi lög um
aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu. Mikið hafði verið deilt um málið og um
34.000 manns skoruðu á forseta að synja lög-

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

unum staðfestingar. Vigdís íhugaði um skeið
að segja af sér en afréð svo að skrifa undir
lögin. Helstu rökin voru þau að íslensk æska
myndi njóta aukins samstarfs í menntamálum
og auk þess hefði hún „átt gríðarlega erfitt
með að fara gegn þjóðkjörnu þingi“ eins og
hún komst síðar að orði. Virðing Alþingis var
mun meiri þá en nú.
Síðla árs 1995 fór Vigdís Finnbogadóttir í
opinbera heimsókn til Kína. Í samtölum við
fréttafólk eftir fund með Li Peng forsætisráðherra sagði hún þau hafa rætt mannréttindi og hvort frelsi væri afstætt hugtak. Þessi ummæli vöktu gremju eða jafnvel
reiði á Íslandi. Sjaldan eða aldrei hafði forseti Íslands sætt viðlíka gagnrýni. Sjálf viðurkenndi Vigdís síðar að hafa komist óheppilega
að orði en benti um leið á að hún hefði staðið
fast á hugmyndum um frelsi hvers einstaklings í samtali sínu við Li Peng.

Síðasta sameiningartáknið?
Vigdís Finnbogadóttir var ekki „skrautdúkka“
eða „puntudúkka“. Sú lýsing heyrist þó stundum um okkar daga þegar upplausn ríkir í
stjórnmálalífinu og þráin eftir „sterkum“ leiðtoga setur svip sinn á umræður um forsetaembættið. Vigdís gegndi starfi sínu með sóma
og sannaði að fleiri en miðaldra körlum var
treystandi til að gegna starfi þjóðhöfðingja.
Hún var líka óumdeilt sameiningartákn þótt
það þýði auðvitað ekki að allir hafi alltaf verið
sammála um öll hennar verk. Um leið og hún
hugleiddi að staðfesta ekki lögin um Evrópska
efnahagssvæðið sýndi Vigdís í hvaða átt embætti forseta gæti þróast. Hin hörðu viðbrögð
við orðum hennar í Kína gáfu líka til kynna
að komin væri þreyta í samband hennar og
þjóðarinnar. Þegar Vigdís sagði við setningu
Alþingis haustið 1995 að hún yrði ekki framar í framboði virtist víst að næsti þjóðhöfðingi yrði örugglega af öðru tagi. Framhaldið
þekkja allir.

300 NÝJAR BÆKUR
ÞAÐ SEM AF ER ÁRI HÖFUM VIÐ TEKIÐ Á MÓTI YFIR ÞRJÚ HUNDRUÐ NÝJUM ÍSLENSKUM TITLUM
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Komnir í gegnum skaflinn
Eftir 50 ár á byggingavörumarkaðinum stendur BYKO sterkum fótum þrátt fyrir efnahagshrun og aukna samkeppni. Jón Helgi Guðmundsson er staðinn upp úr forstjórastólnum en segir Brjáni Jónassyni að sér þyki erfitt að sleppa hendinni af fjölskyldufyrirtækinu.

M

iklar breytingar
hafa orðið á lífi
Jóns Helga Guðmundssonar frá
því faðir hans
stofnaði ásamt
mági sínum Byggingavöruverslun
Kópavogs, BYKO, fyrir 50 árum.
Þá var Jón Helgi 15 ára og rakkaði
timbri í nýju versluninni, sem alla
tíð síðan hefur verið rekin sem fjölskyldufyrirtæki. Nú 50 árum seinna
er hann hættur að rakka timbrinu
en segist enn búa að þeirri reynslu
að vinna með timbur alla daga.
„Við höfum fylgt íslenskri byggingarsögu í 50 ár og verið virkir í því sem hér er búið að gerast
allan þann tíma,“ segir Jón Helgi.
„Ég var í timbrinu, rakkaði timbri,
afgreiddi og gerði annað sem til féll.
Ég kynntist spýtunni ungur og á
margar góðar minningar úr timbrinu. Það hefur breyst mikið hvernig timbur er flutt til landsins. Þetta
var talsvert mikil vinna fyrir okkur
strákana og allt unnið í höndunum.
Það var hver spýta handfjötluð.“
Hann hefur komið sér þægilega
fyrir á skrifstofu forstjóra BYKO,
sem þar til fyrir ári var hans skrifstofa. Nú hefur Guðmundur sonur
hans tekið við forstjórastólnum,
en það var ekki auðvelt að sleppa
taumnum.
„BYKO er grunnurinn að þessu
öllu hjá okkur. Ég er búinn að vera
í þessu meira og minna í 50 ár. Ég
er ekki alveg búinn að sleppa hendinni af BYKO, ég fæ að vera með og
get gefið góð ráð af og til. Það hefur
ekki verið auðvelt, og var eiginlega
ekki hægt eftir þær hamfarir sem
urðu hér að skilja einhverja aðra
eftir í súpunni. Ég þurfti að vera
virkur í því að koma fyrirtækinu í
gegnum þann skafl. Nú sér þokkalega til lands með reksturinn, svo
kannski fer maður að spila meira
golf og lækka forgjöfina.“
Frá því dyrnar á fyrstu BYKOversluninni við Kársnesbraut í
Kópavogi opnuðust fyrir hálfri öld
hafa fleiri fyrirtæki bæst í hópinn. Norvík, móðurfélag BYKO, er
með starfsemi í sex löndum og á og
rekur stórar verslanakeðjur á borð
við Krónuna, Nóatún, og Intersport.
Byggingavöruverslanir á Íslandi
hafa farið í gegnum mögur ár frá
því bankarnir hrundu haustið 2008,
en Jón Helgi segir fjárhagslega

stöðu BYKO sterka þrátt fyrir erfiðleika í rekstri.
„Við höfum auðvitað þurft að
takast á við okkar umhverfi á síðustu árum. Við þurftum að loka 12
þúsund fermetra verslun BYKO í
Kauptúni í Garðabænum í fyrrahaust. Það reyndist vera svo miðað
við efnahagsástandið að þessum
tólf þúsund fermetrum virðist hafa
verið ofaukið. Síðar hafa reyndar
komið yfir tuttugu þúsund fermetrar inn í staðinn hjá öðrum byggingavöruverslunum, hvernig sem þeim
kann að reiða af.“
BYKO hefur þurft að laga sig
að breyttu umhverfi eins og önnur
fyrir tæki, hagræða í rekstri og
segja upp starfsfólki. Breytingarnar eru þó ekki allar tengdar
hruninu, því samkeppnin á byggingavörumarkaðinum hefur aukist
til muna. Fjárhagslegri endurskipulagningu Húsasmiðjunnar er lokið
og keðjan komin í hendur nýrra
eigenda. Þá hefur Bauhaus opnað
verslun sína, eftir að hafa beðið með
tómt húsnæði frá því í hruninu.
„Við höfum alla tíð búið við samkeppni. Þegar ég byrjaði í þessum
bransa voru fleiri um hituna en eru
í dag, þó þetta hafi kannski þjappast
meira saman í gegnum árin,“ segir
Jón Helgi.
Hann viðurkennir þó að nýir aðilar á markaði hljóti að taka ákveðna
markaðshlutdeild, en segir vonandi
betri tíð fram undan á byggingarvörumarkaði, sem komi öllum verslununum til góða.
Jón Helgi segir að fátt hafi komið
á óvart þegar Bauhaus opnaði verslun sína, enda hafi þeir fylgst vel
með þróuninni á byggingarvörumarkaðinum erlendis síðustu áratugi. „Fyrirtækin okkar erlendis
eru að selja timbur og byggingavörur inn í keðjurnar erlendis svo við
þekkjum það mjög vel, höfum fylgst
með útsöluverði og öðru. Enda
hefur það komið í ljós að það er
engin sérstök breyting á verði hér
á markaðinum með nýjum aðilum.
Vöruúrvalið er sambærilegt, fyrir
utan kannski garðvörurnar og gróðurinn, sem við höfum ekki farið út
í hjá BYKO. Við erum þá sterkari
á öðrum sviðum á móti. Að okkar
mati kom ekkert nýtt inn á markaðinn með þessari auknu samkeppni.
Svo á eftir að koma í ljós hvernig
þetta mun þróast.“

■ RÆÐIR UM KAUPÞING OG FJÁRFESTINGARNAR
Jón Helgi Guðmundsson hefur verið áberandi í íslensku viðskiptalífi á
undanförnum árum og átti meðal annars stóran hlut í Kaupþingi þegar
bankinn fór í þrot.
Fjárfestingafélag hans er skuldum vafið og hefur gert kyrrstöðusamning
við lánardrottna sem rennur út í janúar á næsta ári. Um þetta og fleiri
málefni, sem tengjast öðrum félögum Jóns Helga en BYKO, verður fjallað í
ítarlegu viðtali við Jón Helga í Fréttablaðinu um næstu helgi.

Jónsmessuganga
á Botnssúlur
Föstudaginn 22. júní

Ferðafélag Íslands fagnar sumarsólstöðum og Jónsmessu með
göngu á Botnssúlur, föstudaginn 22. júní. Stefnt er að því að
standa á tindi Vestursúlu (1086 m) um miðnætti. Í kjölfarið
býðst harðsnúnustu þátttakendunum að halda áfram í
spennandi hringgöngu um Botnssúlurnar og enda á Syðstusúlu.
Fararstjórar: Páll Guðmundsson, Páll Ásgeir Ásgeirsson, Rósa
Sigrún Jónsdóttir, Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ævar Aðalsteinsson.
Brottför frá Mörkinni 6 kl. 18:00.
Skráning á skrifstofu FÍ í síma 5682533.
Sjá nánar á heimasíðu FÍ, www.ﬁ.is

Skráðu þig inn – drífðu þig út

VAKTASKIPTI Í TIMBRINU Jón Helgi Guðmundsson á erfitt með að sleppa hendinni af timbursölunni og annarri starfsemi BYKO,

en Guðmundur sonur hans vermir nú forstjórastólinn í þessu hálfrar aldar gamla fjölskyldufyrirtæki sem var upphafið að viðskiptaveldi Jóns Helga.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í lykilstöðu við uppbyggingu í Kópavogi og Fossvogshverfinu
Stofnendur BYKO, þá
Guðmund H. Jónsson
og Hjalta Bjarnason,
hefur varla rennt í
grun hvílíkt viðskiptaveldi ætti eftir
að byggjast upp á
grunni byggingavöruverslunarinnar sem
þeir opnuðu 14. júní
1962 við Kársnesbraut
í Kópavogi. Á þeim
tíma var Kópavogurinn og Fossvogshverfið í Reykjavík að
byggjast upp og mikil
eftirspurn eftir byggingarefni. Verslunin sá
einnig kaupfélögum
úti á landi fyrir efni
og hafði því aðkomu
að nýbyggingum víða
um land.
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Við bjóðum
vaxtagreiðsluþak
yﬁr höfuðið

ENNEMM / SÍA / NM52730

Vaxtabreytingar geta valdið sveiﬂum í greiðslubyrði óverðtryggðra
húsnæðislána. Vaxtagreiðsluþak Íslandsbanka veitir skjól ef vextir hækka.
Þá jafnast greiðslubyrðin en það sem fer upp fyrir þakið bætist við höfuðstól og dreiﬁst á lánstímann.

Íslandsbanki hvetur alla til að kynna sér
nánar skilmála vaxtagreiðsluþaksins og
þær tegundir lána sem í boði eru og taka
ákvörðun að vandlega athuguðu máli.

Kostir vaxtagreiðsluþaks
· Léttir greiðslubyrði ef vextir hækka
· Dregur úr óvissu og veitir öryggi
· Lánstími lengist ekki
· Óverðtryggð lán geta hraðað eignamyndun

Ókostir vaxtagreiðsluþaks
· Hluta vaxtagreiðslunnar er frestað
· Höfuðstóll hækkar ef vextir lánsins eru umfram
vaxtagreiðsluþakið
· Hærri höfuðstóll hækkar heildarvaxtakostnað lánsins

Allar upplýsingar er að ﬁnna á www.islandsbanki.is

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000
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■ HVERAGERÐI
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Suðurlandsvegur
1. Reykjadalur
2. Sundlaugin
3. Skrúðgarðurinn
4. Hamarinn

8
5. Sandhólshver/Hverasvæði í miðbænum
6. Heilsuhælið
7. Hveragerðiskirkja
8. Ölfusið

Bullandi hverir og blómabreiður
Hveragerði er næstur áfangastaða á för Fréttablaðsins um landið. Það er margt að sjá og gera í bænum og í næsta nágrenni hans.
1. Reykjadalur
Reykjadalur er ofan Hveragerðis.
Gönguferð í hann er á flestra færi
og hún er afar skemmtileg og fjölbreytt, ekki síst er gaman að baða
sig í heitum lækjum á leiðinni.
2. Laugaskarð
Sundlaugin í Laugaskarði var lengi
vel sú stærsta á landinu og þar æfði
landsliðið í sundi þar til Laugardalslaug var vígð. Hún er ein sú fallegasta á landinu, teiknuð af Gísla Halldórssyni og byggð árið 1938.
3. Skrúðgarðurinn
Þó löng hefð sé fyrir garðyrkju í
Hveragerði var það ekki fyrr en

árið 1986 sem skrúðgarður var þar
settur á laggirnar. Nú er þar fallegur gróður með leiksvæði, bekkjum
og borðum sem ferðamenn geta
nýtt sér til útivistar. Skrúðgarðurinn markast af Breiðumörk,
Skólamörk og Varmá. Mælt er með
gönguferð í gil Varmár en þar eru
hinar fegurstu litasamsetningar og
hveralandslag.

4. Hamarinn
Fjölmargar lengri og skemmri
gönguleiðir eru í Hveragerði.
Nokkrar þeirra liggja upp á Hamarinn svonefnda sem skiptir bæjarlandinu í tvo hluta. Sunnan hans er
byggðin, en að norðan er Ölfusdal-

ur, óbyggður að mestu. Útsýni er
gott af Hamrinum, þaðan sést yfir
Hveragerði, Suðurlandsundirlendið og Ölfusdalinn í norðri. Vel má
merkja jökulrákir frá síðasta jökulskeiði í Hamrinum.

5. Hverasvæði
Hveragerði tilheyrir háhitasvæðinu í Hengli sem er ævagamalt og
er Hveragerði í eldri hluta þess.
Þar var hverasvæðið löngum farartálmi og til lítilla nota þótt alltaf
þætti ferðamönnum það forvitnilegt. Móttaka er fyrir ferðamenn
í skála við Hveramörk, austast á
hverasvæðinu. Þar er hægt að afla
sér margvíslegra upplýsinga um
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tilvist jarðhitans, tengsl við örverufræði, jarðfræði, sprungur og eldvirkni.

6. Heilsustofnun NLFÍ
Landsmenn eiga líkast til flestir
ættingja eða vini sem dvalist hafa
á Heilsuhælinu í Hveragerði eins
og það hét um langt skeið. Heilsustofnun NLFÍ eins og hún heitir í
dag er í eigu Náttúrulækningafélags
Íslands. Hún byggir á hugmyndafræði náttúrulækningastefnunnar
sem leggur áherslu á heildrænar
lækningar. Hægt er að dvelja þar í
lengri eða skemmri tíma og svo er
veitingastaðurinn opinn gestum og
gangandi.

7. Hveragerðiskirkja
Hveragerðiskirkja stendur á Sandhóli og gnæfir tignarleg yfir bæinn.
Jörundur Pálsson arkitekt við embætti Húsameistara ríkisins teiknaði
kirkjuna.
8. Ölfusið
Nágrannasveitarfélag Hveragerðis,
Ölfusið, leynir á sér en þar má þó
fara í indælis bíltúr sem tilvalið er
að enda í Þorlákshöfn. Þar var lengi
vel ein mikilvægasta höfnin á Suðurlandi og á litlu svæði sunnan við
elsta hluta bæjarins sér enn í gamlar tóftir verbúða og annars sem
tengist verstöðinni.
Heimild: www.hveragerdi.is

■ MENNING AF MARGVÍSLEGUM TOGA

„Blóm í bæ“ í blómabæ
Löng hefð er fyrir mikilli blómaræktun í garðyrkjubænum Hveragerði. Því
skal engan undra að þar skuli efnt
til garðyrkju- og blómasýningar eins
og gert verður í bænum um næstu
helgi. Á föstudag hefst sýningin
„Blóm í bæ“ sem nú verður haldin í
fjórða sinn en sýningin stendur fram
á sunnudag.
Fjöldi viðburða verður á sýningunni
en meðal þess sem er á dagskrá eru
sýningar á plöntum. Þá verður efnt til
samkeppni á meðal íbúa um bestu
garðskreytingarnar, bestu blómakökuna og ýmislegt fleira. Þema
sýningarinnar í ár verður „Sirkus“
og munu blómaskreytar töfra fram
skreytingar innblásnar af sirkus.
Hægt verður að gera góð kaup á
mörkuðum sýningarinnar sem er fjölskyldumiðuð að því er fram kemur á
heimasíðu hátíðarinnar. Þar er einnig
greint frá því að tjaldsvæði Hvergerðinga verði opið alla hátíðisdagana.
Nánari upplýsingar www.
blomibae.is.

List og skjálfti
HORIZONIC
Í Listasafni Árnesinga í Hveragerði sendur nú yfir sýningin HORIZONIC. Á
henni eru kynntir hljóðlistamenn frá útjaðri Norðurlandanna, Lapplandi,
Færeyjum, Íslandi og Grænlandi. Sýningarstjórar eru listfræðingarnir Ásdís
Ólafsdóttir og Emeline Eudes. Sýningin er skipulögð af ARTnord tímaritinu
sem er helgað norrænni og eystrasaltneskri list og er gefið út í París. Safnið
er opið alla daga yfir sumarið.

Skjálftinn 2008
Orsök og afleiðingar jarðskjáftans í maí 2008 í Hveragerði er efniviður
sýningarinnar Skjálftinn 2008 sem sjá má í Verslunarmiðstöðinni. Reynslusögur íbúa, upplýsingar um áhrif skjálftans á hús, nánasta umhverfi og
innbú bæjarbúa er meðal þess sem er að finna á sýningunni. Á sjónvarpsskjáum má sjá upptökur úr eftirlitsmyndavélum, ljósmyndir frá bæjarbúum
og upplýsingar frá Jarðskjálftamiðstöð Háskóla Íslands. Hægt er að upplifa
jarðskjálfta í jarðskjálftahermi sem er yfir 6 á Richter.

BYLGJULESTIN Í HVERAGERÐI
Bylgjulestin verður á ferðinni í sumar eins og undanfarin sumur. Næsti
áfangastaður er Hveragerði þar sem fylgst verður með sýningunni Blóm í
bæ. Hemmi Gunn er lestarstjóri Bylgjulestarinnar og honum við hlið er hin
fjöruga Svansí. Þau stýra þættinum Ævintýraeyjunni á Bylgjunni á laugardögum milli kl. 13 og 16. Í Bylgjulestinni er hljóðnemum beint að fólkinu sem
býr í bæjunum, fólkinu sem er að ferðast um landið og kíkir í heimsókn og
reynt að koma stemningunni til allra hinna sem eiga ekki heimangengt.

FJÁRMÁL HEIMILANNA
Kynningarblað Sparnaðarráð, fjármálalæsi, húsnæðislán og óvæntar breytingar
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Ýmsar leiðir eru til staðar ef einstaklingar og fjölskyldur vilja spara. Góð kvöldstund yfir heimilisbókhaldinu getur gefið ýmsar hugmyndir að sparnaði sem auðvelt er að framkvæma.

MYND/GETTY

Sparnaðarráð fyrir heimilið
Útgjöld heimilisins eru af margvíslegum toga. Einstaklingar og fjölskyldur ættu að setjast niður reglulega og fara yfir bókhaldið. Ef
vel er rýnt í heimilisbókhaldið má yfirleitt finna leiðir til að spara og jafnvel taka út einstaka kostnaðarliði.
Matur
Stór hluti ráðstöfunartekna hvers
heimilis fer yfirleitt í matvöru.
Matur er vissulega nauðsynlegur en það er vel hægt að spara
háar fjárhæðir á ári með skynsamlegri innkaupum. Lágvöruverslanir bjóða að öllu jöfnu upp
á ódýrari matvöru og flestar matvöruverslanir eru með ýmis tilboð oft í mánuði. Skynsamlegt er
að gera matseðil fyrir vikuna og
kaupa sem mest inn í einni ferð.
Ef rýnt er í matarvenjur heimilisins sést að þar finnast oft „óþarfa“

vörur sem auðveldlega er hægt að
sleppa eða kaupa minna af. Síðan
er gaman að spreyta sig á því að
finna uppskriftir af ódýrum og
hollum mat.

Bíllinn og bensínið
Afborganir af bílalánum og rekstrarkostnaður bílsins vega þungt í
útgjöldum margra heimila mánaðarlega. Auðvitað væri frábært ef
allir gætu gengið eða nýtt almenningssamgöngur en raunveruleikinn er þó annar fyrir marga einstaklinga og fjölskyldur. Séu tveir

eða fleiri bílar á heimili er hægt að
spara háar fjárhæðir árlega með
því að leggja öðrum bílnum. Fyrir
suma er raunhæfur kostur að hjóla
eða taka strætó nokkra daga í viku
til vinnu. Varast ber stuttar ferðir
á bílnum, til dæmis út í næstu búð
og reyna frekar að safna nokkrum
erindum saman í eina ferð.

ingu með því að sleppa henni en
líka má finna ókeypis eða mjög
ódýra afþreyingu. Hvernig væri
að skipta út bíóferðum og vídeóleigunni með tilheyrandi sælgætiskaupum fyrir til dæmis hjólreiðatúr eða sundlaugarferð? Heimsókn á næsta útivistarsvæði er líka
góð afþreying, sérstaklega ef nesti,
bolti og leiktæki eru með í för.

Afþreying getur verið dýr
Alls konar af þreying er í boði
fyrir fjölskyldumeðlimi og kostar mismikið. Það er auðvelt að
skera niður kostnað við afþrey-

Tilboð óskast
Hægt er að spara háar fjárhæðir árlega með því að óska eftir tilboðum í ýmsa þjónustu og vörur.

Þar má meðal annars nefna tryggingar heimilisins, bankaviðskipti,
húsgögn og símaviðskipti. Ef fjárfest er í dýrum hlutum, til dæmis
húsgögnum og innréttingum,
á hiklaust að óska eftir tilboðum. Fjarskiptafyrirtækin bjóða
upp á margvíslega þjónustu og
flest heimili kaupa netaðgang,
heimasíma og áskriftarþjónustu
fyrir nokkra GSM-síma. Þetta eru
háar fjárhæðir árlega og því ekkert sjálfsagðara en að óska eftir tilboðum í fjölskyldupakkann.

Kynntu þér lán og aðra
þjónustu Íbúðalánasjóðs
Lán til íbúðarkaupa
Lán til endurbóta og viðbygginga
Aukalán vegna sérþarfa
Ráðgjöf og úrræði í greiðsluvanda

www.ils.is | Sími: 569 6900 | Grænt númer: 800 6969 | Borgartúni 21, 105 Reykjavík
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Valkostur sem takmarkar óvissu í
greiðslubyrði óverðtryggðra lána
Íslandsbanki býður upp á nýja þjónustu fyrir viðskiptavini sína. Vaxtaþak veitir þeim sem hafa óverðtryggð lán skjól fyrir toppum í
greiðslubyrði við hækkun vaxta. Með Vaxtaþakinu hafa viðskiptavinir nú raunverulegt val milli verðtryggðra og óverðtryggðra lána.

M

Jón segir það skyldu bankans að bjóða upp á mismunandi leiðir til fjármögnunar. Það sé ólíkt milli einstaklinga hvers konar lán henti
MYND/ERNIR
hverju sinni.

Ólíkir kostir og gallar verðtryggðra og óverðtryggðra lána
Bæði verðtryggð og óverðtryggð lán
hafa kosti og galla sem þarf að vega
og meta eftir því hvert markmiðið er

Vaxtabreytingar geta valdið sveiﬂum í greiðslubyrði óverðtryggðra
húsnæðislána. Vaxtagreiðsluþak Íslandsbanka veitir skjól ef vextir
hækka. Þá jafnast greiðslubyrðin en það sem fer upp fyrir þakið
bætist við höfuðstól og dreiﬁst á lánstímann.

greiðslubyrði af því að raunvextir
eru greiddir jafnóðum en verðbætur leggjast við höfuðstól og dreifast á lánstímann. Eignamyndun
er hægari hjá þeim sem hafa verð-
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Við bjóðum
vaxtagreiðsluþak
yﬁr höfuðið

hverju sinni. „Verðtryggð húsnæðislán eru með léttari greiðslubyrði
í upphafi lánstímans en þyngjast
eftir því sem höfuðstóll hækkar
vegna verðbóta. Þau hafa stöðuga

tryggð lán, hluti fjármagnskostnaðar bætist við höfuðstól lánsins
í hvert skipti sem hann fellur til,
það er að segja verðbæturnar. Hjá
lántaka verðtryggðs láns er mikilvægt að kaupmáttur hans og raunverð íbúðarhúsnæðis haldi. Óverðtryggðu húsnæðislánin hafa þyngri
greiðslubyrði í upphafi lánstímans en þau verðtryggðu og sveiflurnar í greiðslubyrðinni eru meiri.
Þar eru nafnvextir greiddir jafnóðum, vaxtabreytingar hafa því strax
áhrif á greiðslur lántakandans.
Hins vegar er eignamyndun hraðari hjá þeim sem hafa þessi lán.
Fjármagnskostnaður er greiddur að
fullu í hvert skipti sem hann fellur
til og því engu bætt við höfuðstól.“
Íslandsbanki býður viðskiptavinum upp á að velja hvernig samsetningu af óverðtryggðum og verðtryggðum lánum viðkomandi tekur.
„Með Vaxtaþakinu hafa viðskiptavinir nú raunverulegt val milli
verðtryggðra og óverðtryggðra
húsnæðislána þar sem óvissa um
framtíðar greiðslubyrði hefur verið
takmörkuð. Það er skylda okkar að
bjóða upp á mismunandi leiðir til
fjármögnunar. Það sem er best fyrir
einn er ekki endilega best fyrir einhvern annan,“ segir Jón.

Íslandsbanki hvetur alla til að kynna sér
nánar skilmála vaxtagreiðsluþaksins og
þær tegundir lána sem í boði eru og taka
ákvörðun að vandlega athuguðu máli.

Kostir vaxtagreiðsluþaks
· Léttir greiðslubyrði ef vextir hækka
· Dregur úr óvissu og veitir öryggi
· Lánstími lengist ekki
· Óverðtryggð lán geta hraðað eignamyndun

Ókostir vaxtagreiðsluþaks
· Hluta vaxtagreiðslunnar er frestað
· Höfuðstóll hækkar ef vextir lánsins eru umfram
vaxtagreiðsluþakið
· Hærri höfuðstóll hækkar heildarvaxtakostnað lánsins

Allar upplýsingar er að ﬁnna á www.islandsbanki.is

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000
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arkmið og tilgangur Vaxtagreiðsluþaksins er að
létta greiðslubyrði óverðtryggðra húsnæðislána í óhagstæðara vaxtaumhverfi, að auðvelda viðskiptavinum að vera á óverðtryggðum lánaskilmálum þrátt fyrir hærra
vaxtastig og að lokum að minnka
óvissu viðskiptavina um greiðslubyrði óverðtryggðra húsnæðislána,“
segir Jón Finnbogason, aðstoðarframkvæmdastjóri viðskiptabankasviðs Íslandsbanka.
„Grunnvirkni Vaxtagreiðsluþaksins er þríþætt. Í fyrsta lagi,
ef vextir lánsins hækka umfram
skilgreint vaxtagreiðsluþak tekur
vaxtagreiðslan mið af því þaki en
sú upphæð sem er umfram leggst
við höfuðstól lánsins. Í öðru lagi
að vextir sem leggjast við höfuðstól
koma til greiðslu á þeim gjalddögum sem eftir eru af láninu. Í þriðja
lagi að lántakandi velur vaxtagreiðsluþakið sjálfur sem þó verður
að vera yfir 7,5% ársvöxtum. Þannig
getur viðskiptavinurinn stillt vaxtagreiðsluþakið af miðað við greiðslugetu sína.
Þjónustan er valkvæð hvort heldur sem er fyrir þá sem eru nú þegar
með óverðtryggð húsnæðislán eða
nýja lántakendur.“

LEIKVÖLLUR VÍKINGA
Nú stendur yfir víkingahátíð í Hafnarfirði
en hún hefur verið árleg frá árinu 1995.
Fjöldi erlendra listamanna heimsækir hátíðina og bærinn breytist í leikvöll víkinga
þessa dagana. Hátíðinni lýkur á morgun.

KUNG FU
FYRIR BÖRN
OG UNGLINGA

-WU SHU ART

ÆTLA AÐ RÚSTA
LEIKMYNDINNI
DREKINN

ÍTR NÁMSKEIÐ

WUSHU FÉLAG REYKJAVÍKUR
Skeifunni 3j · Sími 553 8282
www.heilsudrekinn.is

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS
E! ENTERTAINMENT ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

STEKKUR INN Vignir Rafn Valþórsson leikari stekkur inn í hlutverk Atla Rafns
Sigurðarsonar í sýningunni Axlar-Björn á leiklistarhátíð í Þýskalandi.

V

ignir Rafn var hægri hönd Björns
Hlyns Haraldssonar, leikstjóra
og höfundar verksins, á meðan á
æfingum stóð. Það var því hentugt að láta
hann stökkva inn í verkið. „Björn Hlynur
hringdi í mig og sagði að Atli Rafn hefði
forfallast. Ég smellpassaði í búninginn og
þar með var málið útrætt,“ segir Vignir
og hlær. Meðleikari hans er enginn annar
en Helgi Björnsson sem steig aftur á leiksviðið eftir langt hlé í Axlar-Birni. „Við
erum tveir á sviðinu allan tímann og
sýningin því mjög krefjandi, bæði hvað
varðar texta og tækni.“
Vignir Rafn situr því sveittur um þessar
mundir við að læra texta og rifja upp sýninguna í samvinnu við Björn Hlyn. „Við
tökum bara eitt rennsli á þetta við Helgi,
svo er bara að stökkva í djúpu laugina.“
Hátíðin heitir New Plays in Europe

og hófst 14. júní. Sýningin á Axlar-Birni
verður 24. júní og er ein af lokasýningum
hátíðarinnar.
„Við fljúgum út 23. júní. Leikmyndin
verður sett upp um nóttina og vonandi
náum við einni æfingu um hádegi, sýnum
svo um kvöldið og fljúgum heim daginn eftir. Þetta er því töluverð keyrsla
og ferðalag fyrir eina sýningu.“ Þar sem
þetta er síðasta sýningin á Axlar-Birni
verður leikmyndin eftir í Þýskalandi og
eru hugmyndir um að nýta tækifærið sem
gefst með því. „Verkinu lýkur með því að
fjórði veggurinn er rofinn og leikhúsið og
leikritið afhjúpað. Við vorum að spá í að
nota exina sem notuð er í verkinu til þess
að rústa leikmyndinni í lokin til að hafa
þetta svolítið þýskt,“ segir Vignir glaðhlakkalega.

ÚTRÁS AXLARBJÖRNS Leiksýningin
Axlar-Björn verður sýnd
á leiklistarhátinni New
Plays in Europe í Þýskalandi.
MYND/STEFÁN

■ vidir@365.is

GLUGGAR OG HURÐIR
UR
Ert þú að kaupa vottaða glugga og hurðir?
Gluggar
tOpnanleg fög
tÚtidyrahurðir
t

Svalahurðir
tRennihurðir
tBílskúrshurðir
t

Gluggar og hurðir frá Selós eru CE vottuð og prófuð hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Selós // Gagnheiði 72 // Selfoss // Sími 482 4100

Stofnað 1973

www.selos.is
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FERSKLEIKI ER KJÖRORÐIÐ
YOYO KYNNIR Þrátt fyrir aukna samkeppni hafa vinsældir Yoyo ísbúðanna hvergi dalað og skoða
eigendur nú að opna útibú á landsbyggðinni. Fyrirtækið leggur áherslu á fjölbreytni og skiptir
reglulega um bragðtegundir í ísdælunum. Enginn ætti því að fá leið á Yoyo.

Gildir út júní 2012

Y

oyo ís er fjölskyldufyrirtæki sem
hefur náð miklum vinsældum á
skömmum tíma. Fyrsta ísbúðin
var opnuð í Kópavogi árið 2010 og önnur
í Reykjavík ári síðar. Fyrirtækið hefur nú
fært út kvíarnar og opnað útibú á Spáni, í
Lettlandi og Litháen.

FERSKLEIKI OG FJÖLBREYTNI
Yoyo ís flytur inn hágæðabragðefni frá
Ítalíu þrátt fyrir að auðvelt sé að fá ódýrara bragðefni frá Bandaríkjunum. Einar
Ásgeirsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, segir gæðin hafa ráðið úrslitum
um valið: „Stefna fyrirtækisins er að nota
alltaf fyrsta flokks hráefni.“ Ísinn er gerður
daglega sem tryggir ferskleika.
Fjölbreytni er einnig stefnumál og
ísbúðirnar skipta bragðtegundunum
reglulega út fyrir nýjar: „Alls eru þetta um
120 tegundir en við notum ekki þær allar.
Ætli það séu ekki um það bil 45 tegundir
í umferð.“ Þetta getur valdið vanaföstum
erfiðleikum: „Þegar fólk er búið að koma
nokkrum sinnum og fá sér ákveðna tegund verður það dálítið sárt þegar hún er
skyndilega horfin.“ Einar bætir við að vanillu- og súkkulaðiís sé þó alltaf í boði og
annað hvort jarðarberja- eða bláberjaís.
Sjálfur segist Einar hrifnastur af mangóog kókosísnum en vinsælastur meðal
gesta sé jarðarberjaísinn. „Kaffiísinn er
reyndar búinn að sækja í sig veðrið upp á
síðkastið og við reynum að hafa alltaf einhvers konar kaffiís í boði.“
NÝJUNGAR
Til að auka enn fremur á fjölbreytnina
bjóðast nú tvær nýjungar í verslunum
Yoyo. Annars vegar er það brakandi ferskur sorbet sem er algjörlega mjólkurlaus
og er því tilvalinn fyrir fólk með mjólkuróþol. Hann er í boði í báðum verslunum um
þessar mundir með sítrusávaxtabragði.

Hin nýjungin er innfluttur ítalskur
jógúrtís sem hefur verið nefndur Yo-Mí:
„Þetta er vinsælasti jógúrtísinn vestanhafs. Hann er seldur í fleiri hundruð búðum í Bandaríkjunum og var nýlega kjörinn
besti jógúrtísinn þar í landi,“ segir Einar.
Ísinn er nýkominn í verslanir Yoyo og er
þar sérmerktur. Einar hefur mikla trú á YoMí og bætir við: „Það er röð út úr dyrum
hvar sem hann er seldur!“

ÞÆGILEGT FYRIRKOMULAG
Opið er til 23.30 alla daga vikunnar og
samkvæmt Einari alltaf nóg að gera.
Þrátt fyrir það gengur afgreiðslan hratt
og örugglega fyrir sig: „Það er vegna
þess að þegar þrjátíu manns koma inn í
búðina erum við einfaldlega komin með
þrjátíu manns í vinnu.“ segir Einar og
telur fólk almennt vera ánægt með fyrirkomulagið sem byggist að mestu leyti
á sjálfsafgreiðslu. „Við erum alltaf með
ferska ávexti, sósur og yfir 20 tegundir af
sælgæti. Svo raðar fólk þessu saman og
býr til sína eigin uppáhaldsblöndu.“ Verðinu er stillt mjög í hóf en 100 grömm kosta
179 kr. með sælgæti, ávöxtum og sósu en
til samanburðar eru um 100 grömm af
barnaís víða seld á 220 krónur.
Ánægðasta viðskiptavinahópinn segir
Einar vera börnin. „Krakkarnir eru voða
hrifnir af þessu. Foreldrarnir eru alveg
á bremsunni meðan krakkarnir hanga á
sveifinni,“ segir Einar og hlær. Hann bætir
við að fyrirtækið sé með góð tilboð fyrir
afmælisbörn og vinsælt sé að bjóða vinum
upp á ís á afmælisdaginn: „Því hvert er
skemmtilegra að fara ef maður á afmæli?“
FÆRA ÚT KVÍARNAR
Síðan fyrsta Yoyo ísbúðin opnaði hefur
farið af stað hálfgert jógúrtísæði á Íslandi. Í kjölfarið hafa fleiri ísbúðir í svipuðum dúr verið opnaðar, án þess þó

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

Börnin eru sérstaklega hrifin af jógúrtísnum frá Yoyo.

að slá á vinsældir Yoyo. Að sögn Einars
leitar fyrirtækið nú að húsnæði fyrir nýja
búð á höfuðborgarsvæðinu og aðra á
Akureyri.
Fyrirtækið hefur einnig hafið starfsemi
utan landsteinanna með góðum árangri.
„Það eru allir mjög hrifnir þarna úti.
Spánverjarnir alveg gleypa þetta í sig,“

segir Einar en Yoyo er með útibú á Benidorm og í Alicante á Spáni. „Það er komin
kreppa á Spáni, allir að eyða peningunum
í ís,“ segir Einar hlæjandi og er að vonum
ánægður með vinsældirnar. Yoyo er einnig með útibú í Ríga í Lettlandi og í Vilníus
í Litháen og glæný verslun verður opnuð
á næstu dögum í Vilníus.
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Opið um helgina: Lau 10.00-16.00 - Sun: Lokað

AMBER tungusófi
Stærð: 290X165
Verð: 242.000,-

Tilboðsverð: 193.600,-

E
Ego
D
Dekor
k -B
Bæjarlind
j li d 12
S: 5444420 - www.egodekor.is

smá
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

Til sölu Delta kojuhjólhýsi árg. 2006
staðsett á Laugavatni í fallegu grónu
umhverfi Verð 2900 þús.

DIESEL !

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX 33”
Árgerð 2005. Ekinn 103 Þ.KM Verð kr.
3.990.000.

Peugeot Partner Diesel 09/2007 ek. 75
þ.km nyskoðaður athugasemdarlaust
flotur sendill á flottu verðu kr. 1190 þús!
(eftir lokun 8485718).

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í
ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

Til sölu M. Benz 312D sprinter húsbíll
árg. 1998 Bakkmyndavél, geislaspilari,
heitt vatn, 230v, topplúga, Markísa,
trumanmiðstöð,sólarsella, inverter
Góður bíll. Verð 2990 þús.
PALOMINO Colt. Árgerð 2006, fortjald
2 gaskútar, Verð 1.280.000. Rnr.103163.

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

PALAMINO Yearling y-4120. Árgerð
2006,nýtt fortjald vel með farið Verð
1.490.000. Rnr.103141.
PALOMINO YEARLING IY-4120 Árgerð
2012. Ekinn -1 Þ.KM. Nýtt ónotað
aukabúnar fyrir kr. 300,000.- Verð kr.
2.890.000.

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,
BMW 550i x-drive. Árgerð 2011,
ekinn 24 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 18.500.000. Rnr.155091. Einn sá
flottasti!

LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE
Árgerð 2007. Ekinn 99 Þ.KM Tilboð kr
7,490,000.- Ásett verð kr 8,500,000.V8 disel.

FORD Ahorn transit 150s. Árgerð 1996,
ekinn 130 Þ.KM, dísel, 4 gírar. Verð
2.690.000. Rnr.205253.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá
og á staðinn
www.hofdabilar.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

SUZUKI GSX1300R HYABUSA Árgerð
2010. Ekinn 2 Þ.KM Tilboð HYABUSA kr
2,190,000.- ásett verð 2,590,000.-

PALOMINO Yearling y-4103. Árgerð
2006, þessi vagn er tilbúinn i útileguna,
með stóðum. Verð 1.290.000.
Rnr.205308.

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

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00
http://www.isband.is
Til sölu Hyunday Tuscon árg. 2005 Vel
með farin bill keyrður 170 þús. Verð
1200 þ. Upplýsingar 897-1651/8601810.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.
Sími: 587 8888
www.br.is
PALOMINO Yearling iy-4103. Árgerð
2007, skipti skoðuð á dýrara hjólhýsi
með
kojum. Verð
1.490.000.
Rnr.103057.

SUZUKI SWIFT GLX 07/2007, ekinn
aðeins 30 Þ.km, SJÁLFSKIPTUR;
loftkæling, kastarar, lyklalaust aðgengi,
álfelgur. Verð 1.770.000. Raðnr. 310216
- Bíllinn er á staðnum!

FORD Transit lmc liberty 664g. Árgerð
2009, ekinn 19 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Lækkað verð 9.900.000. Rnr.203852.

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

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í
ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

Bílar til sölu

OPIÐ Á LAUGARDÖGUM FRÁ
KL.
12:00-16:00
BÍLASALA
REYKJAVÍKUR.

TOYOTA AVENSIS S/D TERRA 09/2000,
ekinn 151 Þ.km, bensín, sjálfskiptur.
EINN EIGANDI! Verð 880.000. Raðnr.
284490 - Gullmolinn er á staðnum!

Til sölu Fiat Ducato S 158 DVD,
bökunarofn, markísa, bakkmyndavél,
verkfærakista, sjónvarp. Tvískipt rúm,
tvær kojur Einn með öllu Verð 7800
þús

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

Subaru Legacy 1999, vél ekin 240 þús.
Næsta skoðun 2013. Verð 230.000
S:895-6828.

FLEETWOOD
Americana
utah
12fet. Árgerð 2006, sólarsella,
eggjabakkadýnur. Verð 1.700.000.
Rnr.204261.

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

PAJERO. V-6 3,5 árg.’95 7 manna,
sjálfsk. topplúga, ný skoðaður, nýleg
tímareim ofl. Ný dekk. góður bíll. Verð
240 þús. stgr. Uppl. 898-9307.
PALLHÚS Sun lite . Árgerð 2007,
STÓRLÆKKAÐ VERÐ 1.290.000.
Rnr.205148.

Til sölu

4IL SÎLU MIKIÈ ENDURNÕJAÈUR SKEMMTIB¹TUR MEÈ
GANGHRAÈA ALLT AÈ  MÅLUM  SETT VERÈ   MILLJËNIR
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ SÎLUMÎNNUM "¹TAR OG BÒNAÈUR S  
WWWBATAROGBUNADURIS EÈA SENDA ¹ BOGB BATAROGBUNADURIS

COLEMAN Sedona. Árgerð 2002,
STÓRLÆKKAÐ
VERÐ.
850.000.
Rnr.205284.

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

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

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

Toyota Corolla árg. ‘97, nýskoðaður,
nýleg tímareim. Bíll í góðu ástandi. Verð
300 þ. Uppl. í s. 895 8244.

Toyota Yaris 2003, 1,0. 16V. Ek 157 þ.
Nýskoðaður 13, V. 650 þ. Upplýsingar í
síma 694-1868.

TOYOTA RAV4 2006, topp viðhald!
sjsk, ljósgrár, ek.101þ. Verð:2,290þ. S:
6944881.

Mercedes Benz E 500, árg. 2003, ekinn
85þús. Verð 3.500.000,-. Athuga skipti
á Nissan Patrol, Toyota Landcruser.
Milligjöf allt að 2.500.000,-. Uppl. s.
896-1339.

M. Benz upp í jeppa

atvinna

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Verkefnisstjóri

Sérfræðingur
í fasteignadeild

HS Orka, Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur

Íslandspóstur leitar að sérfræðingi í
fasteignadeild fyrirtækisins
Starfssvið

HS Orka, Landsvirkjun og Orkuveita Reykjavíkur leita að öflugum verkefnisstjóra til að stýra sameiginlegu
verkefni sem hefur það markmið að draga úr styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti við jarðvarmavirkjanir.
Reiknað er með því að verkefnið standi til nokkurra ára. Það er kostur að viðkomandi hafi þekkingu og
reynslu af virkjanaverkefnum eða háhitarannsóknum.

˾Stjórnun og eftirlit framkvæmda er snúa
að fasteignum fyrirtækisins
˾Greining kostnaðar- og verkáætlana
˾Gerð tilboðsgagna
˾Eftirlit með ástandi fasteigna
Menntunarkröfur
˾Háskólamenntun á sviði verkfræði, tæknifræði
eða byggingarfræði

Starfssvið:

˾Reynsla af byggingareftirliti eða verkefnastjórnun

Persónulegir eiginleikar:

˾Iðnmenntun í byggingariðnaði er kostur

s Dagleg verkefnisstjórnun

s Sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum

Hæfniskröfur

s Samskipti við starfsfólk, ráðgjafa
og birgja

s Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna

˾Góð samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

s Alþjóðlegar styrkumsóknir

˾Þarf að geta sýnt frumkvæði og eftirfylgni
við framkvæmd verkefna

s Gerð kostnaðar- og tímaáætlana

˾Þekkja teikniforrit og geta gengið frá frumdrögum
að verkfræði- eða arkitektateikningum

s Traust greiningarhæfni og skilningur
á tölum
s Tjáningarhæfni í ræðu, riti og
framkomu

Menntun- og hæfniskröfur:
s Háskólamenntun á sviði raunvísinda s.s.
verkfræði, tæknifræði, efnafræði, jarðefnafræði eða sambærileg menntun
s.s. MPM próf
s Leiðtoga- og samskiptahæfileikar
s Góð tungumálakunnátta

Umsóknir skulu berast til Tryggva Þorsteinssonar tryggvit@postur.is,
eða Andrésar Magnússonar andresm@postur.is fyrir 28. júní 2012.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2012 og farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar um starfið gefur Sólrún Kristjánsdóttir,
starfsmannastjóri Orkuveitunnar, í síma 516 6825 eða Hilmar Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir

Steypubílstjóri

(jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum í síma 540 7100.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: www.capacent.is. Umsóknum eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni

Vanur steypubílstjóri óskast til starfa sem fyrst
Upplýsingar í s: 820-1856

viðkomanda í starfið.

LÍFLAND er vaxandi, markaðsdrifið framleiðslu- og þjónustufyrirtæki. Allar áherslur í starfsemi Líflands miða að því að
fyrirtækið standi fremst á sínu sviði í þjónustu og vörugæðum. Starfsemi fyrirtækisins lýtur annars vegar að þjónustu
tengdri landbúnaði og hins vegar að hestaíþróttum, dýrahaldi og útivist. Ný fóðurverksmiðja Líflands á Grundartanga í
Hvalfirði var tekin formlega í notkun haustið 2010. Lífland rekur tvær verslanir, í Reykjavík og á Akureyri.
KORNAX á og rekur einu hveitimyllu Íslands. Fyrirtækið flytur inn korn til mölunar frá Evrópu og Ameríku og hefur um
árabil séð stórum hluta bakaraiðnaðarins fyrir hráefni. Kornax framleiðir einnig hveiti og rúgmjöl fyrir neytendamarkað.
Jafnframt flytur fyrirtækið inn flest önnur hráefni, sem notuð eru við bakstur, auk annarrar matvöru.
Markmið Líflands/Kornax er að vera í forystu með gæði og þjónustu gagnvart viðskiptavinum sínum.
Nýtt skrifstofuhúsnæði, ásamt vöruhúsi fyrir bæði fyrirtækin, hefur nýlega verið tekið í notkun að Brúarvogi 1-3 í Reykjavík.
Upplýsingar veitir:

Framkvæmdastjóri

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Lífland/Kornax óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf framkvæmdastjóra, sem
jafnframt hefur haldbæra reynslu af rekstri og stjórnun og hæfileika til að greina
framtíðarmöguleika fyrir fyrirtækin.
Helstu verkefni:
•
•
•
•
•

Dagleg stjórnun og yfirumsjón með rekstri
fyrirtækjanna
Frumkvæði að stefnumótun, þróun og
áætlanagerð
Markviss framkvæmd og eftirfylgni á stefnu
fyrirtækjanna í rekstri og markaðsmálum
Samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila
Önnur verkefni í samráði við stjórnarformann/stjórn

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af stjórnunarstörfum með mannaforráðum er nauðsynleg
Reynsla af skipulagðri og árangursríkri markaðssetningu er mikill
kostur
Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á frumkvæði,
samskiptahæfni og skipulögð vinnubrögð
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi eru nauðsynlegir kostir
Reynsla af stjórnun í sambærilegum rekstri nýtist vel í þessu
mikilvæga starfi

Umsóknarfrestur er til og
með 24. júní nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is eða sendist á
netfangið thorir@hagvangur.is
ásamt fylgigögnum merktar
„Framkvæmdastjóri 10297“.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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MARKAÐSSINNAÐUR
OG KRAFTMIKILL
Vefstjóri í markaðsdeild
Markaðsdeild VÍS leitar að snjöllum, kraftmiklum og markaðsþenkjandi vefstjóra til starfa sem býr yfir framúrskarandi
samskiptahæfileikum. Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu þjónustufyrirtæki sem hefur á að skipa metnaðarfullum
og samhentum hópi starfsmanna.
Starfssvið:
q Þátttaka í stefnumótun fyrir vefmál VÍS
q Að starfa sem þjónustustjóri rafrænnar þjónustu með það að markmiði
að gera þjónustu VÍS á netinu framúrskarandi
q Umsjón og ábyrgð með innihaldi og framsetningu efnis á vis.is
q Mótun og framkvæmd markaðsaðgerða á netinu og samfélagsmiðlum
q Umsjón og ábyrgð á þjónustuþáttum á „mínum síðum“ á vis.is
q Önnur verkefni á sviði markaðsmála

Hæfniskröfur:
q Brennandi áhugi á vef- og markaðsmálum
q Þekking á þjónustu, sölu- og markaðslausnum í vefumhverfi
q Þekking á notendaviðmóti og virkni vefumhverfis
q Góð íslenskukunnátta skilyrði og færni í rituðu máli á íslensku og ensku
q Hæfni í mannlegum samskiptum
q Skipulagshæfileikar
q Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Nánari upplýsingar veitir Agla Sigríður Björnsdóttir (agla.bjornsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 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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S: 511 1144

Sérfræðingur – dómstólaráð
Aðstoðarleikskólastjóri
Eyjafjarðarsveit óskar eftir að ráða í leikskólann
Krummakot aðstoðarleikskólastjóra í fullt starf sem
starfar undir stjórn skólastjóra Hrafnagilsskóla en
skólarnir eru samreknir.

Sérfræðingur óskast til starfa á skrifstofu
dómstólaráðs. Starfshlutfall er 70%.
Nánari upplýsingar um starfssvið, menntunar- og hæfniskröfur og
umsóknarfrest má sjá inn á heimasíðu Hagvangs, www.hagvangur.is

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

Verksvið
Aðstoðarleikskólastjóri fer með daglega stjórnun
leikskólans. Hann sinnir að hluta til skyldum leikskólastjóra og tekur laun samkvæmt starfslýsingu í
samræmi við aukna ábyrgð. Launakjör eru samkvæmt
kjarasamningi LN og FL.
Menntunar- og hæfniskröfur
- gerð er krafa um að viðkomandi haﬁ leyﬁsbréf
á leikskólastigi
- reynsla af leikskólastarﬁ
- framhaldsnám í menntunarfræðum er æskilegt
- reynsla af stjórnun er æskileg

Forstöðumaður
Upplýsingatækni

Leitað er eftir einstaklingi sem
- sýnt hefur marktækan árangur í starﬁ
- er fær og lipur í mannlegum samskiptum
- býr yﬁr frumkvæði og skipulagfærni og sýnir
sjálfstæði í vinnubrögðum
- er fær um að leiða faglegt starf og hefur reynslu
af skólaþróunarverkefnum

Ad]ghW[fSóDWk]\Sh]gdó^W[fSdóSóX^gYg_ó^W[faYSóf[^óSóefdS
gbb^e[`YSf®]`[_x^g_óXkd[df®][e[`e óGbb^e[`YSf®]`[óf[^ZWkd[dó
8\xd_x^Seh[[óaYóe~dóg_ódW]efgdóaYóg_e\`ó_WóhWXóf^hgó
aYóe_]WdXg_óXkd[df®][e[`e

EfSdXeeh[,
Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf sem
gefur mikla möguleika til þróunar og uppbyggingar í
starﬁ leikskólans.

óEf\d`g`óaYóxTkdYóxóVSY^WYg_ódW]efd[óGbb^e[`YSf®]`[
óEfWX`g_fg`óaYóx®f^S`SYWd
óG_e\`ó_WódW]efd[óf^hg]WdXSóXkd[df®][e[`eó _ f óhWX
óG_e\`ó`afW`VS \`gefgó`WfZYg`óaYóX\Sde][bfS
óG_e\`ó_WógbbeWf`[`YgóaYódW]efd[ó_[^®YeóT`SSd
óDxY\Xóg_ógbb^e[`YSf®]`[

Leikskólakennari
Einnig óskar Eyjafjarðarsveit eftir að ráða leikskólakennara í fullt starf.
Leitað er eftir einstaklingi sem
- er öﬂugur fagmaður
- er fær og lipur í mannlegum samskiptum
- býr yﬁr frumkvæði og skipulagfærni og sýnir
sjálfstæði í vinnubrögðum

óG_e\`ó_Wó[``]Sgbg_óaYóeS_`[`YSYWdó

?W``fg`SdóaYóZ®X`[e]dXgd,
ó:xe]^S_W``fg`óóf^hg`SdXd®g_óWSóeS_T®d[^WYg_óYdW[`g_óWdóe][^kd[
óDWk`e^SóSXódW]efd[óefddSóf^hg]WdXSóWdó`Sgek`^WY
óDWk`e^SóSXóef\d`g`óaYódW]efd[óWdó®e][^WY
ó:®X`[óó_S``^WYg_óeS_e][bfg_óaYó \`gefg^g`V
ó:®X`[óf[^óSóf\xóe[Yóód®góaYód[fggó_x^[

Umsóknarfrestur er til 26. júní 2011.

Umsóknarfrestur er til 24. júní og farið
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir Hrund Hlöðversdóttir
skólastjóri í síma 699-4209 / 464-8120 eða
netfang hrund@krummi.is.

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið.
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fdSgefgdóZbgdóefSdXe_S``SóeW_óZWXgdó^SYfóZSdfó

Xk^Y\SófSd^WYóefSdXeXWd[^ee]dxóaYó]k``[`YSdTd~Xó SdóeW_óYWdóWdóYdW[`óXkd[dó

Sóe~dóó^Yge\óegefgóxdS ó

xef®góg_e]`SdóaYód]efg`[`YgdóXkd[dóZ®X`[óh[]a_S`V[óóefSdX[

óOrkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi.

www.or.is

Umsóknir skulu sendar til skólastjóra í tölvupósti eða
á heimilisfangið Hrafnagilsskóli, 601 Akureyri.
Nánari upplýsingar um leikskólann er að ﬁnna á
www.leikskoli.krummi.is
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Við viljum ráða vandvirkustu þernur landsins
Icelandair hótel Reykjavík Marina er óhefðbundið nýtt hótel á fjórum hæðum og hýsir 108 glæsileg
hótelherbergi, fundaraðstöðu, kokteilbar, veitingasölu og kafﬁhús á Slippbarnum, líkamsræktaraðstöðu
og bíósal. Á hótelinu ríkir fjörugt en notalegt andrúmsloft með alþjóðlegu ívaﬁ.

Okkur vantar þernur í þrif á herbergjum og alrými. Starﬁð er unnið í vaktavinnu.

Icelandair hótel Reykjavík Marina
er nýjasta Icelandair hótelið. Það
er staðsett við gömlu höfnina,
á einum besta útsýnisstað
borgarinnar og steinsnar frá
hjarta miðborgarinnar. Reykjavík
Marina leggur áherslu á lifandi,
skemmtilegt og skapandi umhverﬁ.

Snorri Thors, hótelstjóri Reykjavík Marina, tekur á móti umsóknum og veitir nánari
upplýsingar á netfanginu snorrit@icehotels.is
RE YK JAV Í K MARINA

í KE FL AV Í K

F LÚ ÐI R

KL AU ST UR

H ÉR A Ð

A KU RE YRI

H AM A R

Óskum eftir þjónustufulltrúum
sem geisla af gleði
Við viljum fá til starfa jákvæða einstaklinga með brennandi áhuga á tækni
og nýjungum. Núverandi og tilvonandi viðskiptavinir okkar eiga bara hið
besta skilið og þess vegna viljum við geislandi gott fólk í verslanir okkar
í Skútuvogi, Smáralind eða Kringlunni.
$OODUQ£QDULXSSO¿VLQJDUXPVW¸UIRJK¨IQLVNU¸IXUHUD²ȣQQD£vodafone.is/storf
eða hjá Erlu Björk Gísladóttur verkefnastjóra, erlag@vodafone.is.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Þín ánægja er okkar markmið

12-1284

Vinnustaðurinn okkar er skemmtilegur og fólk sem tekst á við krefjandi verkefni
með bros á vör er okkur að skapi. Við tökum verkefnin hátíðlega en ekki okkur sjálf
og viljum gera viðskiptavini okkar þá ánægðustu á Íslandi

sími: 511 1144
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Mannvit verkfræðistofa er með um 400 starfsmenn sem sinna fjölbreyttum og krefjandi verkefnum hér á landi og
erlendis. Fyrirtækið er leiðandi í tækniráðgjöf á Íslandi og er að byggja upp öfluga starfsemi á alþjóðamarkaði.
Mannvit leggur áherslu á fyrsta flokks starfsumhverfi þar sem saman fer reynsla, nýsköpun, framsýni og
símenntun. Markmið Mannvits er velferð á grunni þekkingar og vísinda en viðhorfum til verkefna og viðskiptavina
verður best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Nánari upplýsingar:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 24. júní nk.

Fjármálastjóri

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Mannvit óskar að ráða öflugan og reyndan fjármálastjóra til að stýra fjármálum
fyrirtækisins. Fjármálastjóri heyrir undir forstjóra og situr í framkvæmdastjórn.
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Ábyrgð og yfirumsjón með 10 manna fjármálasviði
• Ábyrgð á mánaðarlegum uppgjörum
• Samstæðuuppgjör
• Áætlanagerð og frávikagreining
• Rekstraruppgjör, arðsemisgreiningar
• Samskipti við fjármálastofnanir og endurskoðendur

• Framhaldsmenntun á sviði fjármála æskileg
• Reynsla af reikningshaldi og fjármálastjórn
• Árangursrík stjórnunarreynsla
• Framúrskarandi samskiptafærni
• Frumkvæði, metnaður og fagmennska í starfi
• Góð enskukunnátta

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

Lausar stöður á

rekstrarsviði
við Tækniskólann

Skólaliði
Starfssvið skólaliða er fjölbreytt þjónusta við nemendur
og starfsfólk skólans. Meðal verkefna er að hafa umsjón
með ræstingu og viðhaldi, sem og að huga að öryggi
nemenda og húsnæðis.
Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á
gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“ fyrir 23. júní nk.

KOMDU TIL LIÐS VIÐ OKKUR
Icelandair auglýsir laust til umsóknar starf verkefnastjóra innkaupa í flugþjónustudeild á framleiðslusviði.
VERKSVIÐ:
I Annast öll innkaup sem tengjast þjónustu um borð í vélum Icelandair
I Samskipti við innlenda og erlenda birgja
I Lager- og birgðastjórnun
I Gerð innkaupaáætlana
I Samningagerð
I Almenn skrifstofustörf og tilfallandi verkefni
HÆFNISKRÖFUR:
I Háskólamenntun sem nýtist í starfi
I Góð almenn tölvufærni
I Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg
I Nákvæmni, skipulag og sjálfstæð vinnubrögð
I Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
I Starfsreynsla í innkaupa- og lagerstjórnun
Hér er um að ræða spennandi og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi með skemmtilegu fólki,
þar sem lagður er metnaður í að ná framúrskarandi árangri.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og hafa möguleika á að ferðast erlendis á vegum
fyrirtækisins.

Málari
Málari skólans vinnur bæði sjálfstætt og í samvinnu
við aðra starfsmenn húsumsjónar að viðhaldi og
endurbótum á húsum skólans sem og öðrum tilfallandi
verkum. Leitað er að málara með frumkvæði, góða
þjónustulund og reynslu af því að vinna sjálfstætt.
Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á
gsi@tskoli.is merkt „Málari“ fyrir 23. júní nk.

Skólafulltrúi - afleysing
Starfssvið skólafulltrúa er fjölbreytt þjónusta við
nemendur og starfsfólk skólans. Meðal verkefna er
símsvörun og afgreiðsla á skólaskrifstofu og á bókasafni skólans.
Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á
ir@tskoli.is merkt „Skólafulltrúi“ fyrir 23. júní nk.

Tækniskólinn leitar að einstaklingum af báðum kynjum með
ríka þjónustulund, dugnað og metnað sem geta styrkt góðan
hóp við daglegan rekstur skólans. Boðið er upp á 50-100%
starf, sveigjanlegan vinnutíma og samkeppnishæf laun á
lifandi vinnustað.

Nánari upplýsingar veita:
Rannveig Eir Einarsdóttir I 50 50 300 I rae@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I 50 50 300 I starf@icelandair.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 24. júní.
www.tskoli.is
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MARKAÐSSTJÓRI
STARFIÐ FELST Í KYNNINGU OG MARKAÐSSETNINGU Á RÁÐSTEFNUBORGINNI
REYKJAVÍK OG INNIHELDUR:

FÉLAGS- OG
SKÓLAÞJÓNUSTA
SNÆFELLINGA

Þroskaþjálfar – iðjuþjálfar – félagsráðgjafar

• Stöðugildi þroskaþjálfa eða iðjuþjálfa

• Stöðugildi ráðgjafa í félagsþjónustu sveitarfélaga
Verksvið: Málefni fatlaðs fólks og önnur félagsþjónusta
sveitarfélaga
Skriﬂegar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf og umsagnaraðila berist til undirritaðra sem jafnframt veita frekari upplýsingar um störﬁn: Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður,
sveinn@fssf.is, s. 861 7802 Hanna Jónsdóttir, þroskaþjálﬁ,
hanna@fssf.is, s. 891 8297

· Háskólamenntun og a.m.k. tveggja ára
starfsreynsla, er nýtist í starfi.

· Fjölbreytt verkefni í tengslum við samskipti
og samstarf við erlenda sem innlenda
fjölmiðla og ferðaþjónustuaðila.

· Reynsla af ráðstefnu, funda- og hvataferðaþjónustu og þekking á viðburðahaldi er skilyrði.

· Þátttöku í undirbúningi og stjórnun innlendra
og erlendra sýninga og kynningarviðburða.

· Víðtæk reynsla af markaðssetningu og
kynningarstörfum erlendis.

· Samstarf við auglýsingastofur.

· Mikil færni í íslensku og framúrskarandi
enskukunnátta í tali og riti, en vald á þriðja
tungumáli er kostur.

· Textagerð á íslensku og erlendum tungumálum í tengslum við greinaskrif, almennt
markaðsefni og fleira.

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir
laus störf til umsóknar:

Á starfsstöð dagvistunar, hæﬁngar, atvinnutengdra úrræða og
afþreyingar fatlaðra í Stykkishólmi

HÆFNISKRÖFUR ERU:

· Að geta unnið undir álagi og sinnt mörgum
viðfangsefnum samtímis ásamt því að eiga
auðvelt með að koma fram opinberlega.

Athygli er vakin á að starfið er mjög fjölbreytt, krefst ferðalaga, frumkvæðis, metnaðar, útsjónarsemi, og á stundum vinnuframlags utan hefðbundins vinnutíma. Umsóknarfrestur er til og með
25. júní nk.
Vinsamlega sendið umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf til STRÁ á netfangið:
stra@stra.is. Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588 3031,
sjá nánar www.stra.is
MEET in REYKJAVIK er með það að markmiði að stórauka vægi ráðstefnumarkaðarins í Reykjavík
með markvissri markaðsetningu erlendis í nafni meðal annars Reykjavíkurborgar, Icelandair Group
og Hörpu ásamt fjölda annarra fyrirtækja. Vefsíða: www.meetinreykjavik.is

Skrifstofa FSS: Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ , - sími 430 7800
heimasíða FSS: www.fssf.is.
Umsóknarfrestur er til 20. júlí 2012

Sóltun 26
105 Reykjavik
527 6660
www.MeetinReykjavik.is

Lögfræðingur óskast til starfa hjá H.F. Verðbréfum
Um er að ræða krefjandi, ábyrgðarfullt og spennandi starf fyrir réttan aðila sem mun vinna náið með framkvæmdastjóra að uppbyggingu og rekstri starfsleyﬁsskylds
verðbréfafyrirtækis. Þá mun viðkomandi einnig veita tekjusviðum félagsins lögfræðiráðgjöf m.a. á sviði verðbréfamarkaðsréttar, fjármuna- og félagaréttar.

» Yﬁrumsjón með og ábyrgð á lögfræðilegum viðfangsefnum félagsins
» Lögfræðiráðgjöf til stjórnenda á sviði verðbréfamarkaðs-,
fjármuna- og félagaréttar

»
»
»
»

Samningagerð
Regluvarsla

Menntunar- og hæfniskröfur

» Yﬁrgripsmikil þekking og reynsla á lögfræði fjármálamarkaða
» 5-7 ára reynsla af sambærilegum störfum er æskileg
» Meistara- og/eða embættispróf í lögfræði
» Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að vinna í hóp

Samskipti við eftirlitsstofnanir

» Skipulagshæfni og færni í verkefnastjórnun og framsetningu ritaðs máls

Þátttaka í stefnumótun og uppbyggingu félagsins

» Frumkvæði í starﬁ og hæfni til að vinna sjálfstætt

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Fullum trúnaði heitið.
Nánari upplýsingar veitir Andri Guðmundsson, framkvæmdastjóri.
Umsækjendur sendi starfsumsókn og ferilskrá á netfangið andri@hfv.is. Umsóknarfrestur er til og með 25. júní.
H.F. Verðbréf er íslenskt verðbréfafyrirtæki sem starfar á grundvelli starfsleyﬁs frá FME í samræmi við lög um fjármálafyrirtæki. Félagið, sem er að stórum hluta
í eigu starfsmanna, var stofnað árið 2003 og er aðili að NASDAQ OMX kauphöllinni í Reykjavík. Þjónusta félagsins tvíþætt. Í fyrirtækjaráðgjöf veita sérfræðingar
félagsins m.a. ráðgjöf við kaup, sölu og samruna fyrirtækja, fjárhagslega endurskipulagningu og fjármögnun. Hjá markaðsviðskiptum þjónustar félagið fagfjárfesta
á sviði verðbréfamiðlunar, útgáfu skuldabréfa oﬂ. Þá var H.F. Verðbréf brautryðjandi á svið beins markaðsaðgangs (DMA) á Íslandi árið 2006.
Hjá félaginu starfar þéttur hópur sérfræðinga með ólíkan bakgrunn og reynslu af innlendum fjármálamarkaði. Kjörorð félagsins eru: Heilindi. Fagmennska.
Nánari upplýsingar um félagið, verkefni og viðskiptavini er að ﬁnna á heimasíðunni, www.hfv.is

sími: 511 1144
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Eftirlitsdýralæknir í Suðurumdæmi

Framkvæmdastjóri

Matvælastofnun óskar eftir að ráða eftirlitsdýralækni í
fullt starf í Suðurumdæmi með starfsstöð á Hellu frá
og með 1. ágúst 2012.

MS-félag Íslands leitar að framkvæmdastjóra í hálft starf. Við leitum eftir einstaklingi sem á gott með að vinna
sjálfstætt, getur tjáð sig vel í ræðu og riti, hefur frumkvæði og metnað til að ná árangri í starﬁ.
Starfssvið
• Daglegur rekstur félagsins
• Fjáröﬂun
• Samskipti við félagsmenn, opinbera aðila
og samstarfsaðila
• Kynningarmál og umsjón með heimasíðu
• Skipulagning viðburða og sjálfboðastarfs
• Önnur tilfallandi verkefni

Helstu verkefni:
• Heilbrigðiseftirlit í sláturhúsum á Hellu
• Önnur tilfallandi störf sem starfsmanni kann að
vera falin

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starﬁ
• Jákvæðni, samstarfshæfni og lipurð í
mannlegum samskiptum
• Góðir samskipta- og skipulagshæﬁleikar
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu
norðurlandamáli
• Starfsreynsla á sviði félagasamtaka er kostur.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Dýralæknismenntun
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ
• Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

MS-félag Íslands er hagsmunafélag MS-fólks og aðstandenda þeirra. Félagið stendur fyrir öﬂugu kynningarstarﬁ,
námskeiðshaldi, fyrirlestrum og útgáfu blaða og bæklinga. Nánari upplýsingar um félagið er að ﬁnna á
www.msfelag.is.
Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk. Vinsamlega sendið umsókn ásamt starfsferilsskrá og rökstuðningi
fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð til MS-félags Íslands, Sléttuvegi 5, 103 Reykjavík, (msfelag@msfelag.is) merkt
„Framkvæmdastjóri 2013“.

Nánari upplýsingar um störﬁn veita
Gunnar Þorkelsson (gunnar.thorkelsson@mast.is) og
Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.hannesson@
mast.is) í síma 530-4800.
Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum
upplýsingum skal skilað til Matvælastofnunar,
Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum „Eftirlitsdýralæknir“ á netfangið starf@mast.is.
Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2012.
Öllum umsóknum verður svarað. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna.

Við leitum að röskum og jákvæðum einstaklingum inn í góðan
hóp starfsmanna hjá traustu og framsæknu fyrirtæki.
Um er að ræða eftirtalin störf:
1. Minni vélar – frágangsstörf
Við leitum að einstaklingum til að keyra smærri vélar í frágangsdeild,
fagmenntun er ekki skilyrði.
Hæfniskröfur
Áhugi á vélum og virkni þeirra.
Reynsla af vélavinnu í prentiðnaði er kostur.
2. Stærri vélar – keyrsla véla í umbúðadeild.
Við leitum að einstaklingum sem hafa mikla reynslu af vélavinnu í
prentiðnaði eða öðrum iðnaði, fagmenntun er ekki skilyrði.
Hæfniskröfur
Áhugi á vélum og virkni þeirra.
Haldgóð reynsla af keyrslu stærri véla í faglegu framleiðsluumhverfi.
Færni í að nota vélbúnað til úrvinnslu prentverka og umbúða er kostur.
3. Prentarar – stærri vélar
Við leitum að prenturum til starfa á stærri prentvélar okkar, mikil
reynsla af vinnu við slíkar vélar er skilyrði.
Hæfniskröfur
Haldgóð reynsla úr prentiðnaði.
Fagmennska og sjálfstæði í starfi.
4. Bókbindarar
Við leitum að bókbindurum til starfa í bókbandsdeildir okkar.

Hæfniskröfur
Haldgóð reynsla úr prentiðnaði.
Fagmennska og sjálfstæði í starfi.
Um er að ræða störf sem krefjast heiðarleika, fagmennsku,
þjónustulipurðar og sveigjanleika.
Við bjóðum






Starf hjá traustum vinnuveitanda
Metnaðarfullt starfsumhverfi
Góðan starfsanda
Samkeppnishæf launakjör
Tækifæri til endurmenntunar

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní n.k.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu
Kvosar www.kvos.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Prentsmiðjan Oddi var stofnuð árið 1943 og er nú eitt af dótturfyrirtækjum Kvosar hf. Hjá Odda og tengdum fyrirtækjum starfa í dag um
240 starfsmenn. Oddi prentun og miðlun er framleiðslufyrirtæki samstæðunnar og er í fararbroddi í íslenskum prentiðnaði. Viðskiptavinir fyrirtækisins eru af ýmsu tagi, allt frá stórum alþjóðlegum fyrirtækjum til einstaklinga, bæði hér heima og erlendis. Oddi leggur áherslu á fagmennsku
og framúrskarandi þjónustu.
Fyrirtækið fékk umhverfisvottun Svansins í desember 2009 og er Oddi
fyrsta prentsmiðjan í heiminum sem hlýtur Svansvottun á alla framleiðslu
sína þar sem bylgjuframleiðsla er innifalin.
Oddi – umhverﬁsvottuð prentsmiðja. Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is

Ný kynslóð af Mentor.is
Endursmíði er hafin á Mentorkerfinu sem fær um leið heitið InfoMentor. Á Íslandi er kerfið notað í
nær öllum grunnskólum ásamt fjölda leikskóla. Þar að auki er það notað í yfir 1000 skólum erlendis
þ.e. Svíþjóð, Sviss, Þýskalandi og Englandi og nú er Ítalía að bætast í hópinn. Þetta er stórt verkefni
sem gefur okkur kost á að bjóða notendum okkar uppá það besta sem nýjasta tækni hefur að bjóða.
Því auglýsum við eftir nýjum starfsmönnum til að vinna með okkur að þessu verkefni.

Við leitum að öflugum einstaklingum í eftirfarandi störf:
HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGAR
InfoMentor er smíðað í ASP.NET MVC C# ofan á Microsoft SQL Server.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun
Þekking og reynsla af ASP.NET MVC og C#
Gott vald á ensku (töluðu og rituðu máli)
Samskiptahæfni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

VIÐMÓTSFORRITARI
Í starfinu felst að vinna við forritun á nýju viðmóti lausna innan InfoMentor.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun
Þekking og reynsla af HTML, CSS og JavaScript
Þekking á ASP.NET MVC og C# er kostur
Gott vald á ensku (töluðu og rituðu máli)
Samskiptahæfni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

Mentor er ört vaxandi fyrirtæki á alþjóðamarkaði
2001 3 starfsmenn á Íslandi
2007 10 starfsmenn á Íslandi
2008 20 starfsmenn í 2 löndum
2011 50 starfsmenn í 5 löndum
2012 65 starfsmenn í 6 löndum

VIÐMÓTSHÖNNUÐUR
Í starfinu felst hönnun á nýju viðmóti lausna innan InfoMentor.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun á sviði hönnunar
Þekking og reynsla af viðmótshönnun
Gott vald á ensku (töluðu og rituðu máli)

Frekari upplýsingar gefur Auðunn Ragnarsson í síma: 895 0057
Umsóknir sendist til: starf@mentor.is
Tekið er við umsóknum til 25. júní 2012

Samskiptahæfni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

KERFISGREINING
Í starfinu felst greining á lausnum innan InfoMentor.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun
Reynsla af kerfisgreiningu

www.mentor.is
Ofanleiti 2 - 103 Reykjavík
mentor@mentor.is

Gott vald á ensku (töluðu og rituðu máli)
Samskiptahæfni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

Læra

Áætla

Kenna

Meta

Greina

Miðla
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Tískuverslun

Vilt þú vinna spennandi
verkefni með okkur?

við Laugaveg

Vantar starfskraft til aﬂeysinga í miðri viku eftir þörfum
og annan hvern laugadag. Erum að leita að hressri og
skemmtilegri konu 35 ára og eldri sem hefur gaman að
stjana við viðskiptavinina og reynslu af sölumennsku.
Vinsamlegast sendið umsóknir á box@frett.is, merkt:

Flugvirki óskast hjá Air Atlanta Icelandic

„Tíska“ fyrir 22. júní.

Þjálfunardeild
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

4UBSGJ§ GFMVS Ó TÏS FGUJSMJU NF§ ¢KÈMGVO PH ¢KÈMGVO È
'MVHWJSLKVN PH Ú§SVN TUBSGTNÚOOVN 5LOJEFJMEBS
GÏMBHTJOT

t

.FOOUVO Ó 'MVHWJSLKVO PH FJOIWFS SFZOTMB BG
'MVHWJSLKBTUÚSGVN

t

"GCVS§B HØ§ FOTLV LVOOÈUUB Ó SJUV§V PH UÚMV§V NÈMJ

-BVO TLW LKBSBTBNOJOHJ "JS "UMBOUB *DFMBOEJD PH '7'¶

t

4KÈMGTU§J GSVNLW§J PH ÚHV§ WJOOVCSÚH§

t

(Ø§ UÚMWVLVOOÈUUB

t

(PUU WBME È UÞMLVO ULOJMFHSB HBHOB

t

-JQVS§ Ó TBNTLJQUVN WJ§ JOOMFOEB KBGOU TFN FSMFOEB
TBNTUBSGTB§JMB

6N GVMMU TUBSG FS B§ S§B
4UBSGJ§ GFMVS Ó TÏS UÚMVWFS§ GFS§BMÚH FSMFOEJT WFHOB
¢KÈMGVOBS

"MMBS OÈOBSJ VQQMâTJOHBS VN TUBSGJ§ WFJUJS %BWÓ§ "SPO Ó TÓNB  F§B Ó UÚMWVQØTU È OFUGBOHJ§ dag@atlanta.is.

&JOHÚOHV WFS§VS UFLJ§ WJ§ VNTØLOVN È UÚMWVQØTUGBOH TUBSGTNBOOBTWJ§T IS!BJSBUMBOUBDPN GZSJS 2. júlí 2012.
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Elskar þú bókhald
jafn mikið og við?
Við hjá Hagsýn sinnum fjármálum lítilla og meðalstórra
fyrirtækja af mikilli alúð. Nú þurfum við að stækka
við bókarateymið okkar en verkefnin henta vel sem
aukastarf. Við óskum eftir kröftum þínum ef þú...

,,1#,ȩ
.0ħ$#11-0112Ĥȩȩ
ġȩ,-0Ĥ301*ħĤ$0Ĥ3+ȩ

· ert reyndur bókari
· ert vandvirk/ur og skipulögð/lagður
· ert sjálfstæð/ur í vinnubrögðum
· leggur mikinn metnað í vinnu þína
· vilt sveigjanleika í starﬁ

3R?LPļIGQPı¹FCPP?Pȩ ġQJ?LBQȩ MEȩ ,MPCEQȩ SLBGPPGRS¹Sȩ TGJH?WȏPJŉQGLESȩ ļȩ QCNRCK@CPȩ
ȩ SKȩ P?LLQŁIL?Q?KQR?PDȩ ıȩ QTG¹Gȩ LMP¹SPQJŁ¹?DP¹? ȩ ?Pȩ CPȩ ITC¹G¹ȩ ıȩ SKȩ
ECQR?NPŁDCQQMPQQRń¹SȩļȩLMP¹SPQJŁ¹?DP¹SKȩTG¹ȩ&ıQIŁJ?LLȩıȩISPCWPGȩQCKȩICLLBȩTPGȩ
TG¹ȩLMPQI?ȩFCGKQI?SR?DP¹GLEGLLȩ$PGBRHMDȩ,?LQCL
*?SQȩ CPȩ RGJȩ SKQŁIL?Pȩ QR?¹?ȩ ECQR?NPŁDCQQMPQȩ ļȩ LMP¹SPQJŁ¹?DP¹SKȩ TG¹ȩ &ıQIŁJ?LLȩ ıȩ
ISPCWPG ȩ1R?¹?LȩCPȩTCGRRȩRGJȩCGLQȩıPQȩļȩQCLLȩDP?KņPQI?P?LBGȩTļQGLB?K?LLGȩQCKȩQR?PD?Pȩ
?¹ȩKıJCDLSKȩCPȩRCLEH?QRȩJ?E?JCESK ȩF?EPLSK ȩDĸJ?EQJCESKȩMEȩLıRRņPSD?PQJCESKȩ
?¹QR¹SKȩıȩLMP¹SPQJŁ¹SK ȩ3KQŁIL?PDPCQRSPȩCPȩRGJȩ ȧıEņQRȧȩMEȩECPRȩCPȩPı¹ȩDWPGPȩ
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ȩ QTG¹GȩJ?E?JCEP?ȩKıJCDL?ȩMEȩQHıJD@PP?Pȩ PŁSL?PȩıȩLMP¹SPQJŁ¹SK ȩ
bȩ 0CWLQJ?ȩ?Dȩ TCPD?EJCESȩQR?PȏȩCPȩJŉRSPȩ?¹ȩȐŁILSȩQ?KQNGJGȩK?LLJCEQȩQ?KDĸJ?EQȩMEȩȩ
ȩ SKFTCPȏQ ȩ
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ȩ
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1R?Pȏ¹ȧDCJQRȧCGLISKȧļȧ
bȩ ıRRRńISȩļȩP?LLQŁILSK ȩICLLQJSȩMEȩ PŁSLȩLıKQJCG¹?ȩTG¹ȩ&ıQIŁJ?LLȩıȩISPCWPG
bȩ LıLSȩQ?KQR?PȏȩTG¹ȩDP¹GKCLLȩSKȩCȐGLESȩICLLQJSȩMEȩP?LLQŁIL?ȩıȩQTG¹Gȩȩ ȩ
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ȩ MDȩRFCȩPARGA
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ȩ ıȩġQJ?LBGȩMEȩCPJCLBGQ ȩMEȩR?I?ȩTGPI?Lȩ ıRRȩļȩ?JKCLLPGȩSKP¹SȩSKȩ@PCWRGLE?Pȩıȩȩ
ȩ LMP¹SPQJŁ¹?DP¹SK
*?SL?IHńPȩTCP¹?ȩļȩQ?KPKGȩTG¹ȩLņEGJB?LBGȩIHńPȩNPŁDCQQMP?ȩTG¹ȩļQJCLQI?ȩPļIGQFıQIŁJ? ȩ
$PCI?PGȩSNNJŉQGLE?PȩSKȩQRń¹SL?ȩMEȩSKQŁIL?PDCPJG¹ȩKıȩȏLL?ȩıȩQR?PD?RMPE GQȩMEȩıȩTCDȩ
&ıQIŁJ?LQȩıȩISPCWPG ȩȩFRRN UUU SL?I GQ F?QIMJGLL N?EC J?SQQRMPD

UUU SL?I GQ

Sendu okkur ferilskrá þína og stutta kynningu
á bokhald@hagsyn.is en farið verður með
allar umsóknir sem trúnaðarupplýsingar.
Frestur rennur
út 30. júní nk.

hagsyn@hagsyn.is | hagsyn.is | 571 0090

Flokksstjóri
Akureyri
ISS auglýsir eftir ﬂokksstjóra til að stjórna þrifum í
stóru matvælavinnslufyrirtæki á Akureyri
Vinnutími er að jafnaði síðdegis
Hlutverk ﬂokkstjóra er m.a.
• Umsjón, undirbúningur og stjórnun á verkstað
• Samskipti við viðskiptavini
• Ráðningar starfsmanna
• Kennsla og þjálfun starfsmanna
• Þrif á verkstað
Flokksstjóri ber ábyrgð á að verkstaður sé þriﬁnn eins
og til er ætlast.
Í starﬁ ﬂokksstjóra er áhersla lögð á heiðarleika, lipurð
í samskiptum, nákvæmni og þjónustuvilja,
Góðir tekjumöguleikar
Starﬁð getur hentað jafnt konum sem körlum
Umsóknir með ferilskrá sendist á haukur@iss.is fyrir
30. júní
ISS er eitt stærsta eignaumsýslufyrirtæki heims með um 530 þúsund starfsmenn í 52 löndum ISS hefur starfað yﬁr 30 ár á Íslandi og er með um 800
starfsmenn hér á landi

Ráðgjafarþroskaþjálﬁ
á félagsþjónustu- og
fræðslusviði
Grindavíkurbæjar
Laus er til umsóknar 70% staða ráðgjafarþroskaþjálfa á
félagsþjónustu- og fræðslusviði.
Helstu verkefni:
• Annast faglega ráðgjöf og stuðning við forráðamenn
og starfsfólk leik- og grunnskóla vegna nemenda
með sérþarﬁr
• Ráðgjöf vegna gerð einstaklingsnámsskráa og eftirfylgd
• Vinna í þverfaglegum teymum nemenda með sérþarﬁr
• Skráning mála á félagsþjónustu- og fræðslusviði
• Eftirlit og ráðgjöf vegna daggæslu barna í heimahúsum
• Almenn ráðgjöf i málefnum fatlaðs fólks
• Aðstoð við seinfæra foreldra
• Umsjón með liðveislu fatlaðs fólks
• Umsjón með stuðningsfjölskyldum fatlaðra barna
Hæfniskröfur:
• Réttindi sem þroskaþjálﬁ samkvæmt lögum nr. 18/1978
um þroskaþjálfa
• Reynsla af þjónustu við fatlaða einstaklinga og
fjölskyldur þeirra
• Reynsla af þverfaglegu samstarﬁ
• Reynsla eða þekking á starﬁ í leikskólum
• Sjálfstæði og frumkvæði í starﬁ
• Þekking á OneSystems er æskileg
Laun samkvæmt kjarasamningi ÞÍ og Samninganefndar
Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Staðan er veitt tímabundin til eins árs frá og með 1. ágúst
2012 til og með 31. júlí 2013 með möguleika á ótímabundinni ráðningu.
Upplýsingar um starﬁð veitir Nökkvi Már Jónsson, sviðsstjóri
félagsþjónustu- og fræðslusviðs í síma 420 1100. Umsóknir
skulu sendar á netfangið nmj@grindavik.is eða á félagsþjónustu- og fræðslusvið Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 62, 240
Grindavík. Umsóknarfrestur er til 2. júlí 2012.
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Bewi ble stiftet i 1980 og er en tradisjonsrik og solid bedrift i stadig vekst. Bedriften har hovedkontor
på Frøya i Sør-Trøndelag med produksjon i Midt-Norge, Nord-Norge og Sverige. BEWI er en av Norges
største EPS produ-senter, og er total leverandør av EPS emballasje og en ledende produsent av
sprøytestøpte plastprodukter til næringsmiddelindustrien og teknisk industri. Vi er også totalleverandør
av BEWI Byggesystem, fra produkt til ferdig oppsatt råbygg.

Starfsfólk óskast
Það er mikið líf í miðbænum í sumar og því viljum við bæta við
hressu og öﬂugu fólki til starfa á ítalska veitingastaðnum UNO við
Ingólfstorg.

BEWI er ute etter en dyktig og praktisk anlagt person med erfaring innen produksjonsledelse som kan
være en operativ produksjonsleder for vår produksjonsavdeling i Nordkjosbotn, Balsfjord, Norge.

Produksjonslederen skal:

• Være en dyktig og praktisk anlagt person med erfaring
innen produksjonsledelse som kan være en operativ leder
for produksjonsavdelingen.
• Forvalte bedriftens menneskelige og materielle ressurser
som naturlig ligger under leders område.
• Ha ansvar for at produksjonen skjer i henhold til bedrif
tens strategier og produktenes spesiﬁkasjoner og at even
tuelle myndighetspålagte krav blir etterfulgt.

Viljum ráða vanan matreiðslumann, barþjón, þjón og aðstoðarfólk í sal.
Enskukunnátta er nauðsynleg og æskilegt er að umsækjendur
haﬁ náð 20 ára aldri og haﬁ reynslu af svipuðum störfum.

Sentrale arbeidsoppgaver er:
•
•
•
•
•
•

produksjonsplanlegging,
produksjonsklargjøring,
oppfølging av produksjonsarbeidere og mekaniker,
utarbeidelse av dokumentasjoner,
kvalitetssikring av produktene
optimalisering av produksjonsﬂyt

Umsóknir með mynd sendist á uno@uno.is

Produksjonslederen vil rapportere til daglig leder.

Hvem er du:
I tillegg til å ha teknisk utdannelse og mene at du har lederegenskaper så er du uredd og ambisiøs og ønsker å være med på å videreutvikle selskapet. Du har høy arbeidskapasitet og bidrar positivt i arbeidsmiljøet, både arbeidsmessig og sosialt.
Er du en dyktig og entusiastisk person og føler Bewi kan være en arbeidsplass for deg? Det kan være at nettopp du er den perfekte kandidat for oss.

Kirkjuvörður

Søknadsfrist: snarest
Ta kontakt med Svenn Bekken på tlf +47 97 11 11 11 evt mail til hjordis.aarvik@bewi.com.

Isavia óskar eftir að ráða verkefnastjóra farangurskerfa í Flugstöð Leifs
Eiríkssonar á Keﬂavíkurﬂugvelli. Verkefnastjórinn heyrir undir deildarstjóra
rekstrardeildar FLE og hefur umsjón með þeim kerfum sem mynda
farangurskerﬁð, allt frá afhendingu farangurs fram að því er hann fer
um borð í loftfar. Á næstu árum verður ráðist í talsverðar fjárfestingar
og viðbætur við farangurskerﬁn sem verkefnastjóri mun leiða.



Verkefnastjóri farangurskerfa
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
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Sóknarnefnd Háteigskirkju auglýsir eftir kirkjuverði
í fullt starf frá 1. september nk. Um er að ræða
krefjandi og metnaðarfullt framtíðarstarf.
Í starﬁnu felst dagleg umsjón með kirkju, móttaka
og símsvörun, bókanir og ýmis tölvuvinna, þátttaka í
helgihaldi og safnaðarstarﬁ, ýmiskonar viðhaldsvinna,
þrif o.ﬂ. skv. nánari starfslýsingu.
Viðkomandi þarf að hafa góða almenna menntun
ásamt tölvu- og enskukunnáttu. Sérstök áhersla er lögð
á góða hæfni í mannlegum samskiptum eins og lipurð,
sveigjanleika, ríka þjónustulund auk góðrar framkomu.
Óskað er eftir því að umsækjendur geri skriﬂega grein
fyrir persónuupplýsingum, menntun, starfsferli, samskiptahæfni svo og öðru því sem þeir óska eftir að taka
fram ásamt því að senda með afrit af sakavottorði.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Páll Ágúst Ólafsson
á netfanginu pall@hateigskirkja.is eða í síma 895 1747.
Umsóknarfrestur rennur út 22. júní nk.
Umsóknir sendist Háteigskirkju, b.t. sóknarnefndar.
Háteigsvegi 27-29, 105 Reykjavík eða á netfangið
hateigskirkja@hateigskirkja.is.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
˾ ËÑÖÏÑÝÞÔŇÜØßØÐËÜËØÑßÜÝÕÏÜÐË˛
˾ ×ÝÔŇØ×ÏƒÝÕÓÚßÖËÑØÓØÑß˜ÜÏÕÝÞÜÓ˜àÓƒÒËÖÎÓÙÑàÓƒÒËÖÎÝåôÞÖßØß×
ÐËÜËØÑßÜÝÕÏÜÐË˛
˾ Ë×ÝÕÓÚÞÓàÓƒÌÓÜÑÔËÙÑÒßÑÌŴØËƒËÜÐÜË×ÖÏÓƒÏØÎßÜ˛
˾ ÜÏÓØÓØÑåËʬŊÝÞß×ÙÑÐÜË×ÖÏÓƒÝÖßÑÏÞß˛
˾ ÏÜƒÙÑÏʰÓÜÐãÖÑØÓÐÜË×ÖÏÓƒÝÖßåôÞÖËØË˛

Viltu vinna með
hressu fólki?

˾ ØØßÜàÏÜÕÏÐØÓĜÝË×ÜåƒÓàÓƒÎÏÓÖÎËÜÝÞÔŇÜË˛

Menntunar- og hæfniskröfur:
˾ åÝÕŇÖË×ÏØØÞßØåÝàÓƒÓÓƒØËƒËÜ̋ÏƒËàĀÖËàÏÜÕÐÜôƒÓ˜ÏƒË
 ÝË×ÌôÜÓÖÏÑ×ÏØØÞßØÝÏ×ØƇÞÓÝÞĜÝÞËÜʨ˜ÏÜÝÕÓÖãÜƒÓ˛
˾ ÏãØÝÖËÏƒË×ÏØØÞßØåÝàÓƒÓÐÜË×ÖÏÓƒÝÖß̋ÏƒËÐôÜÓÌËØÎËÕÏÜÐË
ÏÜôÝÕÓÖÏÑ˛
˾ ÏãØÝÖËËÐÝÞŊÜÐß×åʮßÑàÏÖÖÓÏÜÕÙÝÞßÜ˛
˾ ŇƒÞôÕØÓ̋ÙÑÞŊÖàßÕßØØåʵË˛
˾ ŇƒĜÝÖÏØÝÕß̋ÙÑÏØÝÕßÕßØØåʵËÌôƒÓĜÞŊÖßƒßÙÑÜÓÞßƒß×åÖÓ˛

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta
og samvinna.
Hjá Isavia starfa um 630 manns.
Helstu verkefni fyrirtækisins eru
að sjá um uppbyggingu og rekstur
ﬂugvalla og veita ﬂugleiðsöguþjónustu fyrir innanlands jafnt sem
millilandaﬂug auk yﬁrﬂugþjónustu
fyrir Norður-Atlantshaﬁð.
Isavia leggur áherslu á jafnan rétt
karla og kvenna til starfa.

ISS óskar eftir starfsfólki á
veitingasvið ISS.
ISS er öflugt fyrirtæki með um
800 starfsmenn.
ISS er alþjóðlegt fasteignaumsjóna fyrirtæki og veitir
framúrskarandi þjónustu.

Við erum að leita að;
Við leitum að skipulagðri manneskju sem getur sýnt frumkvæði
og sjálfstæði í starﬁ. Viðkomandi þarf jafnframt að hafa góða
samskiptahæﬁleika og þægilega framkomu.

taðstoðarfólki í eldhús - föst störf
taðstoðarfólki í eldhús - sumarstörf
t matreiðslumönnum í sumarstörf
t stjórnendum í mötuneyti
VNTLKFOEVSWFS§BB§WFSBÓTMFOTLVNMBOEJ

Umsóknir
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starﬁð.
×ÝŇÕØß×ÝÕËÖÝÕÓÖËƒÜËÐÜôØÞå˝www.isavia.is/atvinna.
×ÝŇÕØËÜÐÜÏÝÞßÜÏÜÞÓÖÙÑ×Ïƒ4. júlí.
ÚÚÖƇÝÓØÑËÜß×ÝÞËÜʨƒàÏÓÞÓÜGuðmundur Daði Rúnarsson˜
ÎÏÓÖÎËÜÝÞÔŇÜÓÜÏÕÝÞËÜÝàÓƒÝ ˜dadi.runarsson@isavia.is

Umsóknir og fyrirspurnir
sendist á olof@iss.is, einnig er
hægt að sækja um á www.iss.is
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^ƚĂƌĨĂƚŽƌŐ͘ŝƐ

Smiðir / Verkamenn óskast
Óskum eftir að ráða smiði/verkamenn í
utanhúsklæðningu og gifsvinnu. Næg vinna
framundan. Áhugasamir sendi tölvupóst á
netfangið: haverk@internet.is

Skútustaðahreppur

Leikskólakennari við leikskólann Yl.
Við leitum eftir áhugasömum leikskólakennara til starfa. Um
100% stöðu er að ræða. Viðkomandi hefur tækifæri til að koma
að skipulagi og mótun leikskólastarfsins til framtíðar auk þess
sem möguleiki er á stjórnunarstöðu.
Leikskólinn er starfræktur við hlið stjórnsýsluhúss Skútustaðahrepps í þéttbýliskjarnanum í Reykjahlíð. Um lítinn leikskóla
er að ræða, 15-18 börn en ágæt aðstaða.
Í Mývatnssveit búa um 390 manns og þar er öll helsta þjónusta til
staðar.
Við munum aðstoða við að útvega húsnæði.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún M. Valgeirsdóttir, sveitarstjóri í
síma 464-4163, eða Þóra Ottósdóttir, leikskólastjóri í síma
895-6731.
Umsóknum skal skila á skrifstofu Skútustaðahrepps, Hlíðavegur 6,
660 Mývatn, fyrir 26. júní n.k.

>ĂƵƐƐƚƂƌĨŚũĄƌşŬŝŶƵŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵŵĄůĞĨŶŝƌşŬŝƐƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂ
^ƚĂƌĨ

^ƚŽĨŶƵŶ

^ƚĂĝƵƌ

Lífeindafræðingur
Deildarstjóri skjaladeildar
Sérfræðingur
Tæknimaður
Lyfjafr., efnafr., lífefnafræðingur
Doktorsnemi í hagfræði
Sérfræðingur
Ranns.m. í lífe.fr. og sameindalíffr.
Ranns.m. við efnagreiningar
Ranns.m. við þörungar. og búnað
Hjúkrunarmenntaður starfsmaður
Sjúkraliðar
Lektor við viðskiptadeild
Móttökuritari
Ræstitæknir
Framhaldsskólakennari
Doktorsnemi í þróunarfræði
Fjölhæfur starfsmaður
Sjúkraþjálfari
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar
Hjúkrunarfræðingur
Háskólakennari við ferðamáladeild

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Reykjanesbær
Þjóðskrá Íslands
Reykjavík
Dómstólaráð
Reykjavík
HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík
HÍ, lyfjafræðideild
Reykjavík
HÍ, hagfræðideild
Reykjavík
HÍ, Jarðvísindastofnun
Reykjavík
HÍ, Rannsóknarsetur í kerfislíffræði Reykjavík
HÍ, Rannsóknarsetur í kerfislíffræði Reykjavík
HÍ, Rannsóknarsetur í kerfislíffræði Reykjavík
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður
Háskólinn á Akureyri
Akureyri
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
Blönduós
Fornleifavernd, Húsafriðunarnefnd Reykjavík
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Akranes
HÍ, líf- og umhverfisvísindadeild
Reykjavík
Landhelgisgæsla Íslands
Keflavík
LSH, líknardeild
Kópavogur
LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík
LSH, líknardeild
Reykjavík
Hólaskóli - Háskólinn á Hólum
Hólar

Eƌ͘ĄǀĞĨ
201206/010
201206/011
201206/012
201206/013
201206/014
201206/015
201206/016
201206/017
201206/018
201206/019
201206/020
201206/021
201206/022
201206/023
201206/024
201206/025
201206/026
201206/002
201206/027
201206/028
201206/029
201206/030
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GRÍMSNES- OG
GRAFNINGSHREPPUR

Starfsmaður í símaver
Miðlun ehf. óskar eftir starfsmanni í 50% til 100%
starf. Viðkomandi þarf að hafa mikla þjónustulund,
vera stundvís, skipulagður og hafa gott vald á
íslensku og ensku.
Áhugasamir sendi ferilskrá á netfangið
solveig@midlun.is
Símaver Miðlunar annast símsvörun fyrir fyrirtæki og stofnanir.
Fyrirtæki úthýsa símsvörun til að einfalda verkferla og skapa rými
til að sinna betur kjarnastarfseminni. Miðlun vinnur náið með
fjölmörgum íslenskum fyrirtækjum með því að svara símanum á
álagstoppum og sinna almennri símsvörun á skiptiborði.
Miðlun ehf. Nóatúni 17 - 105 Reykjavík - Sími 580 8080 - midlun.is

Kerhólsskóli, leik- og grunnskóli
Kennarar óskast
næsta skólaár með möguleika á áframhaldandi ráðningu.
Umsjónarkennari á miðstigi, 80% starfshlutfall
List- og verkgreinakennari, 80% starfshlutfall
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist til skólastjóra ekki síðar en ﬁmmtudaginn 21. júní.

Spennandi og ábyrgðarmikið stjórnunarstarf
Starf deildarstjóra skjaladeildar Þjóðskrár Íslands er laust til umsóknar.

•
•
•
•

Ábyrgð og stjórnun á skjalastjórnunarkerfi og gagnasafni
Stefnumótun og áætlunargerð á sviði skjalastjórnunar
Innleiðing, þróun og viðhald skjalastjórnunarkerfis
Fræðsla, ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og
starfsmenn í skjalamálum
• Eftirlit með skjalakerfi og meðhöndlun mála
Áhersla er lögð á teymisvinnu og gott samstarf við öll svið
stofnunarinnar. Skjalasafnið er umfangsmikið og málafjöldi
u.þ.b. 36.000 mál á ári. Deildarstjóri skjaladeildar heyrir undir
forstöðumann þjóðskrár- og gæðasviðs. Um er að ræða
fullt starf og þarf umsækjandi að geta hafið störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.
Starfsstöð skjaladeildar er í Reykjavík.

Ljósavogur óskar eftir því að ráða rafvirkja. Æskilegt
að viðkomandi geti unnið sjálfstætt við nýlagnir og
viðhald á raﬂögnum.
Umsóknum skal skilað á atvinna@ljosavogur.is
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnar í síma 895 9010

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu skólans;
http://www.kerholsskoli.is og hjá
Hilmari Björgvinssyni skólastjóra í síma 482-2617 og 863-0463,
netfang hilmar@kerholsskoli.is

www.skra.is
www.island.is

Í starfinu felst m.a. ábyrgð og stjórnun á
skjalastjórnunarkerfi tveggja mikilvægra
grunnskráa Íslands, þjóðskrá og
fasteignaskrá. Deildarstjórinn stýrir sex
manna skjaladeild.

Rafvirki

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í bókasafns- og upplýsingafræði
• Reynsla af stjórnun er æskileg
• Reynsla af rafrænum skjalastjórnunarkerfum
• Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja tölvutækni
• Æskilegt er að umsækjandi hafi þekkingu og reynslu af:
- Gerð og miðlun fræðslu- og kynningarefnis
- Gerð handbóka og verklagsreglna
- Verkefnisstjórnun
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Velfarnaður í samskiptum og þjónustu við stjórnendur og
samstarfsmenn
• Góð íslensku- og enskukunnátta

6|OXRJODJHUPDèXU
,FHZHDUyVNDUHIWLUDèUièDV|OXPDQQ

ËVWDU¿QXIHOVWDèKHLPV NMDYLèVNLSWDYLQLI\ULU
W NLVLQVXPODQGDOOWRJDIJUHLèDY|UXU~UEtO
I\OJMDìDUDIOHLèDQGLPLNLOOIHUèDO|J)\ULUW NLè
HUPHèVHQGLEtOPHèNHUUX
9LèNRPDQGLìDUIDèYHUDVDPYLVNXVDPXUKUDXVWXU
RJiUHLèDQOHJXU8PHUDèU èDIXOOWVWDUIRJìDUI
YLèNRPDQGLDèJHWDKD¿èVW|UIVHPI\UVW
8PVyNQLUiVDPWVWDUIVIHULOVNUiVNDOVHQGDi
QHWIDQJLèLFHZHDU#LFHZHDULVRJDJXVW#LFHZHDULV
I\ULUM~Qt
8P,FHZHDU,FHZHDUYDUVWRIQDèRJVWDUIDèLtXOODU
LèQDèLÈXQGDQI|UXPiUXPKHIXUI\ULW NLèìUyDè~WYLVWDU
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XQGLUY|UXPHUNMXQXP,FHZHDURJ1RUZHDU9tNXUSUMyQHU
DOIDULètHLJX'UtIXHKI

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg J.
Helgadóttir mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands á
netfanginu sjh@skra.is.
Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí 2012. Umsóknum
skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir
óskast sendar á netfangið sjh@skra.is.

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að
umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

Air Crash Investigation
Flugslys krufin til mergjar og orsökin fundin
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Ráðningarþjónusta
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Hæfniskröfur
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Starfssvið:
>&27/ 32*)*00/'70.5892
>&27/ 32*72964,41 970.5892
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Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störfin þar.
#,/+?.70.71 ?#*=0/': 0?$ 2.?'<?--6--6.7?;;;--6.7
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Tæknimaður

Lausar stöður á

rekstrarsviði

Verkfræði- og náttúruvísindasvið

við Tækniskólann

>ÕÃÌ iÀ Ì ÕÃ>À ÃÌ>Àv ÌC>Ã ? 6iÀvÀCsÊ} ?ÌÌÖÀÕÛÃ`>ÃÛs
ÛÃ
`>
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Háskóla Íslands.

Skólaliði
Starfssvið skólaliða er fjölbreytt þjónusta við nemendur
og starfsfólk skólans. Meðal verkefna er að hafa umsjón
með ræstingu og viðhaldi, sem og að huga að öryggi
nemenda og húsnæðis.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

U Notendaþjónusta og kerﬁsstjórn, ásamt viðhaldi
og uppsetningu tölvukerfa og notendahugbúnaðar
UÊ>Õ«] ÀiÃÌÕÀ] Ûs >` } Õ««ÃiÌ} ÌÛÕ
búnaðar og jaðartækja
UÊ1Ã is ÛiÀi}Õ ÃÌvÕ ,>v>}ÃÊ}
tölvuverkfræðideildar ásamt viðhaldi á tækjum

UÊ,>vi`>ÛÀÕ] ÌCvÀCs is> Ã>LCÀi} iÌÕ
UÊs Íi} ? Õ««ÃiÌ}Õ] ÌÕ } Ûs >` ?
almennum og sérhæfðum hugbúnaði og vélbúnaði
UÊiÌ> Ãs>s ÌC } }iÀÌ Ûs Í>Õ } LÞ}}Ì ÕÌ> Õ
rafeindarásir
UÊ ?ÛC] Ã?vÃÌCs } Û Ì >s Ì>>ÃÌ ? Ûs ßÕ}>À
UÊ0ÕÃÌÕÕ`] ÃÞÀÌiÃ> } Cv  >i}Õ
samskiptum

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á
gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“ fyrir 23. júní nk.
Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí nk.
?>À Õ««ßÃ}>À ÛiÌÀ Àv> -}vÖÃ`ÌÌÀ ÀiÃÌÀ>ÀÃÌÀ
 Ã> xÓx {xn is> n Èänx] iÌv>}\ `Àv>J °Ã

Málari skólans vinnur bæði sjálfstætt og í samvinnu
við aðra starfsmenn húsumsjónar að viðhaldi og
endurbótum á húsum skólans sem og öðrum tilfallandi
verkum. Leitað er að málara með frumkvæði, góða
þjónustulund og reynslu af því að vinna sjálfstætt.

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

PIPAR\TBWA U SÍA U 121848

Málari

Skólafulltrúi - afleysing
Starfssvið skólafulltrúa er fjölbreytt þjónusta við
nemendur og starfsfólk skólans. Meðal verkefna er
símsvörun og afgreiðsla á skólaskrifstofu og á bókasafni skólans.
Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á
ir@tskoli.is merkt „Skólafulltrúi“ fyrir 23. júní nk.

         / = Ð ;(  / Ø : 0 ð    : Ð ( 

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á
gsi@tskoli.is merkt „Málari“ fyrir 23. júní nk.

Isavia óskar eftir kraftmikilli manneskju
í starfsmannaþjónustu
Isavia á Keﬂavíkurﬂugvelli óskar eftir að ráða kraftmikinn og áhugasaman
starfsmann í starfsmannaþjónustu til að sjá um launa- og starfsmannamál.
Um er að ræða skemmtilegt og krefjandi starf í fjölbreytilegu og alþjóðlegu
umhverﬁ.
Starfssvið:

Tækniskólinn leitar að einstaklingum af báðum kynjum með
ríka þjónustulund, dugnað og metnað sem geta styrkt góðan
hóp við daglegan rekstur skólans. Boðið er upp á 50-100%
starf, sveigjanlegan vinnutíma og samkeppnishæf laun á
lifandi vinnustað.

˾ ËßØËàÓØØÝÖË
˾ ×ÝÔŇØ×ÏƒÞĜ×ËÝÕÜåØÓØÑËÜÕÏÜʨ
˾ ÚÚÐôÜÝÖËÝÞËÜÐÝ×ËØØËÝÕÜåÜ
˾ ŇʵËÕËËÞàÓØØßß×ÝŇÕØË˜ËƒÝÞÙƒàÓƒàÓƒÞŊÖÙÑßØÎÓÜÌŴØÓØÑßÜ×ŇʵŊÕß
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˾ ÇÜŇßØËÜàÓØØËĜ×ËØØËßƒÝÕÏÜʨ˜åÝË×ÞƇ×Ýß×ÞŊÖÐÜôƒÓÖÏÑß×ÑÜÏÓØÓØÑß×
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˾ ÓØØËàÓƒÓØØÜÓàÏÐ˜ÝÞËÜÐÝ×ËØØËÒËØÎÌŇÕÙ˛Ɠ˛Ò˛
˾ ØØßÜÞÓÖÐËÖÖËØÎÓàÏÜÕÏÐØÓ
Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta
og samvinna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
www.tskoli.is
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Hjá Isavia starfa um 630 manns.
Helstu verkefni fyrirtækisins eru
að sjá um uppbyggingu og rekstur
ﬂugvalla og veita ﬂugleiðsöguþjónustu fyrir innanlands jafnt sem



millilandaﬂug auk yﬁrﬂugþjónustu
fyrir Norður - Atlantshaﬁð.
Isavia leggur áherslu á jafnan rétt
karla og kvenna til starfa.

Áhersla er lögð á að umsækjandi haﬁ mikla samskiptahæ ﬁleika
og góða og örugga framkomu.

Ný útboð í auglýsingu
hjá Reykjavíkurborg
og Vegagerðinni
• Strætóbiðstöðvar við Vesturlandsveg -2012.
Nr. 12862

Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod.

Umsóknir
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starﬁð.
×ÝŇÕØß×ÝÕËÖÝÕÓÖËƒÜËÐÜôØÞå˝www.isavia.is/atvinna.
×ÝŇÕØËÜÐÜÏÝÞßÜÏÜÞÓÖÙÑ×Ïƒ25. júní.
ÚÚÖƇÝÓØÑËÜß×ÝÞËÜʨƒàÏÓÞÓÜSóley Ragnarsdóttir˜×ËØØËßƒÝÝÞÔŇÜÓĜ ÏʮËàĜÕ˜
soley.ragnarsdottir@isavia.is ÙÑRóberta Maloney˜ÎÏÓÖÎËÜÝÞÔŇÜÓÕÔËÜË×åÖË˜ 
roberta.maloney@isavia.is.








16

16. júní 2012 LAUGARDAGUR

ÚTBOÐ
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI - 5. ÁFANGI
ÚTBOÐ NR. 15283
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. mennta- og menningarmálaráðuneytisins, óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við Háskólann á Akureyri. Hér er um að
ræða 5. áfanga í uppbyggingu húsnæðis Háskólans á
Akureyri. Nýbyggingin er um 750 m² að stærð og er
staðsett á lóð Háskólans við Norðurslóð á Akureyri. Í
þessum áfanga verða byggðar skrifstofur auk tengigangs og smærri stoðrýma. Einnig er frágangur á lóð
umhverﬁs byggingu í þessum áfanga. Framkvæmdin
er hefðbundin verkframkvæmd, uppsteypt hús og
fullnaðarfrágangur innanhúss sem utan.
Helstu magntölur eru:
Uppgröftur
Fylling
Mót
Bendistál
Steypa
Forsteyptar einingar

3.245 m³
2.290 m³
2.200 m²
30.765 kg
385 m³
380 m²

Verkefnastyrkir og ferða- og
menntunarstyrkir Myndstefs 2012

Syðri-Varðgjá, Eyjafjarðarsveit,
deiliskipulag
Í samræmi við ákvörðun sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar, 12 júní 2012, er hér með auglýst tillaga að
deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðis VÞ 5a að
Syðri-Varðgjá, skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Myndstef auglýsir eftir umsóknum um verkefnastyrki og ferða- og
menntunarstyrki á vegum samtakanna. Rétt til þess að sækja um
styrki Myndstefs hafa allir myndhöfundar.

Tillagan er um að á svæðinu megi byggja gistihús og eina íbúð. Tillagan er kynnt á heimasíðu
Eyjafjarðar¬sveitar http://www.eyjafjardarsveit.is
og mun einnig liggja frammi á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar, Skólatröð 9 frá 15. júní til 27. júlí 2012.

Sérstök umsóknareyðublöð eru á vef samtakanna www.myndstef.is
og þar eru einnig nánar skilgreind þau atriði sem þurfa að koma fram
í umsókninni ásamt reglum um úthlutun styrkjanna. Umsóknarfrestur
rennur út 18. ágúst 2012. Umsóknir sem berast eftir þann tíma fá ekki
afgreiðslu. Tekið skal fram að póststimpill gildir á innsendum umsóknum. Umsóknir skulu berast til skrifstofu Myndstefs, Hafnarstræti 16,
p.o.box 1187, 121 Reykjavík fyrir ofangreindan tíma.

Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna
að gæta er geﬁnn kostur á að gera athugasemdir
við tillöguna. Frestur til að gera athugasemdir við
tillöguna er til og með 27. júlí 2012.

Vakin er athygli á að þeir sem sent hafa inn umsóknir um styrki fyrir
birtingu þessarar auglýsingar verða að endurnýja þær umsóknir.

Athugasemdir skulu vera skriﬂegar og berast skrifstofu Eyjafjarðarsveitar.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 16. ágúst 2013.

Sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar

Útboðsgögn eru til sýnis og sölu frá og með þriðjudeginum 19. júní 2012 á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum,
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík.

Vakin er athygli á því að Myndstef áskilur sér rétt til að birta á
heimasíðu sinni texta og myndir um viðkomandi verkefni í samráði við
höfund þess.
Stjórn Myndstefs

Útboðsgögn eru ennfremur til sýnis á skrifstofu Háskólans á Akureyri.
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 3. júlí 2012,
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess
óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Allar nánari upplýsingar gefur Ólöf Pálsdóttir á opnunartíma
skrifstofunnar, 10:00 – 14:00 alla virka daga. Einnig er hægt að senda
fyrirspurnir á netfangið myndstef@myndstef.is

sími: 511 1144

Auglýsing um breytingar á
deiliskipulagi í Kópavogi
Kópavogsbær
Skipulags- og byggingardeild

Kársneshöfn. Hafnarsvæði. Vesturvör 38-50. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga Skipulags- og byggingardeildar Kópavogs að
breyttu deiliskipulagi athafnasvæðsins við Vesturvör. Tillagan, sem er breyting á deiliskipulagi, Kársnes - hafnarsvæði,
Vesturvör 32-38, samþykkt í bæjarráði 25. ágúst 2011 og birt í B-deild Stjórnartíðinda 5. október 2011, nær til lóðarinnar við
Vesturvör 38 og bæjarlandsins norðan og vestan lóða við Vesturvör 32A, 32B, 36 og 38.
Í tillögunni er gert ráð fyrir að skipta upp lóðinni að Vesturvör 38 í tvær lóðir ca. 5.000 m2 að flatarmáli hvor fyrir sig og
breyta núverandi byggingarreit þannig að gerðir verði tveir byggingarreitir 32 x 65 metrar að stærð. Mænishæð þeirra lækkar
úr 12 í 10 metra og vegghæð verður 8 metrar í stað 10 metra. Heildarbyggingarmagn hvers byggingarreits er áætlað 3.000
m2 að stærð og hámarks grunnflötur er áætlaður 2.000 m2.
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Á bæjarlandi vestan við hús nr. 32 til 38 við Vesturvör, sem er skilgreint í aðalskipulagi sem hafnsækið svæði, er gert ráð fyrir
að stofnaðar verði þrjár nýjar athafnalóðir með möguleika á allt að 6 nýjum húsum.
Ný lóð að Vesturvör 40 er áætluð 11.700 m2 að flatarmáli og rúmar byggingarreit fyrir athafnahús með mænishæð allt að
13.5 metrar á þremur hæðum með 11.5 metra vegghæð. Hámarks flatarmál þess er 6000 m2 og grunnflötur 4500 m2.
Ný lóð að Vesturvör 42 til 48 er áætluð um 11.700 m2 að stærð og byggingarreitur hennar rúmar 2 til 4 byggingarreiti sem
eru allt að 12 metrar að hæð á þremur hæðum með 10 metra vegghæð. Gert er ráð fyrir 2-4 innri byggingarreitum með
mænisstefnur í austur - vestur. Samanlagt byggingarmagn á lóðinni er áætlað er 6000 m2 og hámarksgrunnflötur allra innri
byggingarreita er 4000 m2.
Ný lóð að Vesturvör 50 er áætluð um 2500 m2 að flatarmáli og byggingarreitur hennar rúmar hús sem er með hámarks
mænishæð 9 metrar. Fjöldi hæða 1-2. Vegghæð er óbundin og ekki er gerð krafa um mænisstefnu en mælst er til þess að
þak sé flatt. Hámarks flatarmál fyrirhugaðs húss er áætlað um 1500 m2 og grunnflötur 1000 m2.
Á bæjarlandi sunna lóðarinnar nr. 40 er gert ráð fyrir aðstöðu til að sjósetja báta og viðlegukannt. Reiknað er með stálþili á
um 50 m kafla og verður hæð á landi og útfærslu hafnarmannvirkis og varnargarðs ákveðin í samvinnu við Siglingastofnun.
Kvöð er gerð um umferðarrétt með báta frá lóðamörkum Vesturvarar 40 að sjósetningarsvæði.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 6. júní 2012.











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
Ýmis skipti koma til greina. Ásett verð 8 millj.
Nánari uppl. veitir Kristberg Snjólfsson í síma 892-1931

Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan verður til sýnis á Skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til
fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá 18. júní 2012.
Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega
Skipulags- og byggingardeild eigi síðar en kl. 15:00 fimmtudaginn 2. ágúst 2012. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.
Skipulagsstjóri Kópavogs

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

SÍMI 512 4900 – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS
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Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

+JARTAN
(ALLGEIRSSON
Sverrir Kristinsson
LÎGGILTUR
lögg. fasteignasali
FASTEIGNASALI

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

•
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www.eignamidlun.is
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&OSSVOGUR p ËSKAST

Álfurinn ísbúð

Frábært atvinnutækifæri fyrir
einstaklinga / hjón

Lundargata - Akureyri

«SKUM EFTIR EINBÕLIS
EÈA RAÈHÒSI Å &OSSVOGI
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR +JARTAN
(ALLGEIRSSON LÎGGILTUR FASTEIGNASALI Å SÅMA
 

Til sölu góður rekstur, Ísbúð / Grill / Söluturn á góðum
stað í Vesturbæ Kópavogs á móts við Sundlaug Kópavogs.
Húsnæði, innréttingar og tæki mikið endurnýjað.
Frábær aðstaða í skjólgóðum garði með bekkjum
fyrir viðskiptavini.

Byggingarlóð til sölu í Árborg

Einstaklega fallegt og mikið endurnýjað hús í hjarta Akureyrar. Um er
að ræða 120,6 fm. einbýlishús í göngufæri frá miðbæ. Húsið er fimm
herbergja og skiptist í kjallara, hæð og ris. Garður og lóð afar snyrtileg. Frá árunum 1993-2006 fóru fram miklar endurbætur á húsinu.
Byggingarár: 1900. Verð: 27,9 m.kr.

Allar nánari uppl veitir
Gunnar Valsson í síma 699 3702
eða gv@remax.is
Gunnar Valsson Þórarinn Jónsson
lögg. fasteignasali
gv@remax.is

Glæsilegt 337 m² einbýlishús
á Arnarnesinu

Til sölu 6000 fermetra byggingarlóð í næsta
nágrenni við Selfoss. Mikill gróður er á lóðinni.
Óskað er eftir verðtilboði.
Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi (Steindór)
Sími: 480 2900 – steindor@log.is

O

Allar nánari upplýsingar gefur

pi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

ð
s

hú

Frábært skipulag, góðar stofur, 6 svefnherbergi
Möguleiki á sér íbúð og vinnustofu, gott útsýni
Glæsileg eignarlóð í rólegu umhverﬁ
Tvöfaldur bílskúr, þrjú baðherbergi

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Akurhvarf 3, jarðhæð, bjalla 002 – 203 Kópavogi

FRUM

E Opið hús laugardag kl. 14:00 - 16:00 E

210 Garðabær

HEGRANES

Einstök eign fyrir vandláta
Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

TILBOÐ ÓSKAST

EINSTAKT TÆKIFÆRI
Stórglæsileg 128 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli með stæði í bílskýli og 80 fm sértimburverönd. Mjög fallegar innréttingar. Parket. 3 rúmgóð svefnherbergi og sjónvarpshol. Þetta er glæsileg eign á frábærum
stað þar sem stutt er í skóla, leikskóla, veiði, Heiðmörk og útivist.
Hagstæð lán áhvílandi. Verð 33,9 millj.

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Góð kaup

TIL SÖLU
VERSLUNARHÚSNÆÐI
Í SMÁRALIND

130m² verslunarhúsnæði ásamt 45m² lager.
Frábær staðsetning á efri hæð í Smáralind.

Þórðarsveigur

113 Reykjavík
Hagstætt verð!
Verslunarhúsnæði 200 m2, til sölu
eða leigu
Eign sem býður upp á mikla
möguleika

Nánari upplýsingar veitir

Ragna S. Óskarsdóttir

Bílastæði fyrir 16 bíla

löggiltur fasteignasali

sími: 892 3342
ragna@miklaborg.is

Verð:

27, 0 m.

Upplýsingar: Gerður Ríkharðsdóttir, Sími 693 1500 // gerdur@hagar.is
- með þér alla leið -
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ÓÐINSGÖTU 4

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

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

Leita að góðri íbúð
í lyftuhúsi og með
bílageymslu!

Fallegt og afar vel staðsett 314,4 fm
einbýlishús á þremur pöllum auk
rislofts á þessum eftirsótta stað.

Aragata

Tvær íbúðir eru í húsinu og er sér inngangur í hvora um
sig. Aðalíbúðin skiptist m.a. hol, þrjár samliggjandi
skiptanlegar stofur með útgangi á verönd og lóð, eitt
herbergi inn af stofu (á teikningu forstofuherbergi),
eldhús með upprunalegum sérsmíðuðum innréttingum
og þrjú herbergi á svefngangi.
Nýlega hefur verið skipt um inntök og
ljósleiðari lagður í húsð.

Má vera í húsi fyrir 50 ára og eldri. Skilyrði eru að hún sé
4ra herbergja. Eingöngu er verið að leita í póstnúmerum
112, 113 og 270. Kaupendur eru búnir að selja.
Nánari upplýsingar veitir Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi í sími 697 9300 svan@miklaborg.is
Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Lóðin er 762,0 fm að stærð, ræktuð.
Hægt er að koma fyrir tveimur
bílastæðum á lóð.
Verð 79,9 millj.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

ÓÐINSGÖTU 4

- með þér alla leið -

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

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

Opið hús mánudag

Vindakór 9 íbúð 302

Hásteinsvegur 26
- Stokkseyri
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203 Kópavogur

mánudaginn 18. júní

milli 17:00 og 18:00
Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson

Vönduð 4ra herbergja íbúð
Granít steinn á öllum gólfum
Sérsmíðaðar innréttingur

Sölufulltrúi

Stæði í bílageymslu, góð sameign

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Glæsileg eign í góðu húsi

Opið hús í dag frá kl.13-16

Glæsilegt einbýlishús á einstökum stað
með stórkostlegu útsýni.
207,3 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 38,5
fm. bílskúr. Húsið er allt hið vandaðasta, innréttað á
vandaðan og smekklegan hátt. Eldhús með eldunareyju. Stofa með gólfsíðum gluggum og mikilli lofthæð.
4 svefnherbergi. Gólfhiti er í öllu húsinu. Hellulögð
verönd umlykur húsið á þrjá vegu. Heitur pottur á
verönd. Húsið er klætt að utan með
standandi harðviðarklæðningu og
lágréttu báruáli. Gluggar og útihurðir úr
tekki. Verðtilboð.
Frábær staðsetning á fallegum stað
á sjávarkambi með útsýni til suðurs,
vesturs og austurs.
Eignin verður til sýnis í dag.
Verið velkomin.

Allar nánari upplýsingar gefur Atli.
Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

31,9 millj.

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

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

STOKKSEYRI
OPIN HÚS Í DAG FRÁ KL. 13-16
Dvergasteinar 4

- með þér alla leið -
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Til leigu tilbúið
bílaverkstæði
ȈĄȀ

Sigrún Stella
Einarsdóttir
lögg. fasteignasali
GSM 824 0610

Sporhömrum 12 Grafarvogi

Opið hús laugardaginn 16. júní milli kl. 16:00 & 16:30
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Vandað einbýlishús á 1.713 fm. lóð
Glæsilegt og vandað 202,0 fm. einbýlishús miðsvæðis á Stokkseyri. Húsið er byggt
árið 1987 og hýsti útibú Landsbankans til margra ára, en fyrir nokkrum árum var
því breytt í íbúðarhús og þá innréttingar og gólfefni endurnýjað. Eignin skiptist m.a.
í tvær góðar stofur, rúmgott eldhús með fallegum innréttingum, tvö rúmgóð svefnherbergi, stórt bókaherbergi og baðherbergi. Afgirt lóð og steyptar stéttar. Fullbúið
gestahús er á lóð. Vel staðsett eign sem býður upp á ýmsa möguleika.

Dvergasteinar
S

PIÐ
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Falleg 112 fm endaíbúð á 2. hæð í litlu tveggja hæða fjölbýlishúsi á
góðum stað í rótgrónu hverﬁ, með tvöföldum bílskúr, stórum suðursvölum og góðu útsýni. Eldhúsið er með ﬂísalögðu gólﬁ, góðum skápum
og hornglugga með góðu útsýni. Stofan er björt, með parketi á gólﬁ og
dyr út á skjólgóðar suðursvalir. Þvottahús og geymsla er innan íbúðar.

Örn verður á staðnum. Verið velkomin!
Nánari upplýsingar í síma 696-7070 eða orn@fmg.is

Mikið endurnýjað einbýlishús. Reisulegt 201,9 fm. einbýlishús sem er kjallari, hæð
og ris og stendur á 2.052,6 fm. afgirtri lóð. Húsið var byggt árið 1929, en hefur verið
mikið endurnýjað undanfarin ár og skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, þrjú herbergi
og baðherbergi. Í risi er stórt opið rými með stórum gluggum. Mikils útsýnis nýtur frá
eigninni. Húsið er nýlega klætt að utan með bárujárni. Afgirt og gróin lóð.
Eignirnar verða til sýnis í dag. Verið velkomin.
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Suzuki swift árg 2000, k 150.000,
450.000þ, ekki skifti, nýskoðaður.
8215977

Bílar til sölu

Bens E 300, árg 90/91. Ekinn 250.þús
Lakk orðið þreytt en þetta er góður bíll
sem ég sé mikið eftir. Áhugasamir geta
haft samband í síma 6994222

Dodge Ram 2500 árg. 99 innfluttur 05
ek. 105 þ. mílur, 7 manna topp eintak
S. 8493230

500-999 þús.

2010 Toyota Prius til sölu

2010 Toyota Prius til sölu, ek. 27þ km,
eins og nýr. Ásett verð 4.350.000. Eyðir
aðeins 4.5l. Mörg hundruð þúsund
bensínsparnaður á ári. sími 896 6608.
Til sölu 305 Chevrolet. Ný yfirfarinn V.
150 þús. 12 bolta Chevrolet, einnig 302
Ford. 351WEFI. 360 AMC. Ásamt fleiri
vélahlutum. S. 774 4021.

Toyota Avensis Wagon N/G 2009, ssk,
ek.55.þ., krókur, sumar og vetrardekk
(ný Michelin). Verð 3.590.000, áhv.lán
1.9 millj. Engin skipti. S.699-1680.

Til sölu Citroen C5 2.0 Árgerð 2002,
beinskiptur, ekinn 246þus. Verð kr.
690þ. Uppl. 898-8103.
Subaru Legacy station, árg. ‘05, ek.
176 þ. Bsk. hátt/lágt drif. Góður og
snyrtilegur bíll. Tilboðsverð 1.080 þ.
Uppl. s. 892 9171.

Ford Explorer, bensin 4,0cc, árg. ‘06, Ek.
89 þ. 7 manna. Séð aftaná Myndavél,
aksturstölva, navigation, Dráttarbeisli,
Filmur, Fjarstýrðar samlæsingar,
Geislaspilari, Hraðastillir, Sjálfskipting
Fjórhjóladrif, Vökvastýri, Veltistýri, ABS,
hemlar, Spólvörn, Þakbogar Þjófavörn,
Þjónustubók,
Rafdrifnir
speglar
Reyklaust ökutæki. Verð 2,6m. S. 6951042.
Suzuki vitara jlx ‘99 Ek. 150Þ. Ný dekk.
Ný skoðaður, ssk, V. 450 þ. S. 6984485.

Sendibílar

Til sölu Nissan Navara
árg 2007

Ekinn ca. 75.000 km, Diesel, Sjálfsk.
Ný dekk, CD spilari, Loftkæling,
Sætishitarar í framsætum Verð
2.790.000 kr., s. 8209563

Til sölu

Nissan Navarra árg. 2008, ekinn 50þús.
Sjálfskiptur, leður, topplúga, breyttur
hjá Art.Truck fyrir 33”. Verð 4.690.000,-.
Uppl. s 864-7917.

VW POLO BASICLINE árg. 2005, ekinn
99þús.skoðaður 2013. Sparneytinn og
góður bíll, Verð 750.000kr. Uppl. í s.
660-8308.

Land Cruiser 70, árg. ‘87 á nýlegum
39,5 ‘’ dekkjum. Gormar hringinn. s:
691-3047.
Opel Astra árg. 2000, ek. 143þ. beinsk.
1200 vél, 5 dyra, sérlega snyrtilegur, v.
400þ. s. 8566149

2 milljónir +
Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr
Nizzan Terrano Luxery 2002, disel 3.0 l.
Upplýsingar í síma 694-3396.

300 ÞÚSUND STAÐGREITT

wolfswagen Passat 98’ skoðaður 13’,
ekinn 156þ. beinsk. símanúmer 895
- 9538

Nú er tækifæri

Benz árg ‘75. Ekinn aðeins 186 þ.km.
Í topp ástandi á aðeins 1,2m. Erlendis
væri það ca. 3 - 3,5m. S. 896-3044.

Til sölu Ford Econline 250. Húsbíll
árg.’88, fer í fornbílaflokk á næsta ári.
Þarfnast loka frágangs, kram og boddý
í fínu lagi, vél 351 Efi, ssk, 2 millikassar
læstur aft. og fram. 44” dekk í lagi, hár
toppur. V.500Þ. Skoða skipti. Uppl. í s.
899 6363.

VW Passat stw árgerð 2

7manna Honda til sölu, árg. ‘03 ,næsta
skoðun’13, allt nýtt í bremsum, Einnig
til sölu Rav4 árg.’04, skoð. ‘13 TILBOÐ
Í 692-2599

Hestamenn ath.

Til sölu Ford f350 Lariet, dísel,
árg. ‘05, Ek. 92 þ.km, 37” breyttur,
camper festingar, bakkskynjarar og
dráttarkrókur, lok á palli, álfelgur, 1200
þ.kr. lán getur fylgt. Góður stgr. afsl.
Glæsilegur bíll. Uppl. í s. 896-0015.

Ssangyong Kyron XDI árg. 2006. Ek.
83 þ. km. Leðuráklæði. 17” álfelgur og
nýleg heilsársdekk. Ásett verð 2,5 millj.
eða 2,2 millj. staðgreitt. Ath. skipti á ca.
500þús. kr. fólksbíl. Nánari upplýsingar
veitir Torfi í síma 865 1073 eða 581
3584.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Hópferðabílar

Ekinn 86 þúsund km. Mjög góður
bíll. Verð 1.890 þúsund staðgreitt.
Upplýsingar í síma 899-0309
Rexton RX 270 xdi. Ek. 255 þ. Nýir
spíssar og glóðakerti. Bíllinn er
nýskoðaður. Verð: 2.000.000 Skipti á
ódýrari koma til greina. Uppl. í síma
893 6767.

TOYOTA COROLLA 2003, SJÁLFSKIPTUR
, 4. DYRA, EKINN 118 Þ. KM., SKOÐAÐUR,
ÁLFELGUR, ÞJÓNUSTUBÓK. VERÐA
1080 ÞÚS. ENGIN SKIPTI. S.8958956.

Til sölu góður M.Benz 303þokkalegt
viðhald, 55 manna. Tilboð óskast. Sími
893 4246.

Til sölu VW Golf 1.4 T

Landcrusier GX „98 35” Disel ek.289þ.
sk ‘13. Ný yfirfarinn f. 100þ.kr V.1490
S. 869-8886

122 hp. ekinn 18.000 km. Beinskiptur,
Sóllúga,
Leðurklætt
stýrishjól,
loftkæling, CD-Radio, 16” álfelgur,
Vetrardekk,
Sportfjöðrun,
Verð
2.990.000 kr, s. 8209563

Góður ferðavagn

Grand cheeroke limited. árg. ‘01.
Nýskoðaður. Bíll með öllu. S. 5656104/848-5072.

Toyota Hilux 35” 2008

Ekinn 38.000 ásett.5.390.000 óska
eftir tilboði vegna flutninga. Einnig til
sölu Yamaha XVS 1100 A árgerð 2009.
Ásett 1750.000 en óska eftir tilboði. S.
862-1717.

Toyota Corolla Verso Árg.’07 1,8 Ssk.
7 manna. Verð 1.600þús. Uppl. í s.
693 2991.

Hyundai H-1 Starex 4x4 árg.06 Ek.150Þ
Verð hugmynd 1.350Þ Bíll í ágætu
standi. S. 664-9207
Subaru Impreza árg. ‘97 ek. 203.000
km. Ný tímareim og nýr geymir.
Þarfnast lagfæringar. Tilboð óskast. S:
898-4540.
Til sölu Toyota corolla, árg. ‘99. Ek. 260
þ. Nýskoðuð, ný tímareim, er með krók,
bsk. Uppl. í s. 847-1350/772-1350.

0-250 þús.

BMW 320,’06. Ekinn aðeins 69 þús.
Sjálfskiptur, hvítt leður, 17” og aðeins
1 eigandi. Dekur bíll. V. 2.850 þús. Ath
skipti á 4x4. Uppl. í s.822-2777.

Bílar óskast
Óska eftir bíl fyrir allt að 200 þ. má
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 7775700

Yaris Óskast

Eða Corolla, mazda 3, Skoða annað
sirka 05-10 Ek. undir 60Þ S.565-6024
897-7006.

Toyota avensis ‘99 E.180Þ 2.0 ssk.
spólv. overdrive, krókur, 430Þ stg. 8977006 og 565-6024.

0-250 staðgreitt

Nissan Patrol árg.2006 toppbíll
ekinn 106þús.v. 3.990þús. Gott
staðgreiðsluverð eða skipti á ódýrari
bíl, helst station. Uppl.sími 659-1461.
Chrysler Concorde árg. 1999, ekinn 110
mílur. Gangfær en þarfnast lagfæringar.
Verð 199 þúsund. Upplýsingar gefur
Brynjar 869-1097.

Vörubílar

Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða allt.
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar.
Sími 857 9326.

Mitsubishi Carisma árg. 89 ekinn 209
þús. þarfnast smá lagfæringar verð
185 þús. Upplýsingar í 660-6320 milli
17 og 21.

Citroen árg ‘2006 dísel. Ek. 100 þ. Verð
650+ vsk eða 820 þ. S. 842-6522

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

Jeppar

Audi A6/2,6 4x4 sjálfsk, árg 95’ ekinn
285 þús nýleg sumardekk, biluð
sjálfskipting, verð 175 þús, uppl í síma
860 - 7072

BMW 318 sjáfssk. árg. ‘01 ek. 200þús.
Ný yfirfarin. Verð 700 þús. Uppl. s.
693 2991.

Til sölu Iveco Euro Cargo 120E23, árg
‘00. Ek. 283 þ. Uppt. vél. Ýmis skipti
möguleg. V. 3,8 +vsk. Uppl. í s. 8229500 eða kiddith@mmedia.is

Opel Zafira 1800. árg. ‘03. 7 manna. Ek.
150 þ. Sjálfsk. Dráttarkrókur, álfelgur,
góð heilsársdekk. Verð 690 þ. S. 8401602.

Skoda Oktavia árg.’06. Bensín/sjálfsk.
Einn eigandi. EK. 48. þús km. V.
1.590.000. Uppl.thordurgu@gmail.com

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

Toyota Aygo árg. 06 ekinn 69þús.
Beinsk.
Nýskoðaður.
Sumar-og
vetrardekk. Verð 990þ. Uppl. í síma
8566930.

Corolla, 94mdl. Ný tímareim, nýtt í
bremsum o.fl. Tilboð óskast s. 7737133.

250-499 þús.
SSANGYONG Rexton RX-270 (diesel).
Árg. 2004, ek.136 þús, V. 2.090 þús.
Snyrtilegur og vel með farinn bíll. Uppl.
í síma 896-1231

Peugeot 406. Verð 260
þús

Árg. ‘99. Sjálfsk. Ek. 167 þús. Uppl. Í
síma 661 8123.

Húsbílar

Land Cruiser til sölu Vegna brottflutings,
Land Cruiser 120 VX 2006, ekinn 115.þ
Km. Diesel. 8 manna, sóllúga, krókur,
leður, húddlhlýf. Einn eignandi. Verð
4.600.000 Upplýsingar í síma 8970661.

Til Sölu húsbíll árg. ‘04, nýskoð. Tilbúinn
í útileguna. Tilboð 3.990.000 Uppl. í s.
564 5017 og 894 5017.
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Kerrur

Harley Davidson Dyna Custom 2003
afmælisútgáfa, orginal tankur og bretti
fylgja. Ekið 20þ. mílur. ásett 2,190þ.
uppl. s. 8931600.

Mótorhjól

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

Til sölu gott Kawasaki Vulgan 750,
árg’01, ek 27þús. Verð 600.000kr. Uppl.
í 6931530
Rafvespur með þjófavörn á tilboði
139.000kr. uppls. á www.ebilar.is s.
8960698.

Vespur

Verfærageymsla

Til sölu frábær yfirbyggð verfærageymslu
kerra fyrir iðnaðarmenn með hillum
skápum og skúffum V. 200 þús. S.
660-1050.

Til sölu götuskráð vespa ek. 38km
hjálmur og hleðslutæki fylgir.
S.6943202

Yamaha XV750 Virago ‘89 til sölu. Í
toppstandi og fallegt hjól. Ekið 51þús.
mílur. Verð 470 þús. uppl. í s:858-0413.

Til sölu Triumph Legend 900.árg.2000
verð 900þ uppl í síma 697-9000

Harley Davidson til sölu

Fjórhjól

Piaggo Vespa PX 125 árg. 2008 ekið
2100km. Verð 430 þús. Uppl. í síma:
699 0737 eða 693 1602.

Arctic cat 650 H1 götuskráð fjórhjól,
2008 árg., tveggja manna, ekið ca. 1.950
km., ýmis aukabún., m.a. snjóplógur,
töskur allan hringinn, spil og mfl. Verð:
1.390 þús., engin skipti. s. 897-1368.

Harley Davidson Dyna Wide Glide
2005. Vél Twin Cam 88” 1.450cc
með mótorpúðum. Gríðarlegt magn
aukahluta fyrir hundruði þúsunda er á
þessu hjóli enda er ekkert annað eins.
Þjónustað af umboði á hverju vori og er
í toppstandi. Verð 1.790 þús, eða 1.490
þús.stgr. Uppl. í síma 825-2215 Jón
Til sölu eitt glæsilegasta hjólið á
götunni í dag, Suzuki introder 1800
árg 2007 ekið 9 þús. ( vínrautt ) verð
2 milljónir upplýsingar i S. 846-0622.

Linhai Eggy 125. V. 300þús. Fyrst skráð
19-05-2011. Ek. 108 km, Afturdrif,
sjálfskipt. Enginn skipti. Hjól í sal hjá
VDO.

Til sölu Polaris 850 er með öllum
aukabúnaði. Verð 2,2 milljónir uppl.
867-9889.

Þjónustuauglýsingar

Can Am Outlander 800 LTD árg. 4/2012
ekið 450km götuskráð, umboðs hjól
í ábyrgð og hlaðið aukahlutum Uppl.
664-8581.

Sími 512 5407
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Viðgerðir og viðhald fasteigna!
Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk
Fyrirbyggjandi varnir
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Henra PL27A kerra (pallvagn), árg.
2008. Skjólborðin er hægt að fella niður
eða taka alveg af og hornpóstana líka
og þá er vagninn orðinn að flatvagni
sem getur flutt stærri hluti. Pallstærð:
301x155x30 cm. ÁLSKJÓLBORÐ.
Burðargeta: 2160 kg. Verð: 550.000,-,
engin skipti. s. 897-1368.
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Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltöppur / stigar
Akralind 8
www.kvarnir.is
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Hef opnað samtalsmeðferðastofu í Síðumúla 13

SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR

Sími 778 8076 eða asdissig@gmail.com
Ráðgjöf, sjálfstyrking, námsráðgjöf,
áhugasviðsgreining, hugræn atferlismeðferð gegn kvíða og depurð.
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bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

Alla fimmtudaga og laugardaga
gunny@365.is arnarut@365.is sigrunh@365.is
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PALOMINO COLT, 9ft. Árg. 2004. Einn
eigandi, lítið notað. Tilboð: 1.millj. S.
6944881.

Kerrur

Til sölu Fleetwood bayside 12 fet,
ískapur, sturta, eldavél, sólars. rafmagn
220 volt. WC, markísa upph. sjónvarpsl.
útvarp, cd. Uppl. í s. 6968054.

Tilboð 135þ.m/vsk. Topplausnir
smiðjuvegi 40 s:517-7718 www.
topplausnir.is

Hjólhýsi

Til sölu Hjólhýsi LMC DOMINANT
550RD árg.’08 eitt með öllu, mjög
velmeð farið tilbúið í ferðalagið
upplýsingar í síma 8994501.

Hjólhýsaeigendur

Til sölu sumarbústaðarland, hentar vel
fyrir hjólhýsi. Uppl. í s. 824 3040.
Til sölu DWT fartjald á 5,4-5,6 m.
hjólhýsi. Verð: 190 þús. Uppl. í S:
892-6076

10” Fleetwood (Coleman)
Carmel til sölu

Fellihýsi

Askeladden 14-2210 norskur trefjapl.
bátur 4.28m. 5manna, ósökkvanl. ný
kerra, árar yfirbreiðsla, björgunarvesti.
Kr. 670þ. 9,9hp mótor gæti fylgt á Kr.
210þ. Er á suðurlandi. Sími 659 9000

Árgerð 2003. Lítið notað og virkileg
vel með farið fellihýsi á loftpúðum
og nýjum dekkjum. Alltaf geymt inni
á veturna. Truman miðstöð, ísskápur,
útisturta, heitt og kalt vatn, grjótgrind.
Útigashella og tveir gaskútar. Verð
1.250 þús.kr. Nánari upplýsingar í 852
1907.

Til sölu travel king 510tdf. árg ‘05, smá
tjónað, f. 4 fullorðna. Eitt með öllu.
Verð 1.950 þ. S. 866-6305
Til sölu LMC Dominant 560 RBD árg.
2008 Glæsilegt hús. Sjá bilauppbod.is
Uppl. í síma 842-4601.

Pallhýsi

E1 Coleman 2010/11

Pallhýsi fyrir Nissan, Toyota, F-150 og
stærri bíla. Með gistihúsið á pallinum
er einnig hægt að hafa hestakerru eða
bátinn með. Nokkur hús til afhendingar
á Akureyri, og Reykjavík. Ferðapallhýsi
ehf. s. 663 4646

Bráðsniðugt fellihýsi sem kemst
lengra en önnur tæki. Undirvagninn er
galvaniseraður. Aukahlutir t.d. fortjald,
motta, markísa, sólarsella, álkassi,
geislaspilari, aukadýnur og fleira. Verð
3.000.000 Uppl. í s. 660-1770

Til sölu

Case trakotorsgrafa 4x4 til leigu í öll
verk. MR vélar uppl. í s. 6981710 og
6161170

Til sölu Bayliner Capri 195 með 175hö
suzuki fjórgengis mótor báturinn gengur
44 sjómílur og er allur nýskveraður að
innan og nýlega að utan er á góðum
vagni sími 892-5855

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

Glæsilegt 560x250 Hobby prestige
hjólhýsi árg.’08. Ýmsir aukahlutir fylgja
með. Uppl. í s: 898-5424.

Lítið notað, vel með farið og nýskoðað
Palomino Yerling 10 feta fellihýsi árgerð
2004 til sölu. Ásett verð 1250 þúsund.
Aukahlutir; markísa, svefntjöld og 2
gaskútar. Engin skipti. Upplýsingar í
síma 8928379

Ford F350 og Pallhús
frá Maverick
Fellhýsi Tracer / Palomino árg. júní
2000 á 550.000 kr. Ísskápur, miðstöð,
markísa, 2 gaskútar, kalt vatn, 220V Vel
með farinn og skoðun til 2013. Engin
skipti. Upplýsingar s. 660 8840.

Til sölu

O¯WDU

Ford F350 Lariat 4x4. Árgerð
2005. Ekinn 36.000 mílur.
Flottur bíll. Verð 3.190.000
Pallhús, Maverick 6601. Árgerð
2009 Miðstöð, eldavél, úrvals
ísskpáur, vatnshitari, sólarsella,
WC og sturta. Verð 2.190.000
Bílás, Akranesi. Símar 4312622 og 863-2622

Körfubílaleigan.

Tjaldvagnar
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¯PLNOX¼UYDOL

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

Viking ‘98 10feta ný skoðað, fortjald,
ísskápur, V.520Þ S. 869 6106. og 774
4021.
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Bátar
SKEMMTIBÁTUR TIL SÖLU

Hann er af gerðinni Flipper 515 árgerð
2008 með 60 hp Mercury mótór. Gps,
dýptarmæli, útvarp og cd lítur út einsog
nýr. Einnig fylgir vönduð kerra með!
Upplýsingar í síma 898-5178.

Ægis tjaldvagn

Til sölu Ægis tjaldvagn frá Seglagerðinni,
árg. 2003/2004 vel með farinn, með
fortjaldi, gólfdúk, yfirbreiðslu og kassa.
Verð 480.000,- uppl. í s.659-8907 /
848-4279

Til sölu A-liner ‘05 fortjald og sólarsella.
Uppl. s. 778 9700.

Ægisvagn ‘03 til sölu. Með
geymslukassa, fortjaldi og yfirbreiðslu.
V. 550 þ. S. 861-7749.

Til sölu Bayliner 175 sportbátur árg.
2007 vagn fylgir. Vél Mercury Outboard
130 HP. Dýptarmælir fylgir. Bátur og
vagn sérlega vel með farið og lítið
notað. Eingöngu notað á vatni. Verð
3.100.000,- Sími 665-1247.

Vinnuvélar

Skemmtibátur til sölu

Tilboð 550 þús
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Frábær sjóbátur fyrir ferðaþjónustu,
sjóstöng, skotveiði, köfun eða vinahóp.
Ónotaður Campion Explorer 602cc
með 225hp Mercury.7m bátur skráður
fyrir 7manns.Hraðgengur (55m) og
hlaðinn aukabúnaði.2öxla vagn fylgir.
Verð 8.5m. 822 4060

Vel með farið Ventura 1706, fellihýsi
árgerð 2000. Það er á 13” dekkjum
og búið að setja það á gorma og
fjaðrir sem gerir það létt og þægilegt
í eftirdragi. Nánari upplýsingar í síma
840-2176.

Til sölu skemmtibátur Marex 290,
Sun Cruiser 2001. Báturinn er í fínu
standi með öllum þægindum, gilt
haffærisskírteini og tilb. til notkunar.
Góður vagn fylgir. Upplýsingar í síma
660-2102

Til sölu

Bakkmyndavélar og skjáir
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1/3"SONY Color CCD Myndavél
1、Bakkmyndavél
2、Vatnsheldni： IP68
3、IR LED ljós：18pcs
4、IR fjarlægð：approx 10m
5、Linsuvídd：110° ，120°
6、Straumur: DC6-20V

5.6" Digital Skjár
(Innolux panel)

5.6"TFT-LCD digital monitor
Skjástærð： 5.6"
Brightness：300cd/m2
Resolution：224640 pixels
Fyrir 2 myndavélar
Straumur：12V/24V DC

1/3"SONY Color CCD Myndavél
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1、Bakkmyndavél
2、Vatnsheldni： IP68
3、IR LED Ljós：18pcs
4、IR fjarlægð：approx 10m
5、Linsuvídd：110° ，120°
6、Straumur DC6-20V
1/3"SONY Color CCD Myndavél
1、Hliðarmyndavél
2、Vatnsheldni：IP68
3、IR LED ljós：10 PCS
4、IR fjarlægð：approx 6m
5、Linsuvídd: 110° ，120°
6、Straumur: DC6-20V

7" TFT-LCD skjár
Skjástærð：7" / 16: 9
Brightness：350cd/m2
Resolution：336960 pixels
Fyrir 2 myndavélar
Straumur：12V/24V DC

Bakkmyndavél

7" Quad Digital Skjár

1. Color CMOS Bakkmyndavél
2. Vatnsheldni: IP68
3. Linsuvídd: 170°
4. Straumur: DC6-16V

Skjástærð：7" / 16: 9
Brightness：350cd/m2
Resolution：336960 pixels
Fyrir 4 myndavélar，QUAD
Straumur：12V/24V DC

Bakkmyndavél
1. Vatnsheld linsa
2. Vatnsheldni: IP 68
3. Linsuvídd: 170°
4. Straumur: DC6-16V
5. Með 3 fjarlægðarlínum

Flug

Til sölu er flugvélin TF-KRA sem er
Cessna Skyhawk 172N. Vélin er í mjög
góðu standi. Uppl. 856 1110.

Hjólbarðar

Dalvegi 16b Sími: 554-2727
Ný og notuð dekk í miklu úrval 13”,
14”, 15” 16”, 17”, 18”, 19” og 20”. VAKA
S: 567 6700.
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Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is.
flytja@flytja.is

Húsaviðhald
Celebrity X rafskutla keypt ný haustið
2009, lítið notuð og m.a. aldrei verið
notuð í rigningu, lítur út eins og ný.
Verð 300.000. Dóra svarar fyrirspurnum
í síma 662-3012.

Gröfuþjónusta Auberts.
Dekkjavélar

TILBOÐ Á Affelgunar og Ballancevélum.
Minnum einnig á varahlutaþjónustu
fyrir vörubíla og vinnuvélar S: 696-1050
okspares@simnet.is

Notuð dekk - notuð dekk

Þú finnur úrval af notuðum fólksbílaog jeppadekkjum á góðu verði á www.
pitstop.is

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

Green-house

20%
afsláttur
af
vor-og
sumarvörunum,skóm og töskum í
dag. Eldri vörur seldar með góðum
afslætti og tilboðsslá. Verið velkomin.
Opið 11-14 Þverholt 18 105 Reykjavík
S.7772281.

Varahlutir

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.

KEYPT
& SELT
Til sölu

Tek að mér að mála, flísal, og ýmisl.
fl. Er vandvirkur og ódýr. S. 866 9784.

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur,
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og
píparar með mikla reynslu í viðhaldi
fasteigna geta bætt við sig verkum.
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.
Sólpallar, skjólgirðingar og öll almenn
smíðavinna. Góð verð og vönduð
vinna. Brynjar s:862-8621
K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

Pool borð

3 nýleg peninga pool borð til sölu.
Borðin eru í mjög góðu ástandi. Verð
tilboð. S. 6150009

Nudd

350 helíumblöðrur til sölu. Selst mjög
ódýrt. S. 898-9935

NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101
RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová.

Óskast keypt

Spádómar
Spásíminn 908 5666

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.

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

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Spásími 908 6060

Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn,
fyrirbænir, draumar og trúnaður. S. 894
9228 Steinunn visa/euro.

Múrarar

Bílalyftur- Dekkjavélar

Tveggja pósta bílalyftur 3,8T og 4,2T,
Vorum að fá nýja sendingu af bílalyftum
og dekkjavélum. O.K.Varahlutir ehf
S:696-1050.okspares@simnet.is

MÚRVERK

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Hreingerningar
Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is
Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Til sölu M-tec duo mix múrvél, pft
mono jet múrvél, pft múrblásari. Uppl.
í s. 895 6570.

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.

ÞJÓNUSTA

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Tökum að okkur múrviðgerðir og
flísalagnir. 40 ára reynsla. Björn sími
896-3035.

Þakmálning frá Málningu
hf til sölu

Rafvirkjun
Kaupi gull !

Fjölhúð, 110 lítrar, duga á um
500 fm. ljósgráblár litur.
S. 821-9266.
20L fata kostar 50þ hjá framl.
tilboð óskast í allt eða hluta.

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

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

Smágröfuleiga

Leiga á míní vél með manni. Tímagjald.
S. 865 5613
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga og klippingar og umhirðu
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Gróðurhús TILBOÐ !!!

6fm með hertu gleri 230þ. 9fm með
hertu gleri 330þ. KLIF ehf, S:552-3300.

Er öspin til ama ?

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

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

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

RAFVIRKJUN S. 896 6025

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

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

Viðgerðir
Iðnaðarmaður tekur að sér minni
viðgerðir og viðhald innanhúss og utan,
t.d. sprunguskemmdir. Mjög hagstætt
verð. Sími: 8654090

Málarar
Málarar

Löggildur málari. Getum bætt við okkur
verkefnum. S. 696 2748 / 698 4004 /
loggildurmalari@gmail.com

Bjössi málari kemur
húsinu í stand!

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

Önnur þjónusta
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.

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

Óska eftir að kaupa flatskjá ca 30”,
dökkan svefnsófa og lítið sófaborð. S.
698 1093.
Óska eftir að kaupa trésmíðavélar og
verkfæri. S. 845 4096.

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Bókhald

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

Sjónvarp
Leðursófi úr Heimahúsinu til sölu vel
með farinn. Verð 80 þús.kr Uppl. í s:
869 5420

Þjónusta

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.
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Lítið herbergi til leigu með eldhúsi og
baði með þvottavél. Nálægt Hlemmi.
S.6615219

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEILSA
Heilsuvörur

Húsnæði/herbergi við Lund/Malmö í
Svíþjóð. Gott fyrir háskólafólk. S. 499
2072.

107 Reykjavík

Námskeið

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

SIGLINGANÁMSKEIÐ

Lærðu að sigla seglskút, kænu eða
kjölbát. Námskeið fyrir börn og
fullorðna. Sjá nánar inn á www.brokey.
is

Ökukennsla

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

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)

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Langar þig í hund?

Hundaræktarfélag Íslands er eina
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag
Íslands stuðlar að réttri meðferð,
aðbúnaði og uppeldi hunda og góðum
samskiptum milli hundeigenda,
yfirvalda og almennings. Leitaðu
upplýsinga á vefsíðu HRFÍ, www.hrfi.is

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

Nudd

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Fyrir veiðimenn

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

HEIMILIÐ

Veiðileyfi í Vatnsdalsá á Barðaströnd.
Nánari upplýsingar í síma 820-2200 og
www.fluga.net.

Silunganet Silunganet

Flotnet,
sökknet.
Heimavík,
Smiðjuvegur 28, rauð gata. 200 Kóp. S.
892 8655 www.heimavik.is

Húsgögn
Námskeið

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

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

Sölufólk óskast í aukavinnu! Nánari
upplýsingar á kynstrin@kynstrinoll.is og
í s. 690-3569

Geymslur.com

Bifvélavirkjum og
Bifreiðasmið

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

Gydufell, 111 rvk. Góð 4ra herb. íbúð á
3. H til leigu. Leiga 155þ. allt innifalið
Uppl. í S.774 0742
Skulagata, 105 rvk. Litil 3ja herb.
kjallara íbúð m/húsgögnum til leigu.
Leiga 140þ. allt innifalið Uppl. í S.774
0742.

Leigjendur, takið eftir!

Laghentur ( handyman ) maður
óskast.
Vanur
húsgagna
og
innréttingasamsetningu.
Uppl.
Santon@mi.is

ATVINNA
Atvinna í boði

Okkur vantar vana Bifvélavirkja og
einnig vanan Bifreiðasmið til starfa
sem fyrst á Bílaspítalann í Hafnarfirði
Þarf að vera vandvirkur reglusamur og
stundvís Umsókn sendist á bsp@bsp.is
Ingvi 565-4332

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.
Óska eftir múrara og flísalagningamanni.
Uppl. s. 866 6291

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.

Kvikkfix leytar af manneskju í móttöku,
lærða bifvélavirkja og mann á
verkstæði. Áhugasamir sendi tölvupóst
á kvikkfix@kvikkfix.is

Húsnæði óskast

Fiskvinnsla í Hafnarfirði, óskar eftir
vönum handflökurum. Uppl. s. 897
0830

Hjálp Hjálp! Fjölskylda óskar eftir 3.
eða 4.herb. íbúð til leigu í 101 eða
105. Óskum einnig eftir bílskúr. Uppl.
í s. 773 8478.

Viðskiptatækifæri

Húsnæði til sölu
Íbúð á spáni til sölu. Skipti æskileg.
Til sölu 51fm íbúð í fjölbýli í
torrevieja, skipti á sumarbústað eða
sumarbústaðalóð S. 867-7866.

Sumarbústaðir
Smíðavinna

Hestamennska

Óska eftir smiðum, góð
verkefnastaða.
Uppl. s. 696 0558.

Gosbrunnar.is til sölu!

Vefurinn gosbrunnar.is er til sölu.
Uppi síðan 2005. Innifalið eru öll
viðskiptatengsl og vörulager. Gífurlegir
vaxtamöguleikar.
Áhugasamir
hafið samband í 695 4220 eða á
gosbrunnar@gosbrunnar.is. Hagstætt
verð fyrir réttan aðila!

Rococo húsgögn til sölu. Borðstofuborð,
stólar, glerskápar ofl. Tilb. óskast. S:8481718.

Dýrahald

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

France Bulldog til sölu

Þjónusta

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
Góð tæplega hektara eignarlóð á
rólegum útsýnisstað í Búrfellslandi,
Grímsnes og Grafningshreppi. S.
8955467.

HÚSNÆÐI
Erum með yndislega France Bulldog
til sölu. Uppl. í síma 566 8417 www.
dalsmynni.is Bjóðum raðgeiðslur Vísa
og Mastercard Hundaræktun með leyfi.

Stórt sumarhús til leigu í
Grímsnesi!

Sumarhús á Seyðisfirði til leigu.
Viku í senn, hægt að sjá nánar á
facebook-sumarhús á Seyðisfirði. Laust
í Ágúst. Uppl. 895 4948 & 846 1206.

Húsnæði í boði

Gisting

Gistiheimili Guesthouse

Óskum eftir að ráða
Matráð, við Leikskólann
Sjáland í Garðabæ.
Óskum eftir matráði til
starfa. Viðkomandi þarf að
hafa tilskilda menntun og
geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til
22 júní nk.
Nánari upplýsingar
veitir Harpa Hauksdóttir
aðstoðarskólastjóri
í síma 578-1220 eða á
netfangið; harpa@sjaland.is

TILKYNNINGAR
Einkamál

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.

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.

Væntanlegt er Weimaraner got
Áhugasamir hafi samband í síma:
660-2843. Skoðið heimasíðuna
Weimaraner.is

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

Aðstoð óskast í eldhús
á Ginger

reglusamur,
reyklaus,
hress
einstaklingur. Ekki yngri en 20 ára.
Unnið er á vöktum 2-5. Umsóknir
með ferilskrá og mynd skulu sendar á
nonni@ginger.is

Fasteignir

Opið hús mánudag

Vindakór 9

203 Kópavogur

íbúð 302

mánudaginn 18. júní

milli 17:00 og 18:00
Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson

Vönduð 4ra herbergja íbúð
Granít steinn á öllum gólfum
Sérsmíðaðar innréttingur

Sölufulltrúi

Stæði í bílageymslu, góð sameign

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Glæsileg eign í góðu húsi
Allar nánari upplýsingar gefur Atli.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

Verð:

31,9 millj.

Leita að góðri íbúð
í lyftuhúsi og með
bílageymslu!

Spjalldömur 908 5500

Opið allan sólarhringinn.
Engin bið nema þegar talað er.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Má vera í húsi fyrir 50 ára og eldri. Skilyrði eru að hún sé
4ra herbergja. Eingöngu er verið að leita í póstnúmerum
112, 113 og 270. Kaupendur eru búnir að selja.
Nánari upplýsingar veitir Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi í sími 697 9300 svan@miklaborg.is
Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

- með þér alla leið -

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!
Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

OKKAR MARKMIÐ ER AÐ
HJÁLPA ÞÉR OG ÞÍNUM
AÐ ÖÐLAST FJÁRHAGSLEGT
SJÁLFSTÆÐI!

Í TILEFNI ÞESS AÐ NÝ HEIMASÍÐA SPARNAÐAR ER KOMIN Í LOFTIÐ BÝÐST
FYRSTU 100 EINSTAKLINGUM SEM PANTA RÁÐGJÖF Á SPARNADUR.IS
· UPPGREIÐSLUÞJÓNUSTU LÁNA AÐ KOSTNAÐARLAUSU Í 3 MÁNUÐI
· AÐGANG AÐ FJÁRHAGSKERFI HEIMILINNA AÐ KOSTNAÐARLAUSU Í 3 MÁNUÐI
· EINN TÍMA HJÁ RÁÐGJAFA SPARNAÐAR TIL AÐ REIKNA UPP ÖLL LÁNIN OG META
HVAÐA SKULDBINDING SÉ BEST AÐ GREIÐA UPP FYRST OG Í HVAÐA RÖÐ
· EINN FRÍAN TÍMA Í FJÁRHAGSRÁÐGJÖF. (ÞETTA ER NÝ ÞJÓNUSTA HJÁ SPARNAÐI)
Kynntu þér nánar nýja heimasíðu Sparnaðar - sparnadur.is

Holtasmári 1, Kópavogur
Kaupvangsstræti 4, Akureyri

Sími: 577-2025
Fax: 577-2032

sparnadur@sparnadur.is
www.sparnadur.is
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Draumur um heimabíó horfinn
Kormákur Andri Þórsson, nemandi í 9. bekk í Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ, sigraði í Raunveruleiknum í ár. Raunveruleikinn
hannaði Ómar Örn Magnússon og snýst hann um að grunnskólanemar kynnist fjármálum og hvernig ákvarðanir varðandi
menntun og atvinnu hafa áhrif á líf þeirra.

Í

Raunveruleiknum kynnast nemendur 9.
og 10. bekkjar í grunnskólum ákvörðunum sem venjulegt fólk stendur frammi
fyrir í lífinu. Þeir búa til persónu sem er á leið
út í lífið eftir framhaldsskóla og gefa henni
nafn. Í upphafi hefur persónan úr ákveðinni upphæð að spila og verður nemandinn að ákveða í hvað hún eyðir peningunum, hvernig lífsstíl hún velur, hvort hún fer
í háskólanám eða sækir um vinnu. Þeir þurfa
að fylgjast með fréttum og taka ákvarðanir sem hafa áhrif á afkomu og afdrif persónunnar, láta enda ná saman og komast til met-

Ég lærði til dæmis
hvernig vextir virka og
að eyða ekki í eitthvert bull

orða í hörðum heimi. Kormákur Andri Þórsson, sem sigraði í einstaklingskeppninni í ár,
segist hafa lært mikið.
„Já, ég lærði til dæmis hvernig vextir virka
og að eyða ekki í eitthvert bull. Draumurinn
um heimabíó er alveg horfinn núna,“ segir
hann og hlær. „Það má leyfa sér eitthvað en
ekki allt,“ bætir hann við en þakkar skynsamlegum ákvörðunum gott gengi í leiknum.
„Við byrjuðum á að velja okkur menntun
og út frá henni gátum við svo fengið vinnu.
Ég valdi sjávarútvegsmenntun og varð skipstjóri. Ég var því á góðum launum,“ segir
hann sposkur. „Leikurinn virkaði þannig

að við skráðum okkur inn á hverjum degi
og svöruðum spurningum. Svo fengum við
úthlutað „örlögum“ í lok dags, rauðum eða
grænum. Eftir fyrsta daginn fékk maður
þau örlög að flytja að heiman, því fylgdi
kostnaður. Eftir að hafa flutt að heiman fór
maður í sambúð og eftir nokkra daga eignaðist maður barn. Öllu fylgdi kostnaður sem
maður þurfti að reikna út, til dæmis hvað
kostaði að kaupa barnavagn,“ útskýrir Kormákur.
„Einn dagur í leiknum var einn mánuður
í raunveruleikanum og við spiluðum í fjórar
vikur. Það var fínn tími, ég hefði ekki nennt
þessu mikið lengur,“ segir hann og hlær.
En þurfti hann að taka erfiðar ákvarðanir? „Nei, í rauninni ekki, ég komst í svo góða
vinnu strax og var aldrei í fjárhagsvandræðum. Svo bættust laun „kærustunnar“ við svo
ég var einhverjar milljónir í plús allan tímann,“ segir hann hlæjandi.
Í sumar er Kormákur Andri á fullu að æfa
fótbolta með Keflavík og stefnir á Fjölbrautaskóla Suðurnesja eftir 10. bekkinn. Hann er
ekki viss um að enda sem skipstjóri í framtíðinni þó starfið hafi gefist honum vel í
Raunveruleiknum. „Mig og vin minn langar
að komast á fótboltastyrk í útlöndum og atvinnumennska í fóbolta væri draumurinn.“
Í öðru sæti í keppni einstaklinga var Magdalena Ósk í Hjallaskóla og Eyrún Brynja í
Grunnskóla Fjallabyggðar í þriðja sæti.
Sigur vegarar í keppni bekkja í Raunveruleiknum var 9HG í Laugagerðisskóla, þau
Guðný Margrét Siguroddsdóttir, Ragnar
Jónasson og Ársæll Dofri Andrésson.

Kormákur Andri Þórsson, nemandi í Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ, veðjaði á skipstjórastarfið í Raunveruleiknum og sigraði einstaklingskeppnina í ár. Hann segir leikinn hafa kennt sér að ekki sé hægt að leyfa sér allt í
MYND/ANTON
peningamálum.

FJÖLSKYLDUR MEÐ EINAR TEKJUR
Erfiðar aðstæður
Á einum degi getur fjölskylda sem reitt hefur sig á tvennar tekjur misst
aðra fyrirvinnuna og þurft að lifa af einum launum. Þegar slíkt gerist
er mikilvægt að vera með skipulag um hvernig haga skuli breyttum
aðstæðum. Til að byrja með þarf að skoða
fjármálasögu fjölskyldunnar, skoða mistökin og sjá hvað hefði mátt hugsa betur.
Passa þarf upp á litlu hlutina sem safnast
upp, eins og kaffibolla á kaffihúsum, ef
farið er oft út að borða og ýmsilegt fleira
sem er fljótt að safnast upp. Gott er að
skammta sér peninga áður en keypt er í
matinn eða farið að kaupa nauðsynjavörur.
Þótt fjölskyldan þurfi að spara þá er engin
ástæða til þess að sleppa allri skemmtun. Hægt er að fara ódýrt út að
borða og fara í bíó á þriðjudögum þegar það er þriðjudagstilboð, setjast
niður á Klambratúni og borða nesti og margt fleira. Til þess að eignast
aukapening er hægt að setja upp bás í Kolaportinu eða selja hluti sem
eru ekki í notkun á bland.is.

Alíslensk
garðyrkjubók

SPARNAÐARRÁÐ FYRIR BÍLEIGENDUR

Önnur prentun komin út
stæ
æ r r i o g e n d u r b æ t t ú tg á f a
„Árstíðirnar í garðinum““ er fim
fimmt
mta bókin
n í bó
b kaflo
okk
kkn
num
m Vi
Við
ð ræ
ræktum, sem Sumarhúsið og garðurinn gefur út.
Höfundur er Vilmundur Kip Hanssen garðy
ð rkju
u- og þjó
j ðfræ
æðingur, einn þekktasti penni í garðyrkju á Íslandi.
Ljósmyndir Páls Jökuls Péturssonar úr íslenskum görðum prýða bókina.
Í bókinni er fjallað um garðverkin og fjölda plantna, hvort sem um er að ræða sumarblóm, haustlauka, grænmeti,
laukjurtir, fjölda kryddtegunda, sígræn og lauffellandi tré og runna, úrval ávaxtatrjáa og berjarunna.

VIÐ RÆKTUM
HNOTSKÓGUR grafísk hönnun

Ef rétt er farið að má lækka bensínútgjöld án þess að leggja bílnum. Hér
eru nokkrar ábendingar sem gætu fækkað ferðum á bensínstöðina.
Í fyrsta lagi er mikilvægt að athuga loftþrýstinginn í dekkjunum. Ef hann
er ekki í hámarki er gott að pumpa í dekkin.
Þetta er lítið mál að gera á næstu bensínstöð, það auðveldar aksturinn og sparar
bensín.
Takið draslið úr bílnum. Hvert kíló skiptir
máli. Því þyngri sem bíllinn er þeim mun
meira bensín þarf hann.
Skiptið um loftsíu. Gamlar og skítugar síur
hindra loftstreymi til vélarinnar og bensíneyðsla eykst. Næst þegar þarf
að setja olíu á bílinn er upplagt að láta skipta um síu í leiðinni.
Haldið jöfnum hraða. Þetta er einfaldasta leiðin til að spara bensín því
sífelldar hraðabreytingar eyða eldsneytinu hratt. Þeim sem þykir erfitt að
halda sig við efnið er bent á að stórir flutningabílar aka oftast á jöfnum
hraða og því er hægt að fylgja þeim. Passið bara upp á bilið á milli
bílanna.
Verið viss um að velja rétta leið. Stysta leiðin er oftast besti valkosturinn
en athugið að betra er að keyra eftir götum sem krefjast ekki mikilla
hraðabreytinga. Þess vegna eru stórar umferðargötur stundum betri en
krókaleiðir í gegnum íbúðarhverfi, jafnvel þótt það sé lengri leið.

Bókaklúbburinn Við ræktum var settur á laggirnar vorið 2005
þegar fyrsta bókin kom út, Garðurinn allt árið. Árstíðirnar í
garðinum er fimmta bókin í flokknum, en einnig hafa komið út
bækurnar Lauftré á Íslandi, Barrtré á Íslandi og Matjurtir.
l Félagar í bókaklúbbnum fá bækurnar á betra verði.
Skráning í bókaklúbbinn er í síma 578 4800 eða á www.rit.is

www.rit.is

FERSKLEIKI OG HOLLUSTA
Í HVERJUM BITA

OPIÐ 17. JÚNÍ

Í ÖLLUM VERSLUNUM NEMA
KRINGLUNNI

Ný uppskera

Ný uppskera
FERS
SKARA
VERÐ
ÐUR ÞAÐ
EKKII!

200g/pk
20

Aspas

1.598

Ferskur maís

kr/kg.

199

Íslensk jarðarber

kr/stk.

598

kr/pk.

HOLLT SNAKK
TLBÚIÐ Í PÖKKUM
290g//pk

Skornir ávextir

398

Ferskjur

kr/pk.

598

Bláber
Bláb

kr/kg.

598

kr/pk.

250g/pk
50g
g

Ki b
Kirsuber

598

kr/pk.

LÍFRÆNT OG HOLLT
T Í HAGKAUP!
KÍKTU Á ÚRV
VALIÐ
Epli
Perur
Kiwi
Hvítlaukur
Appelsínur
sætar
kartöflur
Avocadó
engifer
agúrkur
laukur
tómatar
rauðrófur

ffrábært úrval aff eplum!
pl
! - epli
pli eru ekki
kki bbara epli!
pli!

Græn epli
p

Konfekt epli
p

Rauð epli
p

SÚRT

Gul epli
p

Jonagold
g

Royal
y g
gala

Fujij

SÆTT

NÝTT
KORTATÍMABIL
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Krossgáta

1

Lárétt

Lóðrétt

1. Líkamlegir forfeður gefa vaxtarlag (8)
5. Grjótgras, hamrakál eða bjargblöð? (11)
11. Stoppa og fanga hrædd sem
forðast deilur (10)
12. Skoðanaskak um yfirnáttúru (9)
13. Sköp skapa möguleika á mökum (11)
14. Kraftspírur eru lengri í annan endann (8)
15. Skeyti ringluðu rosa ati við
Waldorf-hótel (7)
16. Leita einhverrar sem fæti var brugðið
fyrir linnulaust (10)
18. Án dyra er fólk úti á þekju (9)
21. Finn eiginn skika utan hins opinbera (10)
24. Hélst hryssa í hrossahópi? (8)
25. Mannlaus bygging, manneskja, svona
gaur á engan garð (12)
28. Rugl um auð ungu, þvinguðu
þrælanna (7)
29. Hlunnindi unnu músíktilraunir 2002 (10)
31. Hellingsræður um umfang og fjölda (9)
34. Veislusukk eða öfugt, það kemur
út á eitt (11)
36. Sultarsnepillinn milli vita karls (9)
38. 100% bræður og systur (10)
39. Gegna gæja sem vottar vígslu (10)
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Lausnarorð síðustu viku var
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Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og fær
ær
vinningshafi eintak bókinni
Lærlingurinn frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu viku
var Jón Guðmundsson,
Reykjavík og getur hann
vitjað vinningsins í afgreiðslu
365, Skaftahlíð 24.

Lausnarorð
L
E bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist fatnaður sem
Ef
ffæstir hefðu trúað að kæmist aftur í tísku. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi
20. júní næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „16. júní“.
2

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1965

Dylan brýtur enn eitt blaðið
Bob Dylan tók upp lagið Like a Rolling Stone árið 1965. Það hefur verið
valið besta rokklag sögunnar og gerbreytti rokksögunni.

Á

Það styttist í ævintýrið!

Landsmót hestamanna
Reykjavík 2012
25.06 – 01.07
Ógleymanleg skemmtun. Bestu gæðingar landsins etja kappi og helstu kynbótastjörnur
landsins koma fram. Troðfull dagskrá með landsþekktum skemmtikröftum, kvöldvökum
og fjölskyldustemningu. Á keppnissvæðinu er glæsilegur barnagarður.
Miðasala á www.landsmot.is
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Styður strjálbýlið með
greiðagengjunum (16)
Sverta vinnustofurnar (16)
Ef ókát eignaðist móðurlíf, yrði
hún pjöttuð? (10)
Gang flytur, enda á fótum (8)
Ket er talan, afruglað er það kryddkaka (10)
Stríðni hafði mætur á áreitinu (10)
Hollar hernaði fyrir sinni sannfæringu (12)
Fótafúin hefur alið af sér mein (7)
Herði við sem ber ekki alltaf sitt barr (8)
Hörkutól boða frestun ferðar (8)
Fé og bursti? Nei, forarhryggur (9)
Ringluð synda í faðm afskræmds (9)
Sjálfsköpuð örlög ramma (5)
Kasta bloddí útlensku (11)
Leita vaska, þvæ hönd (9)
Pestarflog reynist tímabundin
skapvonska (8)
Trúfrelsi er óhæfa, villimennska, spilling? (8)
Manndráp klóraði kappsöm (7)
Grænmeti kúgar fjölmiðla í fréttanauð (5)
Gorta af fjölda fata sem þau torga (5)
Dó döpur (4)
Fram og aftur er klukkan þrjú (3)
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þessum degi fyrir
réttum 47 árum tók
Bob Dylan upp lagið Like
a Rolling Stone. Dylan var
á þessum tíma að enduruppgötva sig sem tónlistarmann og var búinn að
setja í samband og taka
rafmagnið í þjónustu sína.
Það vakti misgóð viðbrögð og heitustu aðdáendum hans þótti hann
hafa svikið hreintrúarstefnu þjóðlagatónlistarinnar.
Levon Helms, trommari
the Band, lék undir með
Dylan á tónleikaferð árið
1965. Hann lýsir því í ævisögu sinni hvernig tónleikagestir púuðu á Dylan
og létu óánægju sína í ljós.
Helms gafst upp á látunum og hætti í miðri tónleikaferð, en hann segir
Dylan hafa verið staðfastan í að uppgötva nýja
tónlistarstefnu og iðulega UPPTÖKUR Bob Dylan við upptökur á plötunni
beðið hljómsveitina um að Highway 61 Revisited. Like a Rolling Stone er
fyrsta lagið á þeirri plötu.
spila hærra.
Like a Rolling Stone
var tekið upp á þessum
degi fyrir 47 árum. Alls fóru ellefu tökur í lagið, en það var fjórða
takan sem gefin var út. Lagið var 6 mínútur og 34 sekúndur að lengd,
um það bil helmingi lengra en smáskífulög höfðu verið fram að því.
Útgefandi Dylans, Columbia Records, tregðaðist því við að gefa
það út á smáskífu. Það var upphaflega klippt í tvennt og sett á tvær
hliðar, en að lokum gefið út í einu lagi og lagið Gates of Eden á hinni
hliðinni. Lagið fór hæst í annað sæti bandaríska smáskífulistans, en
tókst ekki að velta Help Bítlanna af stalli.
Tímaritið The Rolling Stone valdi lagið besta rokklag allra tíma,
í könnun árið 2010. Ótal tónlistarmenn hafa lýst því hvernig það
breytti hugmyndum þeirra um tónlist. Bruce Springsteen, heyrði það
fyrst fimmtán ára gamall: „Það hljómaði eins og einhver hefði sparkað upp dyrum í huga þínum.“
Frank Zappa var ekkert að skafa utan af því heldur: „Þegar ég
heyrði Like a Rolling Stone vildi ég hætta í tónlistarbransanum því
ég hugsaði „Ef þetta sigrar og gerir það sem það ætti að gera þarf ég
ekki að bæta neinu við.“
Paul McCartney lýsti því þegar þeir Lennon hlustuðu í fyrsta skipti
á lagið: „Það virtist engan enda ætla að taka. Það var svo fallegt ...
Hann sýndi okkur öllum að það var hægt að fara aðeins lengra.“
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HITTUMST Í
KVENNAHLAUPINU
Í DAG, 16. JÚNÍ

HREYFING TIL FYRIRMYNDAR
Gamlir
brjóstahaldarar
lifa áfram!

Sjóvá kvennahlaup ÍSÍ er kjörið tækifæri fyrir allar konur til að
taka þátt í hollri hreyfingu og samveru.
Stærstu hlaupastaðirnir eru:

Gríptu gömlu brjóstahaldarana
og önnur undirföt sem þú getur
séð af með þér í Kvennahlaupið.
Rauði krossinn sér síðan um að
koma þeim til kvenna úti í heimi
sem þurfa á þeim að halda.
Söfnunargámar verða á öllum
stærri hlaupastöðum.

Upplýsingar um alla
hlaupastaði og tímasetningar eru á sjova.is.

Garðabær – Garðatorg kl. 14
Mosfellsbær – Varmárvöllur kl. 11
Reykjanesbær – Húsið okkar kl. 11
Ísafjörður – Íþróttahúsið Torfnesi kl. 11
Akureyri – Ráðhústorgið kl. 11
Egilsstaðir – Tjarnargarðurinn kl. 11
Selfoss – Byko í Langholti kl. 13
Vestmannaeyjar – Íþróttamiðstöðin kl. 12
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GOLFARINN PHIL MICKELSON
42 BANDARÍSKI
„Tilgangurinn með golfi er ekki eingöngu að sigra. Hann er
á afmæli í dag.

að spila eins og heiðursmaður og vinna.“

timamot@frettabladid.is

Áskær eiginmaður minn og bróðir,

ÖRN EDVALDSSON
lést þriðjudaginn 12. júní á sjúkrahúsi í
Svíþjóð.
Lena Andersson
Sigrún Guðnadóttir
Sesselja Inga Guðnadóttir
Sigurður Guðnason
Sverrir Guðnason

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

JÓNÍNU SIGURBORGAR
JÓNASDÓTTUR
Dalbraut 16, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sóltúns og
Hjúkrunarþjónustunnar Karitas fyrir frábæra
umönnun.
Sigurbjörg Björnsdóttir
Guðmundur Björnsson
Björg Björnsdóttir
Sigrún Þóra Björnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Páll R. Pálsson
Guðrún W. Jensdóttir
Sveinn B. Hreinsson
Kristinn Halldórsson

OPNAR GLUGGA AÐ LEYNDARDÓMUM LAXINS Valgarður við handgerðan fisk eftir Ingjald Kárason. Sá er með innyflum og öllu.

Útför ástkærs föður okkar, tengdaföður, afa
og langafa,

TORFA JÓNSSONAR
fyrrverandi lögregluþjóns,

fer fram frá Neskirkju mánudaginn 18. júní
kl. 13.
Hilda Torfadóttir
Haukur Ágústsson
Hlín Torfadóttir
Gerður Torfadóttir
Magnús Ingvar Torfason
Sigrún Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

DÓRA KETILSDÓTTIR
frá Ísafirði,

lést á Hjúkrunarheimilinu Holtsbúð að
Vífilsstöðum föstudaginn 8. júní sl. Útförin
hefur farið fram í kyrrþey. Þökkum starfsfólki
Holtsbúðar einstaka alúð og hlýhug.
Þórir Lárusson
Magnea Ragnarsdóttir
Birna Lárusdóttir
Hallgrímur Kjartansson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför elskulegs
eiginmanns, föður, tengdaföður, afa og
langafa,

GUNNLAUGS GUNNARSSONAR
Æsufelli 4, Reykjavík.
Þorbjörg Einarsdóttir
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

LAXASETUR ÍSLANDS: OPNAÐ Á BLÖNDUÓSI Í DAG

Hér er lifandi sýning laxfiska
Laxableikur veggur vekur athygli
þegar stigið er inn í Laxasetur Íslands
sem verður opnað í dag á Blönduósi og
þegar gengið er úr afgreiðslunni inn í
aðalsýningarsalinn er það eins og að
berast með straumi blátærrar ár. „Hér
er lifandi sýning laxfiska,“ segir Valgarður Hilmarsson framkvæmdastjóri
setursins sem hefur laðað að hönnuðina
Helgu Jónasdóttur og Kristínu Arnþórsdóttur og þúsundþjalasmiðinn Ingjald
Kárason til að sjá um uppsetningu sýningarinnar.
Hugmyndina segir Valgarður þó hafa
komið frá konu að nafni Alva Kristínardóttir sem hafi byrjað undirbúning
árið 2008. „Í febrúar fyrir rúmu ári
fórum við Jón Aðalsteinn Sæbjörnsson
að velta fyrir okkur hvort hægt væri að
hrinda þessu í framkvæmd og fengum
leyfi hjá Ölvu til að taka við verkefninu
og það varð niðurstaðan. Við leituðum
samstarfs við veiðifélögin hér í Húnavatnssýslu og leigutaka ánna og fengum
hönnuðina í lið með okkur.“
Einn vegginn í sýningarsalnum prýðir risamynd af Norðurá í Borgarfirði og
stórt fiskabúr á stöllum, eins og laxastigi, er í miðjum salnum. Sögulegar
upplýsingar eru á spjöldum úr plexígleri því raki verður í salnum. Þar er
sagt frá þróun laxveiða á Íslandi því
lengi vel veiddu menn sér til matar en
nú hefur laxveiðin breyst í lúxussport
þar sem fiskunum er sleppt í stórum
stíl. Fræðast má um næringargildi laxfiska, þróun í matreiðslu, líffræði laxins
og lífsferil.
Í litlum hliðarsal rúllar falleg sex
mínútna kvikmynd af háttum laxins í
sínum heimkynnum og á sjónvarpsskjá
verða stuttar veiðisögur. Með skjávarpa

Í BARNAHORNINU Ingjaldur Kárason hagleiksmaður leikur sér við veiðar í barnahorninu sem

hann bjó til.

og snertiskjá er Íslandskortinu varpað
á vegg, þar er hægt að velja landshluta
og ár og fá upplýsingar um lengd árinnar, meðalveiðitölur, veiðifélög og fleira
þess háttar. Þá má nefna sýningu á veiðarfærum og búnaði veiðimanna, bæði
þeim sem nú tíðkast og þeim sem tilheyra fyrri tíma og voru í eigu Rafns
Hafnfjörð, Sigurðar K. Jónssonar og
Matthíasar Einarssonar læknis. Ekki
má heldur gleyma að geta barnahornsins sem Ingjaldur hefur gert, þar sem
krakkar geta dundað sér við veiðiskap.
Húsnæði Laxaseturs Íslands var upphaflega byggt sem bifvélaverkstæði en

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar okkar
ástkæru móður, tengdamóður, ömmu
og langömmu,

HARALDUR SIGURÐSSON
rafmagnsverkfræðingur,
Miðvangi 159, Hafnarfirði,

andaðist á líknardeild Landspítalans
fimmtudaginn 14. júní.
Alexía Margrét Gísladóttir
Haukur Þór Haraldsson
Katrín Haraldsdóttir
Bjarki Þór Hauksson
Birgir Hauksson
Haraldur Orri Hauksson
Alexía Margrét Jakobsdóttir
Finnbogi Jakobsson

ÖNNU FRIÐRIKSDÓTTUR
(DÚDDU).
Bylgja Birgisdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sérstakar þakkir til starfsfólks Skógarhlíðar,
Dvalarheimilinu Hlíð, fyrir einstaka umönnun og hlýju.
Anna Lilja Sigurðardóttir
Inga Hrönn Sigurðardóttir
barnabörn og langömmubörn.

Þórir Sigurðsson
Eiríkur Óskarsson

þjónaði um tíma sem rækjuverksmiðja,
að sögn Valgarðs sem er með háleitar
framtíðarhugmyndir. Við erum með
rannsóknarsetur í huga í samstarfi við
Háskólann á Hólum, Veiðimálastofnun og Landssamband veiðifélaga. Það
er verið að stofna nýtt þekkingarsetur
hér á Blönduósi í samstarfi við þessa
aðila. Eins dettur okkur í hug að taka
við afla af veiðimönnum, vinna hann,
reykja, grafa og fleira slíkt. En það er
ekki komið af stað. Þó ætlum við að
vera með smá smakk af slíku og líka
vöfflur í fiskaformi.“
gun@frettabladid.is

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

ÁSTA VILHJÁLMSDÓTTIR
lést á Hrafnistu í Reykjavík miðvikudaginn
13. júní. Jarðarförin fer fram frá Áskirkju
föstudaginn 22. júní kl. 13. Þeim sem vilja
minnast hennar er bent á minningarsjóð
Hrafnistu í Reykjavík.
Erna Hallgrímsdóttir
Helga Hallgrímsdóttir
Herdís Hallgrímsdóttir
Pétur V. Hallgrímsson
ömmu og langömmubörn.

Finnbogi Böðvarsson
Konráð Beck
Sigurður Ólafsson
Hafdís Ragnarsdóttir
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Innilegustu þakkir færum við öllum þeim
er sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát okkar ástkæra eiginmanns, föður,
tengaföður og afa,

GÍSLA GEIRS HAFLIÐASONAR
Ólöf Jónsdóttir
Ingibjörg Ýr Gísladóttir
Guðmundur Magnússon
Jón Níels Gíslason
Erla Aradóttir
Vilborg Kr. Gísladóttir
Sigurður Friðriksson
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og amma,

GUÐRÚN SIGURÐARDÓTTIR (GÓGÓ)
Svöluási 1a, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum að morgni 11. júní.
Jarðarförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
þriðjudaginn 19. júní kl. 13.00. Blóm og
kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim
sem vilja minnast hennar er bent á velunnara
Krabbameinsfélagsins í síma 540 1922.
Díana Margrét Hrafnsdóttir
Harpa Lind Hrafnsdóttir
Ari Hrafn Steinarsson
Ketill Orri Ketilsson

Steinar Hólmsteinsson
Ketill Árni Ketilsson
Sindri Örn Steinarsson
Guðrún Embla Ketilsdóttir

Okkar innilegustu þakkir fyrir auðsýnda
samúð og vinsemd vegna andláts okkar
ástkæru

FREYJU JÓHANNSDÓTTUR
Urðarbakka 6,

sem lést 17. maí síðastliðinn. Sérstakar
þakkir færum við starfsfólki Heimahlynningar
Landspítalans og líknardeildar, fyrir
yndislega aðhlynningu og ómetanlegan stuðning í veikindum
hennar. Megi blessun fylgja ykkar göfuga starfi.
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.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

GUÐRÚN INGIBJÖRG
SIGURÐARDÓTTIR
frá Fáskrúðsfirði,
Lækjasmára 6, Kópavogi,

lést á Landspítalanum Fossvogi miðvikudag
13. júní. Jarðsett verður frá Digraneskirkju
föstudaginn 22. júní kl. 13.00.
Eggert Oddur Össurarson
Sigurður Þórir Eggertsson
Ingileif Kristinsdóttir
Valdimar Eggertsson
Ásta Sigurjónsdóttir
Guðbjörg Eggertsdóttir
Ásmundur Karl Ólafsson
Ásdís Eggertsdóttir
Gunnar Jóhannsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur
hlýhug og vináttu við andlát og útför
ástkærrar eiginkonu minnar, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu

BJARGAR HÁKONÍU
HJARTARDÓTTIR
Þórarinn Ingi Jónsson
Smári Þórarinsson
Rósa Þórarinsdóttir
Magnús Andrésson
Björk Þórarinsdóttir
Kristinn Pétursson
Örvar, Nói, Vala, Ívar, Alexander, Sindri, Þröstur og Adda
og langömmustelpurnar Alda, Gabríela Sif og Þórey

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

ÍSLAND ALLAN HRINGINN Myndinni var varpað á tening úr sýningartjöldum.

KVIKMYND VAKTI ATHYGLI Í FRANKFURT OG Í SJANGHÆ: SÝND Í HÖRPU Í SUMAR

ÖÐRUVÍSI ÍSLANDSMYND
LOKS SÝND Á ÍSLANDI
Íslandskvikmynd sem tekin var með
nýrri tækni og sýnd í íslenska sýningarskálanum í tengslum við heimssýninguna í Sjanghæ árið 2010 og bókamessuna í Frankfurt í fyrra verður
sýnd í Silfurbergi í Hörpu í sumar.
Íslendingum gefst þannig tækifæri
til þess að sjá verk sem vakti mikla
athygli á báðum sýningum; 360 gráðu
kvikmynd.
„Þetta er frábærlega skemmtilegt
mál,“ segir Halldór Guðmundsson
sem nýverið tók við stjórnartaumum í Hörpu. „Ég kom ekki sjálfur
til Sjanghæ en sá verkið auðvitað í
Frankfurt og myndinni verður ekki
lýst öðruvísi en sem stórkostlegri
upplifun. Hún er sýnd inni í hálfgerðum teningi sem búinn er til úr
sýningartjöldum. Áhorfendur ganga
inn í tjaldið og fylgjast með myndinni allt um kring og fyrir ofan sig
líka. Reynslan er sú að flestir horfa
oft á verkið til þess að ná öllu því sem
fram fer,“ segir Halldór og bætir við
að nýjasta tækni hafi verið notuð við
tökurnar á myndinni sem er unnin af
Saga-film.
„Markmið myndarinnar, sem er
um 15 mínútur að lengd, er að sýna
Ísland í sínum fjölbreytileika, náttúru
og borg. Þarna gefur að líta þekkta

LÖGÐUST Í GÓLFIÐ Þýskir áhorfendur njóta myndarinnar í Frankfurt.

og óþekkta staði á Íslandi í frábærum
náttúrumyndum sem teknar voru að
miklu leyti úr þyrlum og flugvélum.
Það var notast við margar myndavélar en þær voru allar samtengdar sem
skilar eftirminnilegri kvikmyndaupplifun. Tónlistin við kvikmyndina er
eftir Hilmar Örn og hún er órjúfanlegur þáttur verksins.“
Halldór fylgdist með viðbrögðum
áhorfenda í Frankfurt þar sem hann

var framkvæmdastjóri Sögueyjunnar
Íslands. „Aðsóknin í íslenska skálann
sló öll met þar og þessi mynd var auðvitað hluti af aðdráttaraflinu. Þjóðverjarnir lögðust í gólfið til að ná öllu
sem fram fór. Og nú geta Íslendingar
fengið að sjá landið sitt með þessum
nýstárlega hætti.“
Sýningar í Hörpu hefjast 29. júní og
standa í fimm vikur hið minnsta.
sigridur@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 16. JÚNÍ 1963

Fyrsta konan út í geiminn
Á þessum degi árið 1963 var hin sovéska Valentina Tereshkova send fyrst
kvenna út í geiminn um borð í geimfarinu Vostok 6.
Valentina var í 71 klukkustund á sporbaugi um jörðu og fór á þeim tíma
48 sinnum í kringum jörðina áður en hún lenti Vostok 6 af öryggi á jörðinni
aftur. Flugið gerði Valentinu að
þjóðhetju í Sovétríkjunum og var
hún sæmd Lenínorðunni skömmu
síðar fyrir afrek sitt. Áður höfðu
Sovétmenn sent fyrsta manninn,
Júrí Gagarín, og fyrsta hundinn,
Laika, út í geiminn.
Valentina, sem var áður áhugafallhlífarstökkvari, var valin úr
hópi yfir 400 umsækjenda til að
fara út í geiminn en reynsla af
fallhlífarstökki var einmitt eitt
af skilyrðunum fyrir inntöku.
Önnur skilyrði voru meðal annars
að vera undir þrítugu, undir 170
sentímetrar á hæð og undir 70
kíló að þyngd. Síðar þetta sama ár
giftist Valentina öðrum geimfara,
Andrian Nikolajev. Þau eignuðust
árið 1964 saman dótturina Elenu
Adrianovna og var hún fyrsta
barnið í sögunni sem átti foreldra
sem báðir voru geimfarar. Geimfarahjónin skildu árið 1982.

TÓNLEIKAR Hallfríður Ólafsdóttir kemur

fram í Þingvallakirkju.

Hallfríður á
Þingvöllum
Aðrir tónleikar í tónleikaröðinni
Þriðjudagskvöld í Þingvallakirkju
verða haldnir 19. júní klukkan 20.
Þá mun Hallfríður Ólafsdóttir,
sólóflautuleikari Sinfóníunnar og
höfundur Maximúsar Músikúsar
sjá um fimmtíu mínútna einleiksdagskrá.
Hallfríður leikur tónlist sem öll
tengist sumrinu og náttúrunni á
einn eða annan hátt. Aðgangur er
ókeypis.

Komdu í kaffi og kleinur
Komdu á frumsýningu
í Brimborg í dag
Spyrðu um
verksmiðjuábyrgð
í allt að 5 ár

Opið í dag 12-16

markhonnun.is

LAMBALÆRI
SNEITT -FROSIÐ

Kræsingar & kostakjör

2/4:3
ÁÐUR 1.698 KR/KG

GLEÐILEGA ÞJÓÐHÁTÍÐARHELGI
OSTAGRILLPYLSUR

BRATWURST PYLSUR
330 G

TTUR

28% AFSLÁ

300 G

TTUR

29% AFSLÁ

4:1

KJÚKLINGAVÆNGIR

TTUR

40% AFSLÁ

HVÍTLAUKS

ÁÁÐUR 5549
49 KR/PK

3::

4:6

ÁÐUR 498 KR/KG

ÁÁÐUR 549 KR/PK

NAUTAKÓTELETTUR

ÍTALSKT LAMBALÆRI

KARTÖFLUR

PEPPERSTYLE

ÚRB.

BBQ - 600 G

TUR

31% AFSLÁT

2/::9
BAKAÐ Á STAÐNUM

ÁÐUR 2.895 KR/KG

ÁÐUR 689 KR/PK

ÁÐUR 2.498 KR/KG

SALTKRINGLUR

2/::9

6::

NÝBAKAÐ
TILBOÐ

:6

BERLÍNARBOLLUR
BAKAÐ Á STAÐNUM

TTUR
50% AFSLÁ

KLETTTASALAT
BLANNDAÐ
2000 G

ÁÁÐUR 1189
89 KR/STK

UR

TT
50% AFSLÁ

35:
ÁÐUR 498 KR/PK

::

ÁÁÐUR 1198
98 KR/STK

www.netto.is
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |

TTUR

50% AFSLÁ

KJÚKLINGALEGGIR
BBQ

40% AFSLÁTT

UR

6::
ÁÐUR 998 KR/KG

HÆ HÓ JIBBÍ JEY OG JIBBÍ JEY!

59:

NETTÓ
KAFFI
400 G

9:

EMERGE

ORKUDRYKKUR
2 TEG. 250 ML

ÁÁÐUR 5549
49 KR/PK

HJÓNABANDSSÆLA
KRISTJÁNS BAKARÍ

ÁÁÐUR 1119
19 KR/STK

7::
ÁÁÐUR 9
998
98 KR/STK

TTUR

30% AFSLÁ

86

PEPSI / PEPSI MAX
33 CL

SPRITE

6 X 330 ML

FANTA ORANGE
6 X 330 ML

COCA-COLA
6 X 330 ML

ÁÐUR 99
99 KR/STK

4:9
98 KR/PK
ÁÐUR 4
498

SNÚÐAR

ÓDÝRT FYRIR HEIMILIÐ 500 G
KANIL/SULTU/SÚKKULAÐI

SPELTBRAUÐ
MYLLAN

45:
KR/2 PK

COOP
SALTSTANGIR
250 G

22:

ÁÐUR
ÁÐ
UR 189
189 KR/PK

5:9

2 FYRIR 1

ÁÐUR 579 KR/PK

Tilboðin gilda 14. - 17. JÚNÍ
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Í TILEFNI AF hundrað ára afmæli skátastarfs á Íslandi hafa skátar tekið höndum saman við Landsvirkjun um uppsetningu á sýningunni Undraland – Minningar frá Úlfljótsvatni, sem tileinkuð er starfsemi skáta á Úlfljótsvatni síðustu
sjö áratugina. Á sýningunni gefst gestum kostur á að skyggnast inn í ævintýraheim skáta við Úlfljótsvatn og þess fjölbreytta starfs sem þar fer fram. Sýningin verður opnuð í Ljósafossstöð klukkan 14 í dag. Í kjölfar opnunarinnar verður
boðsgestum boðið í skátakakó í Gilwell-skálanum klukkan 15.30.

krakkar@frettabladid.is

20
Bragi Halldórsson

„Hér eru fjórar tegundir fugla sem allar eru með sérhæfðan gogg til að borða
mismunandi fæðu“ las Lísaloppa. „Getur þú parað saman hvern fugl RJ þá
fæðu sem hann er sérhæfður í að borða.“ Kata rýndi í myndina smá stund og
sagði svo. „Þetta væri kanski auðveldara ef þetta væru íslenskir fuglar.“ „En
við þurfum bara að horfa á gogginn á þeim og þá eigum við að geta séð hvaða
goggur er bestur til að borða mismunandi mat,´ sagði Lísaloppa. „Allt í lagi,“
sagði Kata. „Ég þekki svo sem ekkert íslenska fugla betur en erlenda.´
Getur þú hjálpað þeim að para saman fuglsgoggana og viðeigandi fæðu?

A

1

B

2

D

3

E

4

SKEMMTILEGAST AÐ
HEIMSÆKJA KRAKKA
Stígvélaði kötturinn gæti lifað á rjómablandi, besti vinur hans heitir Ari og hann
heldur með Hollandi á Evrópumóti karla í fótbolta.
1.

svar: A OG 3, B OG 4, D OG 1, E OG 2.

2.

Hafið þið heyrt um maraþonhlauparann sem hljóp í spik?
Eða hafið þið heyrt um bakarann sem bakaði bara
vandræði?

3.

Þið hljótið að hafa heyrt um trommarann sem sló í gegn?
Og rafvirkjann sem var í stuði?
Svo ég tali nú ekki um rakarana tvo sem fóru í hár
saman?
Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

4.

5.

Þú ert alltaf kallaður Stígvélaði kötturinn, en hvað
heitir þú fullu nafni? Ég var
nefndur Don Depill Simba
við fæðingu en það vita það
mjög fáir.
Hvað ertu gamall? Þetta
finnst mér óviðeigandi
spurning. Ég get þó sagt að
ég hef slitið kettlingaskónum
en hef þó ekki enn þurft að
fara inn á Kattholt.
Hvar fæddist þú? Sú dýrðarstund átti sér stað milli
fullra hveitipoka, undir ofninum í mylluhúsi nokkru í
Ævintýraskóginum.

6.

Hvað finnst þér best að
borða? Sardínur með þeyttum rjóma, mjá, ég fæ vatn í
munninn.

7.

Hver er besti vinur þinn?
Ari, engin spurning.

8.

Hvert er uppáhaldsævintýrið þitt fyrir utan Stígvélaða
köttinn? Ætli ég verði ekki
að segja Mjallhvít og dvergarnir sjö, Hans klaufi, Rauðhetta og Galdrakarlinn í Oz.

9.

Ertu á Facebook? Já! Ásamt
hinum vinum mínum í Leikhópnum Lottu.

Hvort gengurðu í gúmmíeða leðurstígvélum? Leður!
Að sjálfsögðu.

10. Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Ferðast
um landið og heimsækja
skemmtilega krakka.

Harðfisk eða rjóma? Ég gæti
lifað á rjómablandi.

11. Kanntu góðan brandara?
Marga! Hér kemur einn

frábær. Einu sinni voru
tveir kettir á leiðinni í
teygjustökk, þá sagði annar
„mjá“ og hinn svaraði „akkúrat það sem ég ætlaði að
segja“. Hahahahaha!
12. Verður þú aldrei bílveikur
á ferðalagi með Leikhópnum Lottu? Nei, það hef ég
aldrei orðið. Hins vegar
verða Hans hátign og Fríða
prinsessa oft veik enda
ekki vön því að ferðast með
almúganum.
13. Með hvaða íþróttaliði heldurðu? Breiðabliki. Þó Fylkir sé með flottustu búningana.
14. Með hverjum heldurðu á
EM? Hollandi. Þeir bera
af í appelsínugula litnum.
Appelsínugulur er sko
uppáhaldsliturinn minn!

Landnámshæna leikur kúnstir

www.ms.is

Landnámshænan Auður, sem
á heima á sveitabæ á Suðurlandi, er enginn venjulegur
fugl. Hún er reyndar hálfgerður
furðufugl. Þegar eigandi hennar setur korn eða annað góðgæti fyrir framan hana hoppar
hún og fær gott í gogginn að
launum. Hún hoppar að vísu
ekki hátt, ekki nema um millimetra frá jörðinni, en það þykir
einstaklega fyndið og forvitnilegt á að horfa.

Fáðu þér góða
mjólkurskvettu!

Þar með eru brögð hinnar
skynsömu Auðar ekki upptalin. Þegar hún er úti í garði
og finnur til svengdar goggar
hún í eldhúsgluggann, þangað
til einhver kemur út og gefur
henni að borða. Hún kann sér-

staklega vel að meta Rice
Crispies.
Landnámshænur er nafn yfir
þá tegund sem hefur verið á
Íslandi lengst allra hænsna.
Þær eru minni en margar
aðrar hænur í útlöndum, en
harðgerar og duglegar. Þær
voru á tímabili í útrýmingarhættu, en eru það ekki
lengur, þökk sé aðdáendum
hænunnar víða um land.
Það er ekki víst að allar landnámshænur geti leikið listir
eins og Auður, en þær eru
þó þekktar fyrir að hægt er
að kenna þeim ýmislegt. Þær
hænast líka margar hverjar
að mannfólki og þykja mjög
skemmtilegir fuglar.
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LÁRÉTT
2. bak, 6. 950, 8. slegið gras, 9. fugl,
11. frú, 12. hopp, 14. húrra, 16. dreifa,
17. fjór, 18. traust, 20. hljóta, 21.
maður.

20

Tom Cruise og allir hinir
T

om Cruise kom til landsins í vikunni.
BAKÞANKAR
Hann leikur aðalhlutverkið í stórAtla Fannars
myndinni Oblivion, sem verður tekin
Bjarkasonar upp að hluta hér á landi í sumar. Fjöl-

LÓÐRÉTT
1. samtals, 3. skammstöfun, 4. nefrennsli, 5. inngangur, 7. andmæli,
10. netja, 13. kóf, 15. rænuleysi, 16.
stykki, 19. klukka.
LAUSN

miðlar fjalla um hvert fótmál leikarans
og ljóstra upp um dvalarstað hans með
slíkri nákvæmni að ráðvilltar smástúlkur
hugsa sér gott til glóðarinnar og mæta
jafnvel á staðinn í von um að fá að baða
sig í frægðarljóma stórstjörnunnar.

LÓÐRÉTT: 1. alls, 3. eh, 4. nefkvef, 5.
dyr, 7. mótbára, 10. mör, 13. kaf, 15.
óráð, 16. stk, 19. úr.

2

1

ER ekki hægt að láta manninn í friði?
Þetta minnir mig á þegar ég var að spila
á Iceland Airwaves og beið baksviðs
eftir söngkonunni og Hollywood-stjörnunni Juliette Lewis, fyrrverandi kærustu Brad Pitt, sem var væntanleg
ásamt hljómsveit. Risavaxnir dyraverðirnir þurftu ekki að segja mér
tvisvar að láta mig hverfa. Ég segi nú
bara eins og Iggy Pop sagði við mig
í Leifsstöð árið 2006: „Góðan
daginn!“

LÁRÉTT: 2. lend, 6. lm, 8. hey, 9. lóm,
11. fr, 12. stökk, 14. bravó, 16. sá, 17.
fer, 18. trú, 20. fá, 21. karl.
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VIÐ verðum að læra að
umgangast fræga fólkið.
Mark Wahlberg hefði t.d.
skellt á mig þegar ég tók
símaviðtal við hann á dögunum, ef ég hefði ekki kunnað
að haga mér. Þegar ég var
búinn að fá bráðnauðsynlegar
upplýsingar um kvikmyndina

Contraband lét ég mér nægja að spjalla í
tíu til tuttugu mínútur áður en ég hleypti
honum aftur í vinnuna. Hann var reyndar
örlítið þurr á manninn og ég sagði Balta
(Baltasar Kormáki leikstjóra) það en
Wahlberg talaði reyndar vel um Darra
(Ólaf Darra leikara).

FRÆGT fólk verður að geta átt athvarf
á Íslandi — griðastað sem það getur
heimsótt og fengið að vera í friði. Það er
ekkert kúl við að sitja um stjörnur í von
um að fá að líta þær augum. Leikarinn
Viggo Mortensen var alveg sammála mér
um það þegar ég hitti hann á Patró fyrir
tveimur árum. Þar var hann algjörlega
látinn í friði, enda kunna Patreksfirðingar að taka á móti fólki! — og elda fisk,
en Viggo gæddi sér einmitt á þorski og
horfði á leik í Meistaradeildinni.
LOKS þurfum við að láta slúðrið eiga sig.
Hvað kemur það okkur við þótt sumar
stjörnur kjósi að kanna lystisemdir holdsins á meðan á dvöl þeirra á landinu stendur? Þó að söngvarinn í hljómsveitinni
Incubus hafi lent í óvæntu ástarævintýri
í sturtu Laugardalshallar og að gítarleikari Korn hafi glatað gítar eftir villt
teiti sem fór úr böndunum. Það er algjör
óþarfi að dreifa slíku slúðri. Gerard Butler, kviðmágur minn, myndi taka undir
það.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Hann er einmitt nýbúinn
að borða eitt kálhöfuð
og gamlan sokk, svo
númer 2 er ekki
langt undan!

Hey... er þetta ekki Þokkalega!
þessi gamla sem
Þú veist
einu sinni kastaði
hvað þú
snjóboltum í okkur? verður að
gera!

Komiði út!
Ég er með
jólagjöf handa
ykkur!

Jáháhá!
Gleðileg
jól!

Með heitum
kveðjum frá
okkur!

Ég læt
hann
hringsóla
aðeins!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Veistu hvað væri
algjör snilld að
borða núna?

Stóra sneið af nautakjöti, medium rare, og
bakaða kartöflu eins og
við borðuðum í gær.
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■ Handan við hornið
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Nei, við kyssumst
ekki lengur,
en stundum setjum
við tennurnar okkar
í sama vatnsglasið.

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Raða upp
plastglösum
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Eftir Tony Lopes

Hjónaráðgjöf

Hvað ertu
að gera?

3TMë

Hver var
að tala um
afganga?
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Sorrí. Við
eigum enga
afganga.

Þetta er eigin- Ég veit ekkert um þessa íþrótt!
lega íþrótt og Hún er algjörlega ný fyrir mér.
ég er frekar
góð í henni.

Ég gæti
kannski gerst
þjálfarinn
þinn.

ȞɃʝȵȵɆʘȸɆȽȽȺʘȞɃȲȿȵȹʪɅȶȽ
ɆȾȹȶȽȸȺȿȲ
ȣɀɄȲʧɆʴȺȸɇȺʧʴȲʧɄȶȾʴʰȿɀɅȲɃȶȼȼȺȽȶȿȸɆɃ
ȪɅȲʧȸɃȶȺʧɆȾȲȽȽɅȸɆȽȽɄȺȽȷɆɃȵȶȾȲȿɅȲɀȸɇʭȿȵɆʧʰɃ

ȭȶȸȿȲȾȺȼȺȽȽȲɃȶȷɅȺɃɄɁɆɃȿȲɃ
ȭȶɃʧɆȾȶȷɅȺɃɅȲȽȵȲȵȲȸȲʘȹʝʧʤɅɆɃȿȺȿɆȾȞɃȲȿȵȟʪɅȶȽ
ȣȲɆȸȲɃȵȲȸȺȿȿȻʰȿʤȷɃʘȼȽɅȺȽȼȽ
ȪɆȿȿɆȵȲȸȺȿȿȻʰȿʤȷɃʘȼȽɅȺȽȼȽ

ȢȲɆɁɆȾȸȶȸȿɄɅȲʧȸɃȶȺʧɄȽɆȲȽȽɅȸɆȽȽȾȲȹɃȺȿȸȲȹʘȽɄȷȶɄɅȲɃȲɃȾȳʭȿȵȸɆȽȽȾɊȿɅ
ȞɀȽȵȨɆȶɄɅȸɆȽȽȾɊȿɅɄɅɊɅɅɆɃȼȶɃɅȲɄɅȻȲȼȲɀȷȽ

ȝȩʅȫȫȭȜȩʈȤȘȫ

ȜȿȸȺȿɄȼɆȽȵȳȺȿȵȺȿȸɅȺȽȲʧɄȶȽȻȲ
ȢȲɆɁɆȾȸʭȾɆȽɀȸȿʳʰɃȶȺȿɄɀȸȩɀȽȶɉșɃȶȺɅȽȺȿȸȚȲɃɅȺȶɃ
ȧȲɅȶȼȧȹȺȽȺɁɁȶʘɄȲȾɅʭȽȽɆȾȸɆȽȽʰɃɆȾ
ȢȲɆɁɆȾȲȽȽȲȵȶȾȲȿɅȲ
Umsagnir frá viðskiptavinum

ȪɅȲʧȸɃȶȺʧɆȾȶȺȿȿȺȸɇȶɃȼȶȷɅȺɃ
ʴȶȼȼɅȲʤɄȽȶȿɄȼȲȽȺɄɅȾʘȽȲɃȲ
ȶȺȿɄɀȸȞɆȿȿȽȲɆȸșȽʭȿȵȲȽ
ȡʪȹȲȿȿȶɄȢȻȲɃɇȲȽ
ȪɇȲɇȲɃȞɆʧȿȲɄɀȿȝȽʪȼȲ
ɹɄȸɃʤȾȡʪȿɄɄɀȿ
ȥʤȿɆȫɃɊȸȸɇȲȵʪɅɅɆɃ
ȢȲɃʪȽʤȿɆȣʘɃɆɄȵʪɅɅɃȺɃ
ȡʪȿȪɅȶȷʘȿɄɄɀȿ
ȞȶɀɃȸȞɆʧȿȲ
ɀȸȷȽȶȺɃȺ

Besta verðið!
Ég hef selt talsvert af gullskartgripum og demöntum undanfarin ár á Íslandi og undantekningalaust hef ég fengið
besta verðið hjá www.kaupumgull.is Þau eru ﬂjót að meta,
vandvirk og áreiðanleg.
Jóna Guðmundsdóttir
Fljót og góð þjónusta hærra verð en hjá gullsmið!
Ég kom með talsvert magn af skartgripum úr dánarbúi sem
við systkynin áttum. Í 2 ár hafði ég reynt að selja gripina hjá
gullsmiðum án árangurs. Mér til undrunar og ánægju voru
þeir metnir af www.kaupumgull.is á hærra verði en ég hafði
reynt að selja þá hjá gullsmið. Gripina fékk ég staðgreidda
og allt ferlið gekk hratt og örugglega fyrir sig.
Sigurður Eiriksson
Ég kom með föður mínum með skartgripi sem ég hafði
fengið í arf, ég taldi að þeir væru um 150.000 kr virði, ég var
því frekar hissa og ánægð þegar þeir voru metnir af www.
kaupumgull.is á 580 þús, til að hafa vaðið fyrir neðan mig
fékk ég tilboð frá ﬂeiri aðilum, hins vegar borguðu www.
kaupumgull.is mun betra verð en aðrir .
Sigríður Jónsdóttir

Erum á 14. hæð í turninum á Grand Hóteli

ȬɁɁȽʳɄȺȿȸȲɃɀȸɅʤȾȲɁȲȿɅȲȿȺɃ
ȪɇȶɃɃȺɃɄǵɄɇȶɃɃȺɃ#ȼȲɆɁɆȾȸɆȽȽȺɄ
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ÞJÓÐLEG STEMNING Á ÁRBÆJARSAFNI Venju samkvæmt verða þjóðbúningar í aðalhlutverki í Árbæjarsafni á

menning@frettabladid.is

þjóðhátíðardag Íslendinga 17. júní. Gestir eru hvattir til að mæta í eigin búningum. Upp úr klukkan 13 munu eigendur glæsivagna
Fornbílaklúbbs Íslands sýna sig á safnsvæðinu og drossíurnar með. Klukkan 16 verða þjóðdansar dansaðir á torginu.

Með áhættuatriði
á tónlistarhátíð
Tónlistarhátíðin Reykjavík
Midsummer Music 2012 fer
fram í fyrsta sinn í Hörpu
17. til 19. júní. Píanóleikarinn Víkingur Heiðar Ólafsson er hugmyndasmiður og
listrænn stjórnandi hátíðarinnar, sem einvalalið tónlistarmanna tekur þátt í.

FINNUR FALLEGAN SAMHLJÓM Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari lét draum verða að veruleika með því að skapa tónlistarhátíðina Reykjavík Midsummer Music. Hann hefur haft gaman af því að finna fallegan samhljóm í öllum smáatriðunum í kringum
hátíðina.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Mig hefur alltaf langað að vera
með mitt eigið litla tónlistarfestival. En hugmyndin varð ekki skýr
í huga mínum fyrr en fyrir um
ári síðan, þegar ég var með tónleika með Kristni Sigmundssyni
þann 16. júní. Þá var stemningin
svo skemmtileg og mögnuð og ég
áttaði mig á að hásumarið væri
einmitt tíminn fyrir svona lagað.
Þó það sé ákveðin áhætta fólgin í
þessum árstíma finnst mér þetta á
sama tíma svo músíkalskur tími.
Það eru svo góð stemning í öllum.
Við erum að æfa langt fram á nótt,
tónlistarmennirnir, og allir eru í
stuði. Þetta myndi aldrei ganga ef
við hefðum myrkrið yfir okkur,“
segir Víkingur Heiðar Ólafsson,
píanóleikari og listrænn stjórnandi tónlistarhátíðarinnar Midsummer Music 2012, sem fram
fer í Hörpu 17. til 19. júní næstkomandi.

Klikkuð efnisskrá
Með Víkingi flytur einvalalið tónlistarmanna kammertónlist á
hátíðinni - píanóleikarinn Ástríður Alda Sigurðardóttir, Megas,
Einar Jóhannesson klarínettuleikari, Stefán Jón Bernharðsson hornleikari, fiðluleikararnir Sigrún Eðvaldsdóttir og Ari
Þór Vilhjálmsson, víóluleikarinn
Þórunn Ósk Marínósdóttir, sellóleikararnir Bryndís Halla Gylfadóttir og Sigurgeir Agnarsson og
Hávarður Tryggvason kontrabassaleikari. „Þetta eru miklar
kanónur sem ég hef með mér, allt
rosalega skemmtilegt tónlistarfólk. Ég var líka svo heppinn að
ekkert þeirra andmælti þeirri
klikkuðu efnisskrá sem ég valdi
fyrir tónleikana,“ segir Víkingur.
„Hana valdi ég með allt það sem
er skemmtilegast við kammermúsík að leiðarljósi. Þessa þversagnakenndu togstreitu þess að spila
sundur og saman. Lýðræði og einræði. Hlýðni og óhlýðni. Ligetihorntríóið er frábært dæmi. Í því
er stór og erfiður píanópartur
en jafnvel enn stærri og erfiðari
hornpartur. Og svo er fiðlan þarna
líka, sem er vön því að fá að vera
aðal. Smá fætingur á milli allra,
kannski vegna þessarar óstöðugu
hljóðfæraskipunar. Kvartett stendur traustum fótum í jafnvægi en
svona tríó, þetta er eins og þrífætt
dýr. Skrímsli jafnvel, miðað við
hvað það er erfitt.“
Fólk hugsar of mikið
Verkin sem leikin verða á tónleikunum fjórum segir Víkingur
öll eiga það sameiginlegt að vera
skemmtileg og samin á síðustu
120 árum, eða svo. „Þetta er allt
ný músík, samin í heimi sem sættir sig ekki við breytingarnar sem
urðu á 20. öld. En það þarf ekki að
draga allt í dilka, við reynum að
láta flokkana litlu skipta.“
Víkingur nefnir Megas sem
dæmi um flytjanda á lokatónleikunum, sem passar kannski ekki
inn í hina hefðbundnu flokkun.
Þar mun Megas flytja lög sín og
texta, búin fyrir klassísk hljóðfæri af Þórði Magnússyni, syni
hans. „Annað dæmi er Ravelfiðlusónatan, þar sem hinn sérkennilega agaða og barokk-kennda

útgáfa Ravels af impressjónismanum tekur flipp. Þetta er yndislega ljóðræn tónlist en leikræn
líka, full af stemningu. Svo erum
við með eitt áhættuatriði, þar sem
Bryndís Halla sellóleikari spilar
rafmagnað sóló og allir hinir músíkantarnir leika undir hjá henni.
Þetta er rosalega skemmtileg
útsetning sem Daníel Bjarnason
gerði fyrir okkur.“
Víkingur hefur á tilfinningunni að tónlistin sem flutt verður
á Midsummer Music geti gengið
fyrir alla, hvort sem þeir aðhyllist klassík eða popp, eða eitthvað
allt annað. Hann vonast til þess að
sem flestir láti sjá sig á tónleikunum, líka þeir sem eru ekki vanir
því að mæta á klassíska tónleika.
„Fólk hugsar allt of mikið. Sérstaklega reyndar þegar það reynir að kynna sér nútímatónlist. Það
stressar mann upp og er ekki vænlegt til nautnar. Fólk á að slaka á
og hlusta. Hitt kemur.“

Ný reynsla að fá að ráða
Ein ástæða þess að Víkingur gat
látið drauminn um að skapa tónlistarhátíð verða að veruleika var
að hann fékk styrk úr Menningarsjóði SUT (Samtaka um tónlistarhús) og Rutar Hermanns. „Þetta er
sjóður sem margir greiddu reglulega í af sínu eigin fé á meðan tónlistarhúsið Harpa var enn þá fjarlægur draumur. Það er gott að
byggja á svona fallegum grunni,
um von og þrá fólks til að heyra
góða tónlist. Þetta skiptir máli, því
andi í verkefnum eins og þessum
er mjög mikilvægur.“
Víkingur hefur ekki áður staðið
í skipulagningu tónlistarviðburðar
af þessari stærðargráðu og segir
það skemmtilega reynslu. „Ég
fæ að ráða ansi miklu en er með
pínulítinn og skemmtilegan hóp af
fólki sem hefur verið að vinna með
mér í þessu í 250 prósent vinnu.
Við höfum til dæmis dokúmenterað allt ferlið og haft mikinn presens á netinu. Ég hef tekið þátt í
mörgum ólíkum þáttum, sem ég
fæ ekki að vera með í þegar ég er
að spila fyrir einhvern annan. Það
hefur verið mjög gaman fyrir mig,
að reyna að finna einhvern fallegan samhljóm í öllum smáatriðunum í kringum þetta.“
Nær óspilandi píanókvintett
Víkingur stefnir að því að gera
Reykjavík Midsummer Music að
árlegum viðburði. Hann ætlar
hins vegar ekki endilega að tileinka hátíðina kammertónlist.
„Stefnan er að þetta verði ólíkar hátíðir, hvað tónlistina varðar. Kannski verður næst meiri
einleikur, kannski líka stærri
bönd. Það getur líka vel verið að
við blöndum meiri sjónrænni list
inn í þetta næst,“ segir Víkingur, en tekur fram að þetta sé allt
saman framtíðarmúsík. Það sem
hann hefur hugann við í dag er að
hátíðin sem fram undan er heppnist sem allra best. „Ég er rosalega spenntur, æfi mig langt fram
á nótt og reyni að vakna mjög
snemma.“
Eitt af því sem hann er að takast á við er píanókvintett breska
tónskáldsins Tómasar Adés, sem
Víkingur frumflytur á Íslandi
á kvöldtónleikum mánudagsins. „Þetta er gríðarlega flókið
verk, næstum því óspilandi! Það
er langt síðan ég hef eytt eins
löngum tíma í að komast í gegnum tónverk, síðast var það þegar
ég var að æfa mig fyrir Rachmaninoff númer 3. Svona er þetta
yfirgengilegt prógramm. Það er
hressandi að gera eitthvað yfirgengilegt svona af og til.“
holmfridur@frettabladid.is

FISLÉTTIR FERÐAFÉLAGAR

MESTA FERÐATÖSKUÚRVALIÐ
Í EYMUNDSSON SMÁRALIND
OG Á EYMUNDSSON.IS

Léttur ferðamáti

5%

afsláttur af öllum ferðatöskum
fyrir Vildarklúbbsmeðlimi.
Skráðu þig í næstu heimsókn.
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Íslenska óperan setur upp Il Trovatore í haust
að verkin séu ólík. Töfraflautan og La Boheme voru léttari
en nú kemur Verdi inn af miklum krafti með dramatískt verk
sem ólgar af ástríðu og hefnd.“
Il Trovatore hefur einu sinni
verið sett upp áður í Íslensku
óperunni, árið 1986.
Í helstu hlutverkum verða
Jóhann Friðgeir Valdimarsson í
hlutverki Manrico, Auður Gunnarsdóttir í hlutverki Leonoru,
Alina Dubik og Elsa Waage sem
skipta með sér hlutverki Azucenu, Viðar Gunnarsson í hlutverki Ferrando og Tómas Tómasson í hlutverki Luna greifa,

en hann syngur fyrstu þrjár
sýningarnar og heldur svo til
Mílanó, þar sem hann þreytir frumraun sína í Scala-óperunni í Lohengrin eftir Wagner.
Barítónsöngvarinn Anooshah
Golesorkhi tekur síðan við hlutverkinu af Tómasi. Hljómsveitarstjóri er hin bandaríska Carol
I. Crawford. „Það sætir tíðindum því þetta verður í fyrsta
sinn sem kona heldur um tónsprotann í óperuuppfærslu við
Íslensku óperuna,“ segir Stefán.
Alls verða sex sýningar á Il
Trovatore en miðasala hefst í
byrjun ágúst.
- bs

Laugardagur 16. júní 2012
➜ Gjörningar
14.00 Birgir Sigurðsson opnar myndlistarsýningu sína, Reynslusaga matarfíkils, í Flóru í Listagilinu á Akureyri. Í tilefni þess mun hann fremja gjörninginn
Reglugerð um ofát á sama stað.
➜ Sýningar
14.00 Sölusýning á grafíkverkum

Errós verður opnuð að Brekkugerði 19.
Sýningin er haldin í tilefni af áttræðisafmæli listamannsins nú í sumar. Enginn
aðgangseyrir er inn á sýninguna.

➜ Hátíðir

STEFÁN BALDURSSON Il Trovatore eftir Verdi

er dramatískari en síðustu verk óperunnar; La
Boheme og Töfraflautan.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

13.00 Hverfishátíð og flóamarkaður
verður haldin á Bollagöturóló í Norðurmýri (við endann á Gunnarsbraut og
Auðarstræti). Allir velkomnir.
14.00 Buddha bar heldur upp á eins
árs afmæli sitt með afmælispartíi allan
daginn og fram undir morgun. Ókeypis
veitingar meðan birgðir endast og
skemmtidagskrá í boði fyrir alla.
➜ Umræður
14.00 Heimspekikaffihúsið verður
haldið á Horninu, Hafnarstræti 15.
Umræðuefnið er Hvað er sönnun? Allir
velkomnir.
➜ Tónlist
15.00 Jazzsumartónleikaröð veitinga-

hússins Jómfrúarinnar við Lækjargötu
halda áfram. Að þessu sinni koma fram
feðginin Stefán S. Stefánsson og Erla
Stefánsdóttir ásamt hljómsveit. Tónleikarnir fara fram utandyra á Jómfrúartorginu og aðgangur er ókeypis.
17.00 Þýski spunatónlistarmaðurinn
Christoph Schiller heldur tónleika að
Ingólfsstræti 10, efstu hæð, efstu bjöllu.
Allir velkomnir og enginn aðgangseyrir.
18.00 Orgelfoss 2012 fer fram í Hallgrímskirkju. Flæðandi orgeltónlist verður
í kirkjunni til klukkan 21. Frítt er inn en
tekið við frjálsum framlögum í viðgerðarsjóð Klais orgelsins í Hallgrímskirkju.

NÝJUNG
GUM
Í HAN DHÆ
UM BÚÐUM

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Íslenska óperan frumsýnir óperuna Il Trovatore eftir Giuseppi
Verdi í Eldborg í Hörpu þann 20.
október næstkomandi. Óperan
er eitt vinsælasta verk ítalska
meistarans, en þetta verður í
fyrsta sinn sem verk eftir hann
verður flutt í heild í Hörpu.
Þetta er þriðja óperan sem
Íslenska óperan setur upp í
Hörpu á einu ári en Töfraflautan og La Boheme voru á dagskrá í fyrra. „Við stefnum að
því að vera með tvær sýningar á vetri,“ segir Stefán Baldursson óperustjóri. „Við reynum að raða þessu þannig upp

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

20.00 Hljómsveitin Mannakorn heldur
stórtónleika í Hofi, Akureyri. Sveitin
hefur spilað saman frá árinu 1975 og
gefið út 12 geisladiska. Miðaverð á tónleikana er kr. 4.900.
20.30 Stormsveitin heldur stórtónleika
í Hlégarði. Sveitina skipa fjórradda
karlakór og fimm manna rokkhljómsveit. Miðaverð er kr. 2.500.
22.00 Hljómsveitin Gordon Riots
vaknar eftri rúmlega tveggja ára dvala
og heldur tónleika á Bar 11. Þeim til
liðsinnis verður hljómsveitin We Made
God. Aðgangur er ókeypis.
22.00 DJ Seth
Sharp heldur
stuðinu gangandi
á Glaumbar. Ýmis
tilboð á barnum.
22.00 KK-band,
Bein leið, ásamt
óvæntum gestum
spila á Café Rosenberg.
23.00 Sálin hans
Jóns míns spilar á SPOT, Kópavogi.
Líklega mun hljómsveitin frumflytja nýtt
lag sitt, Hjartadrottningar, auk þess sem
tekin verða öll þeirra þekktustu lög.
23.00 Helgi og Hljóðfæraleikararnir
halda tónleika á Græna hattinum, Akureyri. Miðaverð er kr. 1.500.
23.00 Pálmi Hjaltason skemmtir á ObLa-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr. 1.000.
23.00 Húsbandið spilar á Hvítahúsinu,
Selfossi. Aðgangur er ókeypis og 2 fyrir
1 á barnum. Aldurstakmark er 18 ára.
➜ Leiðsögn
12.00 Ingibjörg Helga leiðir gesti um

sýningu sína, Mál er að mæla, í Listasal
Mosfellsbæjar til klukkan 15.

Þræddir, bræddir, snæddir.
Í salatið, í nestisboxið, á ostapinnann og út í heita rétti.
Það eru nánast engin takmörk fyrir möguleikum ostakubbanna.

➜ Listamannaspjall
15.00 Dodda Maggý verður með lista-

mannaspjall í tengslum við sýninguna
Horizonic í Listasafni Árnesinga.
Aðgangur er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

LAUGARDAGUR 16. júní 2012

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Sunnudagur 17. júní 2012
➜ Sýningar
17.00 Sumarsýning Sláturhússins á

Egilsstöðum opnar, en þetta er í fjórða
sinn sem hún er sett upp. Feðgarnir Þór
Vigfússon og Helgi Þórsson og mæðginin Ólöf Birna Blöndal og Sveinn Snorri
Sveinsson sýna list sína. Léttar veitingar
og ljúf tónlist í boði.

➜ Hátíðir
10.00 Akureyrarbær fagnar 17. júní

með hátíðarhöldum. Nánari dagskrá má
sjá á www.visitakureyri.is.
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Garðabær býður fólki á tónleika
Hljómsveitin Salon Islandus ásamt
söngkonunni Diddú kemur fram á
hátíðartónleikum í safnaðarheimilinu Kirkjuhvoli í Garðabæ á morgun, 17. júní, klukkan 20. Aðgangur er
ókeypis í boði Garðabæjar. Hátíðartónleikarnir eru hluti af 17. júní dagskrá bæjarins.
Salon Islandus hefur starfað
síðan í ársbyrjun 2004. Hljómsveitin kemur reglulega fram á tónleikum víða um land og hefur hún verið
fastagestur í Garðabæ undanfarin
ár. Forverar þessarar átta manna
hljómsveitar eru tríó og síðar kvartett sem allt frá níunda áratug síðustu aldar héldu reglulega Vínar- og

aðra skemmtitónleika og hafa margir söngvarar komið fram með hljómsveitunum í gegnum tíðina.
Hljóðfæraleikarar Salon Islandus
á tónleikunum verða þau Zbigniew
Dubik og Pálína Árnadóttir á fiðlu,
Margrét Árnadóttir á selló, Hávarður Tryggvason á kontrabassa,
Martial Nardeau á flautu, Sigurður I. Snorrason á klarínettu, Anna
Guðný Guðmundsdóttir á píanó og
Pétur Grétarsson á slagverk.
Flutt verða létt og skemmtileg
verk við allra hæfi. Á efnisskránni
eru verk eftir Johann Strauß, Franz
Lehár, ABBA og fleiri og von er á
leynigesti.

SALON ISLANDUS Flytja létt og skemmtileg verk við allra hæfi.

13.00 Þjóðhátíðargleði verður á
Árbæjarsafni í allan dag. Meðal þess
sem verður á dagskrá eru fornbílar,
þjóðdansar og ýmsar sýningar.
➜ Dansleikir
20.00 Þjóðhátíðardansleikur Félags

eldri borgara í Reykjavík verður haldinn
í félagsheimili þeirra að Stangarhyl 4.
Danshljómsveitin Klassík leikur létta
danstónlist. Aðgangseyrir er kr. 1.500 en
kr 1.300 fyrir félagsmenn FEB.

➜ Tónlist
16.00 Hanna Björk Guðjónsdóttir og
Ingunn H. Hauksdóttir flytja nokkur af
ástsælustu sönglögum þjóðarinnar í
djassútgáfu á Gljúfrasteini. Aðgangseyrir
er kr. 1.000.

16.00 Andrea Jónsdóttir leikur klassískt

rokk af hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-LaDa, Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis.
17.00 Fyrstu tónleikar Alþjóðlegs
orgelsumars 2012 fara fram í Hallgrímskirkju. Hörður Áskelsson organisti og
Inga Rós Ingólfsdóttir sellóleikari spila.
Aðgangseyrir er kr. 2.500.
21.00 Hljómsveitin Mannakorn heldur
þjóðhátíðartónleika á Rauðku, Siglufirði.
Miðaverð er kr. 2.500.

➜ Leiðsögn
14.00 Þjóðminjasafn fagnar Þjóðhá-

tíðardeginum með ókeypis aðgangi og
leiðsögn um grunnsýningu safnsins,
Þjóð verður til - Menning og samfélag
í 1200 ár.

20.00 Hjörtur Þorbjörnsson, forstöðumaður Grasagarðs Reykjavíkur, leiðir
áhugasama um fjöruna á Laugarnestanga þar sem gróðurfar er fjölbreytt.
Þátttaka er ókeypis og mæting við
Laugarnestanga.
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popp@frettabladid.is

Takk fyrir
fantasíuna
þína
Fjölmargir hafa tekið
þátt í verkefninu. Takk fyrir
frábærar viðtökur!
Ef þig langar að vera

200 MANNS

skipa fylgdarlið tónlistarkonunnar Madonnu í tónleikaferðalagi
hennar um heiminn. Þar af eru 30 lífverðir en MDNA ferðalag söngkonunnar hófst í maí og lýkur í desember.

UNG OG EFNILEG Leikararnir Vignir Rafn Valþórsson,

Saga Garðarsdóttir og Ævar Þór Benediktsson voru fulltrúar ungu kynslóðarinnar.

HRESS Linda Loeskow, Högni Egilsson og Elsa Kristín Sigurðardóttir
tóku sig vel út.

Líf og fjör á

Grímunni

Uppskeru- og verðlaunahátíð leikarastéttarinnar Gríman fór fram með
pompi og prakt í Hörpu á fimmtudagskvöldið. Leiksýningin Tengdó var
sigurvegari hátíðarinnar. Valur Freyr
Einarsson var meðal annars valinn
leikskáld árins og leikari ársins í aðalhlutverki og sýningin valin sýning ársins. Fjölmennt var á hátíðinni en hljómsveitin Orphic Oxtra lék fyrir dansi að
verðlaunahátíðinni lokinni.

GLÆSILEG Jóhanna Vigdís Arnardóttir, Herdís Þorvaldsdóttir, Egill Ólafs-

son og Tinna Gunnlaugsdóttir.

með þá er hægt að senda
inn sögur til 19. júní

fantasiur.is
FLOTTAR Marta Nordal og Edda Björg Eyjólfsdóttir
skemmtu sér.

SKEMMTILEGT Helga Braga Jónsdóttir, Vigdís Finnbogadóttir og Guð-

finna Rúnarsdóttir.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

LANGHÆST Gisele Bündchen, önnur frá vinstri, aflar mun meiri tekna en keppinautur

hennar Kate Moss.

NORDICPHOTOS/GETTY

Gisele Bündchen
tekjuhæst í átta ár
EKTA ÍSLENSKT SUMAR

Hin brasilíska Gisele Bündchen er
tekjuhæsta ofurfyrirsæta heims
áttunda árið í röð samkvæmt Forbes tímaritinu en hún hefur þénað
mest allra fyrirsæta frá árinu
2004. Á tímabilinu frá maí 2011
til maí 2012 fékk hún greiddar 45
milljónir dala.
Í tímaritinu segir að ofurfyrirsætan og fyrrum Victoria’s Secret-engillinn sigri aðalkeppinauta
sína, Kate Moss og Nataliu Vodianovu, með meira en 35 milljónir
dollara í árstekjur. Þar segir að
tískugoðið Kate Moss hafi fengið

9,2 milljónir dollara fyrir að vera
andlit herferða tískumerkjanna
Longchamp, Mango og Rimmel á
meðan Natalia þénaði 8,6 milljónir dollara fyrir auglýsingar sínar
fyrir Guerlain og Calvin Klein.
Í júní á síðasta ári áætlaði ritið
að heildartekjur hennar síðustu
tíu árin næmu yfir 250 milljónum
dollara. Forvitnilegt er að sex af
tíu hæstlaunuðu fyrirsætum heims
hafa sýnt undirföt fyrir Victoria’s
Secret. Þar á meðal eru Lara
Stone, Miranda Kerr and Candice
Swanepoe.
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Tom Cruise á tökustað Oblivion
Upptökur á hasarmyndinni Oblivion með Tom Cruise í aðalhlutverki hafa farið fram í New York
undanfarið en þeim verður áframhaldið hér á landi á næstunni, eins
og komið hefur fram.
Ljósmyndurum var hleypt á
tökustaðinn í New York þegar
verið var að mynda atriði með
Cruise og mótleikkonu hans
Olgu Kurylenko, sem fyrst vakti
athygli í Bond-myndinni Quantum of Solace. Cruise virtist hinn
hressasti við tökurnar og brosti
bæði til ljósmyndara og aðdáenda
sinna sem fylgdust spenntir með.
Leikstjóri Oblivion er Joseph
Kosinski sem hefur áður gert

Tron: Legacy með Jeff Bridges
í aðalhlutverki. Myndin fjallar
um stríð úti í geimi á milli jarðarbúa og íbúa fjarlægrar plánetu. Cruise leikur Jack Harper
sem gerir við biluð geimför sem
lenda á jörðu. Þegar hann er að
gera við eitt slíkt rekst hann á
konu sem hefur lent á einu geimfarinu. Mikil vandræði blossa
upp í framhaldinu sem auka mjög
á deilur jarðarbúa og fjarlægu
plánetunnar.
Með annað stórt hlutverk í
myndinni fer Óskarsverðlaunahafinn Morgan Freeman. Oblivion verður frumsýnd 26. apríl á
næsta ári.

Í GÓÐUM GÍR Cruise var hress á

tökustað og veifaði til aðdáenda sinna.
NORDICPHOTOS/GETTY

Á TÖKUSTAÐ Tom Cruise ásamt Olgu Kurylenko við tökur á Oblivion.

OPNAR SIG Í viðtali við tímaritið Rolling

Stone segist Charlie Sheen hafa misst
sveindóminn með vændiskonu.
NORDICPHOTOS/GETTY

Sængaði hjá
vændiskonu
FRUMSÝND 20. JÚNÍ

Leikarinn Charlie Sheen missti
sveindóminn 15 ára gamall með
vændiskonu að nafni Candy.
Þessu uppljóstraði leikarinn í viðtali við Rolling Stone Magazine.
Og, það sem meira er, hann borgaði vændiskonunni með stolnu
kreditkorti frá föður sínum,
Martin Sheen, sem svaf í hótelherberginu við hliðina er þeir
dvöldu í Las Vegas.
Sheen segir nóttina hafa verið
þá bestu sem hann hafi upplifað.
„Þetta var besta nótt lífs míns.
Þegar faðir minn komst að þessu
tveimur vikum seinna var hans
mesta áhyggjuefni að ég hefði
ruglað kynlífinu saman við ást.“
Sheen segist vera háður konum
en hann hefur verið giftur þrisvar og á fimm börn.

JÓLABÓNORÐ Leikarinn Matthew
McConaughey pakkaði trúlofunarhringnum inn í sjö mismunandi gjafaöskjur
er hann bað eiginkonu sinnar Camilu
Alves.
NORDICPHOTOS/GETTY

Rómantískt
bónorð
Leikarinn Matthew McConaughey
var einstaklega rómantískur er
hann bað nýbökuðu eiginkonu
sína, Camilu Alves, að giftast
sér. Bónorðið fór fram á jóladag í
fyrra og og var sjálfur demantshringurinn falinn undir jólatrénu. „Þetta var síðasti pakkinn sem var opnaður og ég hafði
pakkað honum inn í sjö gjafaöskjur svo það tók langan tíma
að opna þetta,“ segir leikarinn í
samtali við People Magazine en
parið gekk í það heilaga um síðustu helgi við hátíðlega athöfn.
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Tafsandi og stamandi
Bíó ★★★★★
Piranha 3DD
Leikstjórn: John Gulager

ÞRÖNGT Bale átti erfitt með að anda í

Batman-búningnum sínum.

Gat varla
andað
Christian Bale segir að það hafi
næstum því liðið yfir sig vegna
þess hversu erfitt var að anda í
gegnum Batman-búninginn. Bale
leikur ofurhetjuna í þriðja sinn
í nýjustu myndinni, The Dark
Knight Rises, sem verður frumsýnd í sumar.
Í myndinni klæðist hann
þröngum leðurbúningi, grímu og
hálskraga í hlutverki Batmans.
„Þegar það er kalt í veðri verður
hálskraginn mjög þröngur. Eftir
nokkrar tökur var ég farinn að
reyna að anda í gegnum nefið.
Ég var farinn að sjá stjörnur og
sagði: „Þið verðið að taka þetta
af mér“,“ sagði Bale við tímaritið Empire. Hann bætti því við
hann hafi nokkrum sinnum verið
sleginn í andlitið við upptökur á
slagsmálaatriðum í myndinni.

Leikarar: Danielle Panabaker,
Matt Bush, David Koechner, Chris
Zylka, Katrina Bowden, Gary
Busey, Christopher Lloyd, David
Hasselhoff

Manstu eftir bekkjarbróður þínum
úr grunnskóla sem endursagði alla
brandara úr kvikmyndum og sjónvarpsþáttum sem hann sá? Brandara sem voru fyndnir í sinni upphaflegu mynd en þegar hann þuldi þá

upp á slappri unglingaensku leið þér
skringilega og þig langaði að fara.
Kvikmyndin Piranha 3DD er þessi
strákur.
Upprunalegi brandarinn var hin
þrælskemmtilega Piranha 3D sem
kom út fyrir tveimur árum og gekk
fram af sjóuðustu splatterhundum
með hamslausum (en hlægilegum)
blóðsúthellingum og ofbeldi. Hinn
franski Alexandre Aja leikstýrði
henni með glott á vörum og sögulokin bentu til þess að framhaldsmynd væri á leiðinni. Aja sneri sér
hins vegar að öðrum verkefnum
og þeir sem halda á spöðunum nú
vita ekkert hvað þeir eru að gera.

MISHEPPNUÐ Piranha 3DD er ekki upp

á marga fiska.

Tafsandi og stamandi reyna þeir að
koma gamla brandaranum til skila,
en allt kemur fyrir ekki.
Að vísu var gaman að sjá Gary

gamla Busey étinn af pírönum og
þreföldun dolly zoom-skotsins úr
Jaws er húmor fyrir lengra komna,
en fleiri voru ljósu punktarnir ekki.
Piranha 3DD er í grunninn eins og
fyrirrennarinn, en munurinn er sá
að framhaldið er í höndum ófyndinna manna. Útkoman er því ekki
upp á marga fiska. Þá eru brellurnar verri, leikararnir geta ekki
neitt og hin óhóflega notkun nektar
verður að lokum merkilega niðurdrepandi.
Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Þú segir ekki sama
brandarann tvisvar.

STAÐALL
OPINN MORGUNVERÐARFUNDUR
RÐARFUNDUR Á GRAND HÓTE
HÓTEL
REYKJAVÍK ÞRIÐJUDAGINN
UDAGINN 19. JÚNÍ KL. 88-10.

OF GRÖNN Rihanna kveðst hafa gengið

of langt í líkamsræktinni og vill endurheimta gamla rassinn sinn.
NORDICPHOTOS/GETTY

Rihanna vill
stærri rass
Söngkonan Rihanna hefur tekið
vel á því í ræktinni undanfarið
og fylgt stífu æfingaprógrammi.
Vegna þessa hefur hún lést verulega og kveðst ekki ánægð með
breytinguna á vaxtarlagi sínu.
„Ég er í stærð 0 og er ekki ánægð
með það! Ég gekk alltof langt
og vil frekar vera í aðeins meiri
holdum. Ég vil fá gamla rassinn
minn aftur!“ Segir stjarnan sem
er heimsfræg ekki aðeins fyrir
söng sinn heldur einnig flottan
og þrýstinn líkama og ætlar sér
að fá meira hold á beinin á næstunni.

Alþýðusamband Íslands, Samtök atvinnulífsins og velferðarráðuneytið hafa frá því í árslok 2008 haft
forgöngu um gerð staðals um launajafnrétti kynjanna. Verkið hefur verið unnið undir leiðsögn Staðlaráðs
Íslands og með aðkomu fjölmargra aðila.
Frumvarp um jafnlaunastaðal er tilbúið til kynningar og fer nú í hefðbundið umsagnarferli samkvæmt
lögum um Staðlaráð Íslands. Umsagnarferlinu lýkur 20. september næstkomandi.

Dagskrá
ÁVÖRP: Jóhanna Sigurðardóttirr forsætisráðherra
Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ
Hannes G. Sigurðsson aðstoðarframkvæmdastjóri SA
A

Öguð vinnubrögð við stjórnun launamála
Hildur Jónsdóttirr formaður tækninefndar um jafnlaunastað
aðal

Flokkun starfa
Birgir Björn Sigurjónsson hagfræðingur

Launagreiningar
Anna Borgþórsdóttir Olsen hagfræðingur

Íslenskur og evrópskur réttur á sviði launajafnréttis
NÝ PLATA Justin Vernon og félagar í Bon

Iver syngja Bjarkarlag á nýrri plötu.

Björk á plötu
Bon Iver
Hljómsveitin Bon Iver gefur
út nýja EP-plötu í næstu viku.
Hún hefur að geyma sjö lög sem
voru tekin upp á tónleikum, þar
á meðal útgáfu sveitarinnar á
Bjarkarlaginu Who Is It? Meðal
annarra laga á plötunni er Holocene sem kom nýlega út á smáskífu. Það er einnig að finna á
síðustu plötu Bon Iver sem kom
út í fyrra.
Hljómsveitin byrjar tónleikaferðalag sitt um Evrópu 5. júlí í
Póllandi. Tveimur dögum síðar
taka við tónleikar á Hróarskelduhátíðinni, þar sem Björk treður
einmitt líka upp.

Elsa S. Þorkelsdóttir lögfræðingur

Umsagnarferlið og úrvinnsla
Guðrún Rögnvaldardóttir framkvæmdastjóri Staðlaráðs
Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra

Fyrirspurnir
Allir velkomnir. Ekkert þátttökugjald.

www.laugarasbio.is
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-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu. LAUGARÁSBÍÓ

INTOUCHABLES - ISL TEXTI
MADAGASKAR 3 3D
MADAGASKAR 3 2D
PROMETHEUS 3D
SNOW WHITE
FIVE-YEAR ENGAGEMENT
LORAX - ISL TAL

Lady Gaga
gagnrýnd

Sýningartímar
8, 10.20
2, 4, 6
2, 4
7, 10
7, 10
4
2

STUNDUM ÞARFTU AÐ
STÍGA INN Í LÍF ANNARRA,
TIL AÐ SJÁ HVAÐ
VANTAR Í ÞITT.

ÁNÆGÐUR Þór Breiðfjörð er ánægður með verðlaunin sem hann fékk sem söngvari

ársins.

ER AÐ SLÁ Í GEGN UM
ALLAN HEIM!
MORGUNBLAÐIÐ

Menningarráðuneyti Taílands
hefur gagnrýnt Lady Gaga fyrir
að nota þjóðfána landsins á óviðeigandi hátt á tónleikum sem hún
hélt í höfuðborginni Bangkok.
Gaga klæddist taílenskum
höfuðbúnaði á tónleikunum og
var einnig í bikiní. Til að toppa
það sat hún á mótorhjóli með taílenska þjóðfánann bundinn við
hjólið. Að sögn menningarráðuneytisins var uppátækið óviðeigandi og særði tilfinningar
Taílendinga. Ekki stendur samt
til að lögsækja söngkonuna fyrir
hegðun sína.

- ROGER EBERT

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Söngleikjaplata
frá söngvara ársins

-V.J.V., SVARTHOFDI.IS

FRÉTTABLAÐIÐ

ÞEIR ERU MÆTTIR AFTUR!
TVÖFÖLD SPENNA, TVÖFÖLD HRÆÐSLA
OG TVÖFALT MEIRA KJÖT Í 3-DD!
NÁNAR Á MIÐI.IS
HÁSKÓLABÍÓ
INTOUCHABLES
KL.
3
(TILBOÐ)
- 5.30 - 8 - 10.30 12
SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
5%
PIRANHA 3D
KL. 8 - 10
16
MADAGASCAR 3D ÍSL.TAL KL. 1 (TILB) - 3.20 - 5.30 L PROMETHEUS 3D KL. 3.20 (TILBOÐ) - 6 - 9 16
MADAGASCAR 2D ÍSL.TAL KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 L MOONRISE KINGDOM KL. 3.40 (TILB) - 5.50 - 8 - 10.10 L
PRIANHA 3D ÓTEXTUÐ KL. 6 - 8 - 10
16 MIB 3 3D KL. 3 (TILBOÐ) - 5.30
10
PROMETHEUS 3D KL. 1 (TILB) - 5.20 - 8 - 10.30 16
NÁNAR Á MIÐI.IS
PROMETHEUS 3D LÚXUS KL. 2 - 5 - 8 - 10.30 16 BORGARBÍÓ
PIRANHA 3DD
KL. 8 - 10
16
PROMETHEUS 2D
KL. 8 - 10.30
16 PROMETHEUS
KL. 5.45 - 8 - 10.20 16
KL. 5.45
12
MIB 3 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 - 5.30 - 8 - 10.30 10 SNOW WHITE AND THE...
LORAX 3D
KL. 3.50 (TILBOÐ) L
MIB 3 3D
KL. 3.50 (TILBOÐ) L

Þór Breiðfjörð er með einsöngsplötu í undirbúningi þar sem lög
úr söngleikjum verða áberandi.
„Mig langar að taka fleiri stór lög
sem hafa jafnvel ekki verið sungin
inn á plötu, til dæmis Óperudrauginn. Svo verða frumsamin lög eftir
góða höfunda sem ég hef verið að
skoða. Þetta verður góð blanda,“
segir Þór, sem hyggur einnig á
upptökur á hefðbundnari dægurlagaplötu á næsta ári.
Þór var kjörinn söngvari ársins á Grímuverðlaununum fyrir
frammistöðu sína í söngleiknum
Vesalingunum í Þjóðleikhúsinu.
Hann segir að rosalega indælt hafi
verið að vinna verðlaunin og að þau

hafi komið sér á óvart. „Mér skilst
að Íslenska óperan hafi tekið þetta
mikið undanfarin ár, hún var með
mjög sterka söngvara í flokknum,
fyrir utan það að félagi minn Egill
Ólafsson, sem er goðsögn sjálfur,
var þarna með. Þannig að maður
var með krosslagða fingur.“
Þór flutti nýlega heim til Íslands
eftir fjórtán ára útivist. Hann
þekkir Vesalingana vel því hann
fór með hlutverk í söngleiknum í
tvö ár á West End í London og ferðaðist auk þess með sýninguna um
Skandinavíu með öðrum norrænum söngvurum. Sýningum á Vesalingunum lýkur í Þjóðleikhúsinu í
lok júní.
-fb

GAGA Söngkonan er talin hafa notað
þjóðfána Taílands á óviðeigandi hátt.
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SPARBÍÓ

- Roger Ebert

„Scott ... tekst að skapa rafmagnaða
stemningu í Prometheus“
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“Létt og
ánægjuleg.”

Myndin sem
slegið hefur í
gegn í Evrópu
og vestanhafs
á undanförnum
vikum!

UNG

-The Guardian

“Einstök mynd.”
-The New York Times

ALLT Á SÉR SÍNA TÍÐ
GOODBYE FIRST LOVE
G

SUMARTÍÐ

LAUGARDAGUR OG SUNNUDAGUR: BRETTABÍÓ 20:00 (aðeins lau)
UNG (GOODBYE FIRST LOVE) 17:50, 20:00, 22:10  SUMARTÍÐ
(SUMMER HOURS) 17:50  COOL CUTS: 101 REYKJAVIK 18:00 
COOL CUTS: WHEN THE RAVEN FLIES 20:00  COOL CUTS: HEIMA
SIGUR RÓS 22:00  TYRANNOSAUR 18:00  IRON SKY 22:10 
BLACK’S GAME 20:00, 22:00
21. JÚNÍ: MARLEY + REGGÍHÁTÍÐ!

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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Justin Bieber
fullorðinn?
Það dylst engum af aðdáendum Justins Bieber
að söngvarinn vill gera fullorðinslegri tónlist, en
greinilegt skref hans í þá átt heyrist á nýju plötunni hans Believe, sem kemur í verslanir í Bandaríkjunum á morgun.
Í samtali við Billboard-tímaritið tekur umboðsmaður hans, Scooter Braun, undir þessa breytingu á
tónlist Biebers en þvertekur fyrir að um fullorðinn
listamann sé að ræða. „Það þýðir ekki að hann sé
fullorðinn þó hann sé lögráða. Hann þarf enn leiðsögn og er að finna sínar leiðir. Hann er ekki lengur
strákur en á sama tíma vissulega ekki fullorðinn,“
segir Braun og bætir við að Bieber sé undir meiri
pressu en aðrar poppstjörnur heims hafi upplifað.

STÓR STRÁKUR Justin Bieber gerir fullorðinslegri tónlist.
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BARNAFÖT Ný lína barnafata er sögð

væntanleg frá D&G.

Börn í D&G
Ítalska, litríka hönnunartvíeykið
Dolce & Gabbana, það er Domenico Dolce og Stefano Gabbana,
sýna fyrstu barnafatalínuna sína
í næsta mánuði. Fötin eru ætluð
börnum frá fæðingu allt til tíu
ára aldurs.
„Við tókum viðtöl við mæður
því línan verður að vera praktísk.
Við lærðum fullt af því, til dæmis
að krakkar vilja ekki að eitthvað
þrengi að þeim,“ segir Domenico,
en þeir segjast báðir hafa verið
frekar fáfróðir um heim barna.
Línan samanstendur af dagfatnaði, nærfatnaði, sundfötum,
fylgihlutum og skófatnaði og mun
eflaust vera í skrautlegri kantinum.
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72 DAGA HAMINGJA Kris Humphries

viðurkennir að hjónaband þeirra Kim
Kardashian hafi verið vandræðalega
stutt.

Hjónabandið
vandræðalegt
Körfuboltakappinn Kris Humphries viðurkennir að stutt hjónaband hans og raunveruleikastjörnunnar Kim Kardashian hafi
verið vandræðalegt. Humphries
og Kardashian voru gift í 72
daga en hún er nú þegar komin
með nýja kappa upp á arminn,
tónlistarmanninn Kanye West.
„Þegar allt gerist svona hratt og
allir eru að fylgjast með undirbúningnum er það vitaskuld mjög
vandræðalegt að skilja og bregðast væntingum margra,“ segir
Humphries í viðtali við blaðið
Heat. Kardashian er mjög hamingjusöm með West og fjölmiðlar
vestanhafs búast við brúðkaupi á
næstunni.
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SJÖUNDU UMFERÐ PEPSI-DEILDAR KARLA lýkur í dag með þremur leikjum sem
allir hefjast klukkan 14.00. KR tekur á móti Selfossi, Grindavík mætir Blikum á Kópavogsvelli og FH
sækir Keflavík heim. Fylgst verður með öllum leikjunum á Boltavakt Vísis og Fréttablaðsins.

sport@frettabladid.is
Spurs leitar að stjóra:

ÚRSLIT

Villas-Boas
efstur á lista

EM í knattspyrnu:
Úkraína-Frakkland

0-2

FÓTBOLTI Tottenham leitar nú logandi ljósi að arftaka Harry Redknapp í starf knattspyrnustjóra en
Redknapp var rekinn í vikunni.
Andre Villas-Boas, fyrrum
stjóri Chelsea, er sagður efstur
á óskalistanum en hann er enn
atvinnulaus eftir að hafa verið
rekinn frá Chelsea.
Aðrir sem hafa verið orðaðir við starfið eru David Moyes,
stjóri Everton, og Roberto Martinez, stjóri Wigan.
- hbg

0-1 Jeremy Menez (53.), 0-2 Yohan Cabaye (56.)

Svíþjóð-England

2-3

0-1 Andy Carroll (23.) 1-1 Sjálfsmark (49.), 2-1
Olof Mellberg (59.), 2-2 Theo Walcott (64.),
2-3 Danny Welbeck (78.)

STAÐAN:
Frakkland
England
Úkraína
Svíþjóð

2
2
2
2

1
1
0
0

1
1
1
0

0
0
1
2

3-1
4-3
1-3
3-5

4
4
1
0

STAÐAN Í PEPSI-DEILD KARLA:
ÍA
FH
KR
Stjarnan
Valur
Fylkir
ÍBV
Keflavík
Selfoss
Breiðablik
Fram
Grindavík

7
6
6
7
7
7
7
6
6
6
7
6

4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
0

2
1
1
3
0
3
2
1
1
1
0
3

1
1
1
1
4
2
3
3
3
3
5
3

11-11
14-3
12-8
14-12
11-9
8-14
12-8
8-9
8-10
3-6
7-10
10-18

14
13
13
9
9
9
8
7
7
7
6
3

3-2
Stjörnuvöllur, áhorf.: 411

Örvar Sær Gíslason (6)

1-0 Alexander Scholz (7.), 1-1 Sjálfsmark
(13.), 2-1 Tryggvi Bjarnason (26.), 3-1 Alexander Scholz (41.), 3-2 Guðjón Lýðsson (43.)
Skot (á mark): 16-12 (10-4)
Varin skot: Ingvar 3 - Ásgeir Þór 7.
STJARNAN (4-5-1): Ingvar Jónsson 6 – Jóhann
Laxdal 6, Tryggvi Bjarnason 7(64. Bjarki Eysteinsson 5 ), Daníel Laxdal 6, Hörður Árnason
7 - Alexander Scholz 7, Atli Jóhannsson 5, Halldór
Orri Björnsson 6 - Kennie Knak Chopart 8,
Mads Laudrup 6 (71. Baldvin Sturluson -), Ellert
Hreinsson 6.
VALUR (4-4-2): Ásgeir Þór Magnússon 3 - Brynjar
Kristmundsson 5, Atli Sveinn Þórarinsson 5, Halldór Kristinn Halldórsson 4, Matarr Jobe 5 - Guðjón
Pétur Lýðsson 6, Haukur Páll Sigurðsson 5 (87.,
Ásgeir Þór Ingólfsson -), Rúnar Már Sigurjónsson 7
(79., Andri Fannar Stefánsson) - Kolbeinn Kárason
5, Hörður Sveinsson 6 (75., Kristinn Freyr Sigurðsson -), Matthías Guðmundsson 6. * MAÐUR LEIKSINS

HETJURNAR Theo Walcott og Danny Welbeck stíga létt dansspor við fögnuð sigurmarks þess síðarnefnda í gærkvöldi. Englendingar hafa slegið á gagnrýnisraddir sparkspekinga í bili og eru í góðum málum eftir gærkvöldið.
NORDICPHOTOS/AFP

0-4
Akranesvöllur

Kristinn Jakobsson (8)

England og Frakkland unnu leiki sína á EM í gærkvöldi og eru í góðum málum:

0-1 Ian Jeffs (63.), 0-2 Christian Olsen (66.),
0-3 Christian Olsen (88.), 0-4 C. Olsen (93.)

Svíagrýla Englendinga á enda

Skot (á mark): 12-17 (5-13)
Varin skot: Páll Gísli 8 - Abel 4.

FÓTBOLTI Allt útlit var fyrir að Eng-

lendingar myndu enn eina ferðina
fara frá borði með skiptan hlut í
viðureign gegn Svíum. Tvö mörk
Svía í upphafi síðari hálfleiks
gerðu skallamark Andy Carroll
aðeins að fjarlægri minningu.
England hafði aldrei lagt Svía að
velli í keppnisleik í knattspyrnu
karla en hálftími var til stefnu.
Roy Hodgson landsliðsþjálfari
Englands, sem hóf starfsferil sinn
með miklum ágætum í Svíþjóð á
áttunda áratugnum, var á öðru
máli. Hann skipti Theo Walcott,
vængmanninum eldfljóta, inn á
og skiptingin skipti sköpum.
Augnablikum eftir innkomuna
skoraði Walcott með langskoti
sem Andreas Isaksson, markvörður Svía, hefði á góðum degi varið.
Honum til varnar virtist skotið

hafa örviðkomu í varnarmanni
Svía.
Stundarfjórðungi síðar fengu
Svíar að kenna á hraða Arsenalmannsins Walcott. Hann lék þá
á tvo Svía, sendi fyrir markið á
Danny Welbeck, framherja Manchester United, sem stýrði boltanum glæsilega í netið undir mikilli
pressu. Örvæntingarfullir Svíar
voru aldrei líklegir til þess að
jafna og Englendingar, sem líkt og
íslenska handboltalandsliðið hefur
glímt við Svíagrýlu lengur en elstu
menn muna, fögnuðu ákaft.
Með sigrinum komust Englendingar upp að hlið Frakka með fjögur stig að loknum tveimur leikjum
í riðlinum. Frakkar lögðu Úkraínu
2-0 að velli í Donetsk í leik sem
þurfti að fresta um klukkustund
vegna úrhellis og eldinga. Bæði

mörk Frakka komu snemma í síðari hálfleik.
Leikurinn hófst reyndar á tilskyldum tíma en hollenskum dómara leiksins leist ekki á blikuna
eftir rúmlega fjögurra mínútna
leik þar sem því sem næst flæddi
yfir völlinn auk þess sem eldingar
gerðu vart við sig. Klukkustund
síðar var leiknum framhaldið
en heimamenn komust aldrei
almennilega í gang.
Eftir leiki gærdagsins er ljóst að
Frökkum dugar jafntefli í lokaleik
sínum gegn Svíum sem eru úr leik
og hafa ekki að neinu að keppa.
Englendingum dugar sömuleiðis
jafntefli gegn Úkraínu sem getur
þó tryggt sig áfram með sigri.
Keppni í A-riðli lýkur í dag með
viðureignum Tékka gegn Pólverjum og Rússa og Grikkja.
- ktd

ÍA (4-3-3): Páll Gísli Jónsson 6 - Guðmundur
Böðvar Guðjónsson 4 (68., Aron Ýmir Pétursson
5), Ármann Smári Björnsson 4, Andri Geir Alexandersson 3, Einar Logi Einarsson 4 - Jóhannes
Karl Guðjónsson 6, Arnar Már Guðjónsson 3, Jón
Vilhelm Ákason 4 - Andri Adolphsson 6, Ólafur
Valur Valdimarsson 4 (61., Eggert Kári Karlsson
4), Gary Martin 3 (67., Garðar Bergmann Gunnlaugsson 4)
ÍBV (4-5-1): Abel Dhaira 6 - Arnór Eyvar Ólafsson
6, Brynjar Gauti Guðjónsson 7, Rasmus Christiansen 6, Matt Garner 6 - Þórarinn Ingi Valdimarsson
8, Guðmundur Þórarinsson 7 (80., Tonny Mawejje
-), Víðir Þorvarðarson 5 (87., Gunnar Már Guðmundsson -), Ian Jeffs 6, Tryggvi Guðmundsson 5
- Christian Olsen 8*.
* MAÐUR LEIKSINS

Allt um leiki

gærkvöldsins
er að ﬁnna á
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Boltanum þarf að halda betur innan liðsins
Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu mætir því ungverska í undankeppni Evrópumótsins á Laugardalsvelli í dag. Ekkert annað en
sigur kemur til greina ætli liðið sér að vera með í baráttunni um sæti í lokakeppni mótsins. Þóra Björg Helgadóttir, markvörður liðsins,
segir stelpurnar ákveðnar í að bæta leik sinn frá tapinu gegn Belgum ytra.
FÓTBOLTI Sigurður Ragnar Eyj-

ólfsson, þjálfari kvennalandsliðs Íslands í knattspyrnu, segir
liðið þurfa að vinna í sóknarleik sínum. Liðið er komið með
bakið upp að vegg og má ekki
misstíga sig í þeim leikjum
sem eftir eru í undankeppni
EM 2013.
„Okkur hefur ekki gengið nógu vel í sóknarleiknum.
Sóknarmenn okkar hafa átt við
töluverð meiðsli að stríða. Þá
þurfum við að halda boltanum
betur innan liðsins. Við erum
að vinna í því,“ segir Sigurður
Ragnar.
Íslenska liðið beið síðast
lægri hlut 1-0 gegn Belgum
ytra og hafði áður gert markalaust jafntefli á Laugardalsvelli í fyrri leik liðanna. Belgar standa frekar óvænt best
að vígi í riðlinum en baráttan
um annað sætið stendur milli
Íslendinga og Norðmanna.

Möguleikar í sóknarleiknum
Sóknarmennirnir Elín Metta
Jensen úr Val og Sandra María
Jessen úr Þór/KA standa Sigurði Ragnari til boða í leiknum á morgun. Báðar hafa verið
sprækar í upphafi Íslandsmótsins auk þess sem Kristín
Ýr Bjarnadóttir hefur raðað
inn mörkunum með Avaldsnes
í norsku b-deildinni. Sigurður
íhugar að breyta yfir í tveggja
manna sóknarlínu í leiknum
gegn Ungverjum.
„Mér hefur ekki fundist við
hafa tvo klassa framherja undanfarin ár. Við höfum haft Margréti Láru en nú hef ég fleiri
möguleika,“ segir Sigurður
Ragnar sem segir einnig koma
til greina að setja Margréti
Láru Viðarsdóttur í „holuna“
fyrir aftan annan sóknarmann.
„Það er alveg möguleiki sem

við höfum skoðað en við erum
ekki búin að ákveða það,“ segir
landsliðsþjálfarinn.
Sigurður Ragnar segir ljóst
að Ungverjaland sé verðugur
andstæðingur.
„Leikurinn úti í Ungverjalandi var erfiður en okkur tókst
að vinna 1-0 með marki undir
lokin. Við vorum í ströggli, leikurinn var erfiður og við vitum
að leikurinn hér verður það
líka.“

Þurfum meiri stöðugleika
„Við erum rosalega ákveðnar í
að bæta okkur frá síðasta leik
gegn Belgum. Við erum ekki
ánægðar með hann og þyrstar
í að sýna að við séum betri en
þetta,“ segir markvörðurinn
Þóra Björg Helgadóttir.
Þóra á ekkert sérstakar
minningar frá fyrri leiknum í
Ungverjalandi sem þó vannst.
„Siggi (Sigurður Ragnar)
sagði okkur að bæði lið hefðu
fengið jafnmörg færi og skotið
jafnoft á markið í leiknum sem
er ekki nógu gott. Ungverjaleikurinn auk Belgíuleiksins hafa
verið okkar slæmu leikir og
mjög mikilvægt að við lærum
af þeim og sýnum meiri stöðugleika,“ segir Þóra.
„Ég hafði eiginlega of mikið
að gera í þeim leik. Þær fengu
tvö dauðafæri í leiknum. Ungverjaland er alls ekki lið til
þess að vanmeta. Þær geta vel
skorað ef við erum sofandi,“
segir markvörðurinn sem er
ekki í neinum vafa um hvort
liðið sé sterkara. „Ef við spilum
okkar leik og vinnum þá vinnu
sem þarf þá klárum við þetta,“
segir Þóra.
Leikur Íslands og Ungverjalands fer fram á Laugardalsvelli í dag og hefst klukkan 16.
kolbeinntumi@365.is

KLÁR Í SLAGINN Einbeitingin skein úr andliti Þóru Bjargar á æfingu íslenska liðsins í vikunni. Þóra hefur verið jafnbesti leikmaður

íslenska liðsins undanfarin ár en vonandi verður dagurinn í dag náðugur hjá henni.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sólveig minnti Sigga Ragga á A-landsleikinn sinn
„Það er svo langt síðan að ég var í
þessum klassa. Auðvitað fær maður
fiðring í tærnar við að horfa á þær
en sex ára hlé frá boltanum jók ekki
líkurnar á landsliðssæti,“ segir hin
eldhressa Sólveig Þórarinsdóttir
sjúkaþjálfari íslenska landsliðsins og
leikmaður FH í Pepsi-deild kvenna.
Sólveig leysir Svölu Helgadóttur
af hólmi sem sjúkrþjálfari liðsins á
meðan sú síðarnefnda er í fæðingarorlofi. Á meðan missir hún af æfingum hjá Fimleikafélaginu en hefur
engar áhyggjur af að tapa formi sínu.
„Ég held mér í standi með því að
skokka og kannski fæ ég að vera

með á einhverjum taktískum æfingum. Ég fékk að vera með á einni svoleiðis í Belgíu sem var gaman,“ segir
Sólveig sem á fjölmarga leiki að baki
með yngri landsliðum Íslands.
„Svo á ég einn A-landsleik.
Tíu mínútur í vináttulandsleik gegn Skotlandi árið 2004,“
segir Sólveig sem var ein efnilegasta knattspyrnukona landsins áður en meiðsli settu
strik í reikninginn.
Sólveig hefur gegnt
stöðu sjúkraþjálfara
hjá U17 ára landsliði kvenna í nokkurn

tíma en útileikurinn gegn Belgíu var
hennar fyrsta verkefni með A-liðinu. Eins og siður er í landsliðum
eru nýliðar boðnir velkomnir með
ýmsum hætti. Á æfingunni í
Belgíu þurfti Sólveig að koma
því fimm sinnum að við Sigurð
Ragnar landsliðsþjálfara að hún
ætti A-landsleik að baki. „Siggi,
ertu að sjá þetta?“ var meðal
þess sem Sólveig kallaði til
að vekja athygli landsliðsþjálfarans og segist
hún hafa staðist áskorun
stelpnanna. „Stóðst ég
hana? Heldur betur.“
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> Channing Tatum

SUNNUDAGSKVÖLD

„Ég veit ekki hvort ég er mjög flókin
manneskja. Ég vildi samt að ég væri það.
Ég vildi óska að ég væri einn af þessum
djúpu og vitru mönnum en ég hef bara
of gaman af að hafa það gaman í
lífinu, ég elska það.“

FM 92,4/93,5

> Stöð 2 kl. 20.15
Dallas

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00 Fréttir
07.03 Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir 08.05
Nú förum við í okkar fínasta púss 09.00 Fréttir
09.03 Ástmögur þjóðarinnar 10.00 Fréttir 10.05
Veðurfregnir 10.15 Frá þjóðhátíð í Reykjavík
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Leikmyndir lífsins 14.00 Bergmál frá ferli tónskálds 15.00
Skugginn 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Skáld í
landslagi 16.35 Smásaga: Glataður sonur 17.00
Ekkert nýtt nema veröldin 18.00 Kvöldfréttir
18.17 Í tilefni dagsins 18.50 Veðurfregnir 18.53
Dánarfregnir 19.00 Listahátíð í Reykjavík 2012:
Hljómskálinn 21.00 Ást um aldamót 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins
22.15 Tónlistarhátíðin Reykjavík Midsummer
Music 2012 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp
Rásar 1

Ein vinsælasta sjónvarpsþáttaröð allra tíma, Dallas,
er komin aftur á skjá landsmanna. Þetta er glæný
þáttaröð um Ewing-fjölskylduna sem sjónvarpsáhorfendur kvöddu með söknuði fyrir tveimur áratugum.
Bræðurnir J.R. og Bobby mæta að sjálfsögðu aftur
en það er einnig komin ný kynslóð sem berst um
völdin í fjölskyldufyrirtækinu, Ewing-olíufélaginu.
Fyrsti þátturinn var sýndur í bandarísku sjónvarpi
á miðvikudag og hlaut mjög góðar viðtökur,
bæði hjá áhorfendum og gagnrýnendum. Stöð 2
forsýndi þáttinn á föstudagskvöld og hann verður
sýndur aftur í kvöld kl. 20.15. Stöð 2 er fyrsta sjónvarpsstöðin í Evrópu sem sýnir þættina og breskir
áhorfendur þurfa t.d. að bíða fram í september eftir
að endurnýja kynnin við Ewing-fjölskylduna.

Dansfimi leikarinn Channing
Tatum virðist vera maður sem
gæti verið skemmtilegt að hanga
með. Hann leikur í rómantísku
myndinni Dear John sem er
sýnd á Stöð 2 Bíói í dag klukkan
08.00 og 14.00.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.20 Ævintýri Merlíns (e)
11.10 Hátíðarstund á Austurvelli BEINT frá Austurvelli í Reykjavík
þar sem Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra flytur ávarp.
11.50 Íslandsglíman 2012
12.20 Jamie Cullum á tónleikum (e)
13.50 Í skugga hljóðnemans
Dagskrá um Jónas Jónasson dagskrárgerðarmann.
14.50 Orðið tónlist: Jórunn
Viðar Heimildamynd um Jórunni
Viðar tónskáld sem útskrifaðist úr
Tónlistarskólanum í Reykjavík 1936.
16.05 Heima Tónleikamynd um
Sigur Rós.
17.45 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir og veður
18.25 EM stofa
18.45 EM í fótbolta (Danmörk
- Þýskaland) BEINT. Leikur Portúgala
og Hollendinga er sýndur á aukarás.
20.40 EM kvöld Farið yfir leiki
dagsins.
21.20 Ávarp forsætisráðherra
21.45 Landinn
22.15 Séra frú Agnes Rætt við
Agnesi M. Sigurðardóttur, næsta biskup Þjóðkirkjunnar.
22.45 Sunnudagsbíó - Með
allt á hreinu Hljómsveitirnar Stuðmenn og Gærurnar fara í ferðalag
um Ísland.
00.20 EM í fótbolta (Portúgal Holland)
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Dear John
10.00 The Wedding Singer
12.00 Algjör Sveppi og dularfulla hótelherbergið
14.00 Dear John
16.00 The Wedding Singer
18.00 Algjör Sveppi og dularfulla hótelherbergið
20.00 Inhale
22.00 Stig Larsson þríleikurinn
00.25 3000 Miles to Graceland
02.30 The Hitcher
04.00 Stig Larsson þríleikurinn

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.30 Ice Age: Dawn of the

12.00 Pepsi deild kk: Stjarnan - Valur

Dinosaurs Teiknimynd um ævintýri
Sids og vina hans á ísöld.
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.40 Sprettur (1:3)
14.20 Mad Men (10:13)
15.10 Spurningabomban (5:6)
15.55 Afmælistónleikar Björgvins Stórsöngvarinn blés til glæsilegra tónleika í Háskólabíói í fyrra í
tilefni sextugsafmælis síns.
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Frasier (12:24)
19.45 Sprettur (2:3) Léttir og
skemmtilegir þættir með Helga
Björnssyni og Vilborgu Halldórsdóttur þar sem þau ferðast um landið og
fylgjast með undirbúningi fyrir Landsmót hestamanna.
20.15 Dallas (1:10) Tuttugu ár eru
liðin frá því við skildum við Ewingfjölskylduna og synir bræðranna, þeir
John Ross og Christopher eru hér í
forgrunni og sem fyrr er það baráttan um yfirráð í Ewing olíufyrirtækinu
sem allt hverfist um.
21.15 Rizzoli & Isles (2:15)
Önnur þáttaröðin um leynilögreglukonuna Jane Rizzoli og lækninn
Mauru Isles sem eru afar ólíkar en
góðar vinkonur sem leysa glæpi Boston-mafíunnar saman. Mauru líður
hins vegar betur meðal þeirra látnu
en lifandi og er með mikið jafnaðargeð.
22.00 The Killing (6:13)
22.45 House of Saddam (2:4)
Dramatískir þættir sem fjalla um
uppgang og fall Saddams Hussein, fyrrum forseta Íraks. Þáttaröðin spannar tímabilið frá 1979 þegar
Hussein kemst fyrst til valda í Írak og
allt fram til ársins 2006 þegar hann
er dæmdur fyrir glæpi gegn mannkyni og tekinn af lífi.
23.50 60 mínútur
00.35 The Daily Show: Global
Edition (19:41)
01.00 Suits (1:12)
02.20 Smash (15:15)
03.05 Tony Bennett: Duets II
04.30 Medium (13:13)
05.15 The Event (14:22)
06.00 Fréttir

13.50 Pepsi mörkin
15.00 Grillhúsmótið Fylgst með
mótinu sem fram fór á Þorlákshöfn.
Þar mættu sterkustu menn Íslands
undir 105 kg.

15.35 Into the Wind Stórmerkileg mynd um stutta ævi Terry Fox,
sem greindist með krabbamein 18
ára og missti í kjölfarið hægri fót við
hné. Hann gafst ekki upp og þremur
árum síðar hljóp hann þvert yfir Kanada frá Austurströndinni til Kyrrahafsstrandarinnar. Þegar tveir þriðju leiðarinnar voru að baki greindist hann
aftur með krabbamein sem hafði
dreift sér í lungun. Hann dó aðeins
22 ára. Það er körfuboltastjarnan
Steve Nash sem leikstýrir myndinni.
16.30 Spænski boltinn: Real
Sociedad - Barcelona

15.35 Íslenski listinn
15.55 Bold and the Beautiful
17.15 Bold and the Beautiful
17.35 The F Word (2:9)
18.25 Falcon Crest (24:30)
19.15 Ísland í dag - helgar-

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.10 Dr. Phil (e)
14.15 90210 (20:22) (e)
15.05 Britain‘s Next Top Model
(14:14) (e)

15.55 The Bachelor (3:12) (e)
17.55 Unforgettable (8:22) (e)
18.45 Solsidan (9:10) (e)
19.10 Top Gear (7:7) (e)
20.10 Titanic - Blood & Steel

úrval

19.40 Njósnaskólinn
20.15 So You Think You Can
Dance (2:15)

21.40 Friends (23:24)(24:24)

(10:12) Vönduð þáttaröð sem segir
frá smíði Titanic. Vandamálið með
veika stálgrind skipsins hefur ekki
ennþá verið leyst og eru tillögur Marks um styrkingu slegnar út af
borðinu.

(1:24)(2:24)

23.10 The F Word (2:9)
23.55 Falcon Crest (24:30)
00.45 Íslenski listinn
01.10 Sjáðu
01.35 Fréttir Stöðvar 2
02.25 Tónlistarmyndbönd frá

21.00 Law & Order (14:22)
Bandarískur sakamálaþáttur um störf
rannsóknarlögreglumanna og saksóknara í New York. Prestur játar á
sig morð á ungum samkynhneigðum leikara en svo virðist sem hann
sé ef til vill að bera ljúgvitni.

Nova TV

18.15 Íslandsmótið í golfi 2008
Útsending frá Íslandsmótinu í golfi.

22.10 NBA: Oklahoma - Miami
00.00 NBA: Miami - Okla-

21.45 Californication (7:12)
Bandarísk þáttaröð með David Duchovny í hlutverki syndaselsins og rithöfundarins Hank Moody. Hank
kemur Karen til bjargar eftir að Richard hefur fengið sér aðeins of mikið
í tána, einnig bjargar hann Richard
fyrir horn með því að þykjast vera að
deita konu sem er strippari.

homa BEINT. Þetta er þriðji leikur
liðanna í úrslitaeinvígi NBA.

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 14.30

17.00 Gullit Einn af þeim allra
bestu, Ruud Gullit verður i sviðsljosinu að þessu sinni en þessi magnaði hollenski leikmaður gerði garðinn
frægan með AC Milan og hollenska
landsliðinu.

Golf fyrir alla 3 15.00 Frumkvöðlar
15.30 Eldum íslenskt 16.00 Hrafnaþing 17.00 Græðlingur 17.30 Svartar
tungur 18.00 Björn Bjarnason 18.30
Tölvur tækni og vísindi 19.00 Forsetaframbjóðendur 1.þáttur 19.30
Veiðisumarið 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

17.30 PL Classic Matches:
Leeds - Newcastle, 2001
18.00 Man. City - Chelsea
19.45 Premier League World
Áhugaverður þáttur þar sem enska
úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum
ýmsu óvæntu og skemmtilegu hliðum.

06.00 ESPN America 07.00 US
Open 2012 (3:4) 13.00 US Open
2009 - Official Film 14.00 US Open
2012 (3:4) 20.00 US Open 2012
(4:4) 02.00 ESPN America

22.15 Lost Girl (7:13) Ævintýralegir 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. Eftir blóðugan dauða í húsi ákveður Kenzi að
hreinsa húsið af illum öndum, en
fattar ekki að með því hefur hún kallað fram gífurlega illkvittna könguló
sem er hættuleg mönnum.

23.00 Blue Bloods (18:22) (e)
23.50 Teen Wolf (2:12) (e)
00.40 The Defenders (11:18) (e)
01.25 Californication (7:12) (e)
01.55 Psych (6:16) (e)
02.40 Camelot (1:10) (e)
03.30 Pepsi MAX tónlist

20.15 Arsenal - Blackburn
22.00 PL Classic Matches:

10.10 BingoBoxen 10.25 Regentjubilæet
på Frederiksborg 10.55 OBS 11.00
Verdens skrappeste forældre 12.00
Gudstjeneste i DR Kirken
12.45
Himmelblå 14.05 Laudrup - en dansk
familie 14.55 Kriminalkommissær Foyle
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret
17.00 Ekspedition Ny Guinea 18.00
EURO 2012 18.45 Fodbold. Euro 2012
19.30 TV Avisen 19.40 Fodbold. Euro
2012 20.30 EURO 2012 20.45 Zen
22.15 Verdens skrappeste forældre
23.15 Ross Kemp in Afghanistan

11.10 Norsk militær tattoo 2010 12.20
Vi ville sprengje Vasa 13.20 Aung
San Suu Kyis Nobelforedrag 14.00
Hurtigruten - ett år etter 14.30 Mesternes
mester 15.30 Grønn glede 16.00
Bondeknølen 16.30 20 spørsmål 17.00
Søndagsrevyen
17.45 Sportsrevyen
18.00 EM-studio. Før kampen 18.45
Fotball. Euro 2012 20.45 EM-studio.
Etter kampen 21.00 Kveldsnytt 21.20
Legendariske kvinner 22.10 Lyngbø og
Hærlands Big Bang 23.00 Der ingen
skulle tru at nokon kunne bu 23.30
Fotball: Euro 2012

11.10 Drottning Elizabeth II, regent
i 60 år 12.00 Konsert för drottning
Elizabeth II 13.30 EM-magasinet 14.00
Rapport 14.05 Den stora kustresan
14.45 Sportstugan 15.00 STCC 15.55
Sportnytt 16.00 Rapport 16.15 En
sång om glädje 17.00 Sportspegeln
17.30 Rapport 17.50 Glömda brott
18.00 Engelska Antikrundan 19.00
Barnmorskan i East End 19.55 The Big C
20.25 The Big C 20.55 Rapport 21.00
Kapningen av Lufthansa 181 22.50 På
väg till Malung 23.20 Rapport 23.25
Sidenvägen på 30 dagar

OMEGA

Man United - Newcastle, 2002

22.30 Liverpool - Newcastle

06.25 EastEnders 08.25 QI 09.25
Come Dine With Me: Supersize 11.30
The Royal Bodyguard 12.00 QI 12.30
Top Gear 14.10 Oliver Twist 14.40 I‘d
Do Anything 15.40 Come Dine With Me:
Supersize 17.15 Live at the Apollo 18.00
Sherlock 19.30 The Kangaroo Gang:
Thieves By Appointment 21.00 Twenty
Twelve 21.30 The Royal Bodyguard
22.05 Live at the Apollo 22.49 Oliver
Twist 23.20 I‘d Do Anything 00.19
Sherlock 01.55 The Kangaroo Gang:
Thieves By Appointment 03.25 I‘d Do
Anything

Endursýnt efni frá liðinni viku.

Dagskrá allan sólarhringinn.
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www.peugeot.is

Fjölskylduvænir
- Eyðslugrannir og með fimm stjörnu öryggi

Peugeot 3008
- sjálfskiptur, dísil
Meðaleldsneytiseyðsla frá 4,7L/100km
CO2 útblástur frá 122g

kr.

4.590.000
Peugeot 5008
- 7 manna, sjálfskiptur, dísil
Meðaleldsneytiseyðsla frá 4,8L/100km
CO2 útblástur frá 125g

kr.

4.760.000
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VIÐ TÆKIÐ FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR SÉR ÁGÆTLEGA

> Stöð 2 Sport kl. 20.00
PEPSI-MÖRKIN

Sjónvarpsútsending fyrir blinda?

Skemmtilegur þáttur þar sem sýnd
eru mörkin og öll helstu atvikin
úr leikjum 7. umferðar í Pepsideild karla í knattspyrnu. Hörður
Magnússon er umsjónarmaður
þáttarins sem er í opinni dagskrá.

Beinar útsendingar frá EM í knattspyrnu karla
eru nánast eina sjónvarpsefnið sem maður
kemst yfir að horfa á þessa dagana. Og ekki
kvarta ég yfir því. Fátt skemmtilegra en að
gleyma sér yfir góðum fótboltaleik. Og sem
sjónvarpsefni slær góður leikur flestu öðru
við. Hér er spenna, óvæntar uppákomur, hröð
framvinda (oftast), glæsileg tilþrif og oft koma
endalokin gjörsamlega eins og þruma úr
heiðskíru lofti. Ég man í svipinn ekki eftir
nokkurri spennumynd eða leiksýningu
sem fer eins bratt með mann upp
tilfinningaskalann. Eins og segir í
auglýsingunni: Algjör sæla!
Það eina sem truflar við áhorfið eru
lýsingar þulanna á leiknum. Mætti halda

að þeir teldu sig vera að lýsa leikjum í útvarpi.
Þeir tíunda hverja einustu hreyfingu leikmannanna á vellinum, tiltaka hver sendir boltann, hver
tekur á móti, hver ver og hver skorar. Eyðileggja
gjörsamlega mómentið með alltof ítarlegum
lýsingum: „Torres fær boltann, prjónar sig
í gegn, skot! En Buffon ver.“ Halló! Ég sá
þetta allt saman, þurfti ekkert að segja mér
frá því í smáatriðum. Þetta er eins
og ef einhver tæki að sér að lýsa
leiksýningu í beinni: „Hamlet
gengur yfir til vinstri, beygir
sig, tekur upp hauskúpu og
horfist í augu við hana.“ Fyrir
hvern eru þessar lýsingar
eiginlega?

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.55 Grillað (7:8)
11.25 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
12.05 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
12.45 Happahaninn (Hatching Pete)
Tveir skólabræður koma fram í gervi lukkudýrs skólaliðsins. Annar vinnur öll verkin en
hinn eignar sér heiðurinn.
14.15 Amma Lo-Fi (e) Svipmynd af Sigríði Níelsdóttur sem fór að taka upp og gefa
út sína eigin tónlist á áttræðisaldri.
15.20 Haukur Morthens (e)
16.20 Bjartar vonir vakna (e)
17.15 Hvað veistu? - Íspólarnir þrír (e)
17.45 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir og veður
18.20 EM stofa Hitað upp.
18.40 EM í fótbolta (Grikkland - Rússland) BEINT frá Wroclaw.
20.40 EM kvöld Farið yfir leiki dagsins.
21.15 Lottó
21.20 Ævintýri Merlíns (8:13) (The Adventures of Merlin II)
22.10 Úr sjónmáli (Out of Sight) Bankaræningi brýst út úr fangelsi og verður hrifinn
af löggæslukonu sem hann tekur í gíslingu.
Meðal leikenda eru George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames og Catherine Keener.
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi barna.
00.15 EM í fótbolta (Tékkland - Pólland)
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Shallow Hal
10.00 Secretariat
12.00 Spy Next Door
14.00 Shallow Hal
16.00 Secretariat
18.00 Spy Next Door
20.00 Anna Nicole
22.00 Harold & Kumar Escape From
Guantanamo
00.00 The Invisible
02.00 Five Fingers
04.00 Harold & Kumar Escape From
Guantanamo
06.00 Inhale

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.40 Stóra þjóðin (3:4)
14.15 So You Think You Can Dance (2:15)
15.35 How I Met Your Mother (10:24)
16.00 Gossip Girl (18:24)
16.40 ET Weekend
17.30 Íslenski listinn
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður
19.35 Wipeout USA (9:18) Skemmtiþátturinn er nú í bandarísku útgáfunni. Buslugangurinn er gjörsamlega botnlaus og glíman
við rauðu boltana aldrei fyndnari.
20.20 The Russell Girl Áhrifamikil mynd
um unga konu sem vitjar heimahaganna til
að deila nýjum fréttum með fjölskyldunni en
endar á að þurfa að gera upp fortíðina.
21.55 The Soloist Sannsöguleg og hrífandi mynd með þeim Jamie Foxx og Robert
Downey Jr. í aðalhlutverkum um blaðamann
sem tekur upp á sína arma hámenntaðan
tónlistarmann sem býr á götunni og spilar til
að eiga fyrir salti í grautinn.
23.50 Prelude to a Kiss Það er ást við
fyrstu sýn þegar Peter og Rita hittast og
skömmu síðar eru þau komin upp að altarinu. En í búðkaupinu birtist roskinn maður
að nafni Julius og biður um að fá að kyssa
brúðina. Peter verður ljóst að hann veit lítil
deili á þessari ungu eiginkonu sinni. Með aðalhlutverk fara Alec Baldwin og Meg Ryan.
01.35 X-Men Origins: Wolverine
Spennandi vísindaskáldsaga sem segir frá
uppruna Jarfa eða Wolverine. Myndin gerist tuttugu árum fyrir atburði fyrstu X-Men
myndarinnar og við komumst að því hvernig
Wolverine varð að þeirri ofbeldisfullu ófreskju
sem hann er í dag.
03.20 Winter of Frozen Dreams Hörkuspennandi mynd byggð á sannsögulegum
atburðum. Barbara Hoffman lifir flóknu lífi
en hún nemur vísindi í Wisconsin Háskóla,
er erótískur nuddari og morðingi. Það fellur
í hlut leynilögreglumannsins Lulling að hafa
hendur í hári hennar og sanna sekt hennar.
04.50 Sprettur (1:3)
05.20 Fréttir

FM 92,4/93,5

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 08.00
Morgunfréttir 08.05 Fyrr og nú 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
Matartíminn 15.10 Í garðinum 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Íslendingasögur
16.25 Albúmið 18.00 Kvöldfréttir 18.17
Ekkert liggur á: Þemakvöld Útvarpsins
- Skáldkonur 18.50 Veðurfregnir 18.53
Dánarfregnir 22.00 Fréttir
22.05
Veðurfregnir 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN
11.35 NBA: Oklahoma - Miami
13.25 Mekka knattspyrnunnar Leikmenn KF Nörd fara á Akranes og þurfa að
leysa ýmsar þrautir. Í lokin mæta þeir framtíðarstjörnum Skagamanna í hörkuleik.

14.05 EM U21: Noregur - Ísland
15.50 Egils Gull mótið
16.20 Spænski boltinn: Zaragoza Real Madrid

18.10 Pepsi deild kk: Stjarnan - Valur
20.00 Pepsi mörkin
21.10 Íslandsmótið í golfi 2008
00.10 Pepsi deild kk: Stjarnan - Valur
02.00 Pepsi mörkin

17.00 Liverpool - Arsenal 21.04.09
17.30 Premier League World
18.00 Swansea - Wolves
19.45 PL Classic Matches: West Ham
- Sheffield Wed, 1999

20.15 Liverpool - Arsenal
22.00 2001/2002 Glæsilegustu mörk
þeirrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar rifjuð upp.

22.55 Bolton - Stoke

16.10 Tony Bennett: Duets II
17.35 Nágrannar
19.15 Spurningabomban (5:6)
20.05 Eastbound and Down (2:7)
20.35 The Good Guys (7:20)
21.20 Bones (19:23)
22.05 True Blood (8:12)
23.05 Arrested Development (18:22)
(19:22)(20:22) (21:22)

00.35 ET Weekend
01.20 Íslenski listinn
01.45 Sjáðu
02.10 Fréttir Stöðvar 2
03.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.20 Dr. Phil (e)
13.45 Got to Dance (16:17) (e)
15.05 Eldhús sannleikans (6:10) (e)
15.25 The Firm (16:22) (e)
16.15 Franklin & Bash (10:10) (e)
17.05 The Biggest Loser (6:20) (e)
18.35 Necessary Roughness (10:12)(e)
19.25 Minute To Win It (e)
20.10 The Bachelor (3:12) Rómantískur
raunveruleikaþáttur þar sem piparsveinninn Brad Womack snýr aftur sem The Bachelor. Sautján stúlkur eru eftir og tvær þeirra
fara á stefnumót með piparsveininum Brad
þessa vikuna.
21.40 Teen Wolf (2:12) Bandarísk
spennuþáttaröð um táninginn Scott sem bitinn er af varúlfi eitt örlagaríkt kvöld. Hann
hefur nú gert sér grein fyrir kröftum sínum
en á í erfiðleikum með að beisla þá. Scott
reynir að laga samband sitt við Allison.
22.30 Olivia Lee: Dirty, Sexy, Funny
(2:8)
22.55 Legally Blonde 2 Framhald gamanmyndarinnar Legally Blonde frá árinu
2001 með Reese Witherspoon í aðalhlutverki. Þegar hér er komið sögu er ljóskan
Elle Woods nýbúin að missa vinnuna á stórri
lögmannsstofu vegna skoðanna sinna á dýraverndarmálum. Hún heldur til Washington til
að berjast gegn tilraunum á dýrum en skrifræðið í höfuðborginni verður henni þrándur í götu.
00.30 Charlie‘s Angels Gamansöm
spennumynd frá árinu 2000 með þeim
Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu og
Bill Murray í aðalhlutverkum. Myndin segir frá
þremur þokkadísum sem berjast gegn glæpum með slægð og slagsmálaleikni að vopni.
02.10 Jimmy Kimmel (e)
03.40 Lost Girl (6:13) (e)
04.25 Pepsi MAX tónlist

10.10 QI Children in Need Special 10.40 QI
13.10 Top Gear 14.45 Twenty Twelve 15.25
The Royal Bodyguard 15.55 My Family 16.55
QI 17.25 The Graham Norton Show 18.10 Amy
Winehouse: Live at the Shepherds Bush Empire
19.00 Stones in Exile 19.55 Rolling Stones: Truth
and Lies 20.45 Twenty Twelve 21.20 The Royal
Bodyguard 21.50 My Family 22.49 QI Children in
Need Special 23.20 QI 23.44 Top Gear 00.35
Stones in Exile 01.25 Rolling Stones: Truth and Lies

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Tidens
tegn 10.55 Sign up 11.10 Jamies mad på 30
minutter 11.35 Merlin 12.20 Ved du hvem du
er? 13.20 Laudrup - en dansk familie 14.10 Mord
på hjernen 15.50 Før søndagen 16.25 Held og
Lotto 16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt
18.00 EURO 2012 18.45 Fodbold. Euro 2012
20.30 EURO 2012 20.45 De 39 trin 22.25 Held
og Lotto 22.30 C.R.A.Z.Y.

11.00 Aung San Suu Kyis Nobelforedrag 12.10
Aung San Suu Kyi i Oslo 12.30 Folk 13.10
Blomstershow i Chelsea 14.10 Den store reisen
15.00 Norsk militær tattoo 2010 16.10 Verda vi
skaper 17.00 Lørdagsrevyen 17.45 Lotto-trekning
17.55 Hurtigruten - ett år etter 18.25 EM-studio.
Før kampen 18.45 Fotball. Euro 2012 20.45
EM-studio. Etter kampen 21.00 Kveldsnytt 21.20
Intervju med Ang San Suu Kyi 21.35 King Of
California 23.05 20 spørsmål 23.35 Dansefot
jukeboks m/chat

10.10 Engelska Antikrundan 11.10 Rod Stewart.
One Night Only 12.05 På väg till Malung 12.35
Vildmarksår 13.35 Little Britain USA 14.00
Rapport 14.05 Duvhöken - skogens rovfågel
14.25 Barnmorskan i East End 15.20 Eighties
15.50 Helgmålsringning 15.55 Sportnytt 16.00
Rapport 16.15 Drottning Elizabeth II, regent i 60
år 17.10 Sverige! 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt
18.00 Fotboll. Euro 2012 21.00 EM-magasinet
21.30 Rapport 21.35 Fotboll. Euro 2012 23.15
Rapport 23.20 Fotbollsdoktorn

06.00 ESPN America 07.35 US Open 2012
(2:4) 13.35 Inside the PGA Tour (24:45)
14.00 US Open 2012 (2:4) 20.00 US Open
2012 (3:4) 02.00 ESPN America

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta
18.00 Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30
Eldað með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00
Græðlingur 21.30 Svartar tungur 22.00
Björn Bjarnason 22.30 Tölvur tækni og vísindi 23.00 Forsetaframbjóðendur 1.þáttur
23.30 Veiðisumarið 00.00 Hrafnaþing

Endursýnt efni frá liðinni viku.

Dagskrá allan sólarhringinn.

OMEGA

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

Í
2012

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

BÍLAKAFFI
ÞJÓÐHÁTÍÐARTILBOÐ Á VÖLDUM BÍLUM
Við erum að springa úr ánægju með sólríka og bjarta daga undanfarið
V
og bjóðum af því tilefni valda bíla á sérstöku þjóðhátíðartilboði.
Hafðu samband við sölumenn okkar.
Með báða tanka fulla af
eldsneyti getur þú ekið
Santa Fe rúmlega 1.000 km. Verð 5.990.000 kr.

HYUNDAI SANTA FE METAN
Verð áður 6.990.000 kr.

RENAULT CLIO
Verð frá 2.390.000 kr.

NÝR QASHQAI DÍSIL
Ný dísilvél eyðir aðeins frá 4,6 l/100 km
sem er með því allra lægsta sem þekkist
í fjórhjóladrifnum sportjeppum.
Verð frá 4.990.000 kr.

HYUNDAI i30
Verð frá 3.190.000 kr.

HYUNDAI ix35
ÓTAKMARKAÐUR AKSTUR

Verð frá 5.590.000 kr.

HVAÐ FÆST FYRIR GAMLA BÍLINN?
Í
Við tökum að sjálfsögðu notaða bílinn sem greiðslu upp í nýjan bíl. Komdu í
heimsókn og fáðu upplýsingar hjá sölumönnum um hvernig það getur litið út.

Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 880
8808
8 – Bílasalan B
Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílasala Austurlands / Egilstöðum / 470 5070

BL Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

ENNEMM / SÍA / NM52953

ÓTAKMARKAÐUR AKSTUR
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Gefur loksins út eigin plötu

Saga Garðarsdóttir
Aldur: 24 ára.
Starf: Gervitauga-

„Ég er búinn að gefa út mörg hundruð plötur
með öðrum en ég hef ekki áður gefið út plötu
með sjálfum mér,“ segir Steinar Berg Ísleifsson.
Hann hefur sent frá sér fimm laga plötuna
Stutt í brosið með hljómsveitinni Grasösnum.
Hún er skipuð tónlistarmönnum frá Vesturlandi en í Borgarfirði rekur Steinar Berg einmitt ferðaþjónustuna Fossatún.
Steinar Berg stýrði útgáfunni Steinar hér á
árum áður, sem síðar breyttist í Spor og Skífuna. Hann er því enginn nýgræðingur í bransanum. Draumur um að gefa út eigin plötu er
samt nýtilkominn. „Þetta kom bara til af því
að ég keypti mér gítar. Síðan var það svoleiðis í hruninu að síminn hætti að hringja og ég
datt í þennan gír. Ég fór í gítartíma í Borgar-

fræðingur og
leikkona.

Foreldrar:

Garðar Garðarsson
rafmagnstæknifræðingur og
Sigrún Björnsdóttir,
ljóðskáld og séní.
Fjölskylda: Ein eldri systir og sambýlismaður sem elskar mig ekki.
Búseta: Grenimelur 39, tek við
ástarsímskeytum.
Stjörnumerki: Ljón og rísandi
kanína.
Saga er að vinna að fyrirlestri og bók
um mannsheilann ásamt Sigrúnu Hlín
Sigurðardóttur.

nesi og uppgötvaði að þarna eru ágætis tónlistarmenn.“
Tónlistin sem Grasasnar spila er sótt í
grunn írskrar tónlistar og kántrítónlistar og
var allur söngur og hljóðfæraleikur tekinn
upp í einu. Lögin koma úr ýmsum áttum en
eiga það sameiginlegt að fjalla um eða vekja
bros.
Steinar fékk marga vini sína úr bransanum
til að spila með sér á plötunni, þar á meðal
Jakob Frímann Magnússon, Guðmund Steingrímsson, Margréti Eir Hjartardóttur, Helga
P. og Dan Cassidy. Steinar reiknar með að
spila á tónleikum með Grasösnum í haust
þegar hægist um í ferðamennskunni. Líklega
munu þeir félagar samt spila eitthvað í Fossatúni í sumar fyrir gesti og gangandi.
- fb

FYRSTA PLATAN Steinar Berg hefur gefið út sína fyrstu

plötu með hljómsveitinni Grasösnum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FRÉTTIR AF FÓLKI
Cruise-fjölskyldan mætt til landsins
Fyrir hádegi í gær lenti einkaþota Hollywood-leikarans Tom Cruise á Reykjavíkurflugvelli. Leikarinn og föruneyti hans, þar á meðal sex ára dóttir hans
Suri og eiginkonan, leikkonan Katie Holmes, fóru strax inn í svarta jeppa með
skyggðum rúðum sem óku þeim rakleiðis á Hilton Reykjavik Nordica hótelið.
Þar hefur fjölskyldan tekið á leigu forsetasvítuna og ku vera mikil öryggisgæsla
í kringum hótelið.
Skömmu eftir að Cruise lenti í Reykjavík
fóru framleiðendur og aðstandendur
myndarinnar Oblivion með þremur
þyrlum, þar á meðal þyrlu Landhelgisgæslunnar, til að skoða tökustaði fyrir
myndina en tökur eiga að hefjast
á næstunni. Cruise mun ekki hafa
verið með í þeirri þyrluför.
Ekki er vitað hversu lengi leikarinn og fylgdarlið hans ætlar að
dvelja í Reykjavík en talið er að
Cruise hafi tekið á leigu húsið
Hrafnabjörg í Eyjafirði þar sem
hann dvelur á meðan á tökum
stendur. Ekki er vitað hversu
lengi Holmes og Suri ætla að
vera hér á landi en Holmes
er einnig í tökum á ónefndri
mynd eftir leikstjórann
Christian Camargo í sumar.
Hún verður þó væntanlega
viðstödd er Cruise verður
fimmtugur þann 3. júlí.

GRANT OG FÉLAGAR John Grant á tónleikunum í hádeginu í gær ásamt Arnari Geir, Pétri og Jakobi Smára.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

JOHN GRANT: MAÐUR FÆR EKKI BETRI NÁUNGA MEÐ SÉR
- áp

ÓSKA EFTIR
að kaupa enska tungumálanámskeiðið English Course
Ég borga 50,000.- krónur fyrir námskeiðið
Upplýsingar í síma 865 7013

Árangur fer eftir gæðum
Hvaða Spirulina ert þú að taka?
13 vítamín og 16 steinefni · 18 aminósýrur · Blaðgræna · Omega
GLA fitusýrur · SOD eitt öflugasta andoxunarensím líkamans
Eingöngu lífræn næringarefni tryggja betri upptöku og nýtingu í líkamanum.

Bandaríski tónlistarmaðurinn John
Grant vill fá Íslendingana sem spila
með honum á nýrri sólóplötu hans
til að fara með sér í tónleikaferð
erlendis.
„Mig langar að fá þá með mér
en menn eru með fjölskyldur og að
sinna sínu lífi. Þeir vilja samt koma
með mér og ég vona að það gangi
upp,“ segir Grant.
Hljómsveitin er skipuð trommaranum Arnari Geir Ómarssyni,
Pétri Hallgrímssyni gítarleikara og
Jakobi Smára Magnússyni bassaleikara. „Maður fær ekki betri
náunga með sér. Þeir eru algjörir
fagmenn en það mikilvægasta er
hversu góðar manneskjur þeir eru
og ég næ mjög góðum tengslum við
þá. Helminginn af tímanum sem
við eyðum saman erum við hlæj-

andi og í góðum gír,“ segir hann
um hljómsveitina sína, sem spilar einnig með honum á tónleikum
í Háskólabíói 19. júlí. Enn eru til
miðar á þá.
Íslandsvinurinn er að ljúka upptökum á plötunni hér á landi í samstarfi við Bigga veiru úr GusGus
og er hún væntanleg í verslanir í
janúar. Fyrsta plata hans, Queen
of Denmark, fékk glimrandi góðar
viðtökur og var meðal annars valin
plata ársins af bandaríska tónlistartímaritinu Mojo.
Grant er með landvistarleyfi á
Íslandi þangað til í haust. Þá ætlar
hann að fljúga heim til sín í Colorado og hitta bróður sinn og systur sem búa þar. Hann segir ótrúlega gott að búa á Íslandi, bæði séu
Íslendingar öðruvísi en annað fólk

og einnig er hann ánægður með
hvernig Íslendingar taka á málum
tengdum samkynhneigð. „Þeir líta
ekki á hana sem eitthvað tiltökumál
og það er algjörlega frábært.“
Grant spilaði ásamt hljómsveit sinni á stuttum tónleikum í
Nýlenduvöruverslun Hemma og
Valda í hádeginu í gær. Þar söng
hann fjögur lög, þar á meðal Ástarsorg eftir Jóhann Helgason. Honum
fórst það mjög vel úr hendi og
greinlegt að hann hefur lagt hart
að sér í íslenskunámi sínu. „Ég ætla
að taka upp Ástarsorg og setja það
á plötuna. Biggi veira spilaði það
fyrir mig í hljóðverinu og ég tengdi
virkilega mikið við þetta lag. Það er
svo fallegt og hljómagangurinn er
æðislegur.“
freyr@frettabladid.is

Vantar íslenska umboðsmenn

Hraust og hress
Árangur strax!
Lífrænt ofur fjölvítamín náttúrunnar
9 RW
WD

Næringarupptaka úr Lifestream Spírulína
er meira og nýtist betur en úr nokkru
öðru fæði.

Vill íslenska hljómsveit
á tónleikaferð erlendis

æ



Fullkomið jafnvægi næringarefnanna gefur
einbeitingu, langvarandi náttúrlega orku og er
gott gegn streitu.



 OtIU

QW

Dregur úr ofvirkni, sykurlöngun og sleni.
Styrkir ónæmikerfið, hentar börnum og
fullorðnum.
Súrefnistæmdar umbúðir vernda næringaefnin.
Vottað lífrænt

Fæst í apótekum, heilsubúðum, Krónunni,
Fríhöfninni og Hagkaup

www.celsus.is

„Okkur vantar fleiri aðila með þekkingu á við
erlenda umboðsmenn. Við erum soddan sveitamenn
hérna heima,“ segir Tómas Young hjá Útón, útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar.
Tveir styrkir verða veittir til umboðsmanna, eða
verðandi umboðsmanna, sem hafa áhuga á að komast að hjá fyrirtæki í Bretlandi til að efla þekkingu
sína á tónlistarviðskiptum. Verkefnið er unnið af
Útón í samstarfi við Leonardo, starfsmenntaáætlun
Evrópusambandsins, og dvelja styrkþegarnir úti í
tíu vikur. Samtals nemur hvor styrkur rúmum sex
hundruð þúsund krónum.
Aðspurður telur Tómas að fleiri íslensk bönd
gætu náð betri árangri erlendis ef þau væru með
öfluga umboðsmenn. Hann nefnir sem dæmi að
hljómsveitin Of Monsters and Men hafi verið heppin
að hafa komist í kynni við breska umboðsmanninn
Heather Kolker. Hún er búsett hér á landi, á íslenskan mann og hefur starfað fyrir stór bönd á borð við
MGMT og Edward Sharpe and the Magnetic Zeros.
„Þekkingin sem hún hefur fleytti þeim örugglega
svolítið langt áfram.“
Hann vonast til að þeir tveir aðilar sem fái styrk-

VANTAR UMBA Tómas Young hjá Útón segir að það vanti

öfluga umboðsmenn á Íslandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

inn til að fara út komist í góð sambönd. „Við viljum
að fólkið sjái hvernig bransinn úti virkar og að það
byggi upp ákveðið tengslanet.“
Umsóknarfrestur rennur út 1. september og skulu
áhugasamir senda póst á tomas@icelandmusic.is. - fb

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

VÍSIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

FRÉTTIR AF FÓLKI
NW
tVOHQV

Nýdönsk hjálpar KK Band
Hljómsveitin KK Band spilar á Café
Rosenberg í kvöld. Trommuleikarinn
Kormákur Geirharðsson er staddur
erlendis og mun því ekki spila með
sveitinni. Í stað hans var fenginn
Ólafur Hólm, liðsmaður Nýdanskrar,
auk þess sem félagi hans úr hljómsveitinni, Jón Ólafsson spilar á
hljómborð. Innkoma þeirra í KK
Band kemur sér vel
því til stendur að
spila í fyrsta sinn á
tónleikum lag Nýdanskrar, Frelsið,
sem KK, forsprakki KK Bands,
gerði vel
heppnaða
útgáfu af
á dögunum.

NW
tVOHQV

Hemmi mætir á
víkingahátíð
Um helgina verður haldin
víkingahátíð í Hafnarfirði að
gömlum og góðum sið. Þar má
berja víkinga augum, gæða sér á
réttum af matseðli víkinga til forna
og fylgjast með alvöru bardögum.
Allt er þetta þó í gamni gert. Þá
verða heiðin pör gefin saman að
víkingasið. Þegar kvölda tekur blóta
menn þeim félögum Óðni og Þór
og mjöður verður drukkinn þeim
til heiðurs. Hemmi Gunn er meðal
þeirra sem hafa boðað komu sína
á víkingahátíðina í ár og mætir
hann örugglega með sinn smitandi
hlátur og góða skapið
sem allir Íslendingar þekkja svo
vel. Það skal
þó ósagt látið
hvort hann ætli
að klæða sig
upp í brynju,
skylmast við
aðra víkinga
eða kvænast
heiðinni
konu.

7,/%2ç

- fb / bþh
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Mest lesið
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Sagðist særð, móðguð og
reið

2

Cruise ætlar í gönguferð á
afmælisdaginn

3

Tom Cruise lenti á
Reykjavíkurflugvelli...

4

Fara með þyrlu að skoða
tökustaði

5

Dingóar námu Azariu á brott
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Paul McCartney
70 ára

Afmælistónleikar
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Í Eldborg Hörpu
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18. júní kl 20:00

Miðasala á harpa.is, midi.is,
Í miðasölu Hörpu
og í síma 528 5050
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