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KRAFIST ER
10 ÁRA FANGELSIS 4
Leikskóli á Akureyri kennir fjögurra ára börnum
um jafnrétti með því að snúa við kynjahlutverkum í heimsþekktum ævintýrum.

HASSSÖLUMENN VILJA
BORGA OPINBER GJÖLD 6
Sölumenn á Pusher Street í Kristjaníu í Kaupmannahöfn vilja semja um greiðslu skatta af
útgerð sinni.

VILJA EIGNIR ÚR FASTEIGN 8
Þrjú sveitarfélög nýta fjármagn úr sölu á
Hitaveitu Suðurnesja til að kaupa sig út úr
Eignarhaldsfélaginu Fasteign.

„Við höfum gengið þessar leiðir skref fyrir skref eftir
kortum og myndum og metið hvað getur komið fyrir á
hverjum stað.“ 10
Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands

SKOÐUN 18➜24
ER ENGINN SKÚLI Á SVIÐINU? 18
Þorsteinn Pálsson um gjaldmiðilsmál.

NÝJA SÝN Á NORÐRIÐ 22
Ari Trausti Guðmundsson um hlýnun jarðar.

ÍSLAND OG EVRÓPA–HVAÐ NÚ? 24
Vésteinn Ólason um Evrópusambandsaðild.

HELGIN 26➜52
ÓTTI GREIP SKIPVERJANA 30
Valdimar Tryggvason loftskeytamaður var einn
þrjátíu og tveggja skipverja á Þorkeli Mána RE
205 sem lentu í sjávarháska í febrúar 1959.

KARLAR SEM KYNDA
OFNINN SINN 36
Leikni í eldhúsinu er orðin að slíku
karlmennskutákni að á ensku hefur verið slegið
sérstakt hugtak yﬁr karla sem elska að elda–
gastrosexuals.

AÐSTOÐ ÓSKAST 40
Nígeríusvindl lifa góðu líﬁ og velta milljörðum
árlega.

MIÐPUNKTUR ALHEIMSINS 42
Stemningin á Times Square í New York fönguð
með ljósmyndum.

FJÓRÐUNGUR ÍBÚÐA
FYRIR VERR SETTA 48
Reykvíkingum mun fjölga um 25 þúsund fram
til ársins 2030, samkvæmt spám. 14.500 nýjar
íbúðir verða reistar til að bregðast við þessari
fólksfjölgun í Reykjavík fram til 2030.

KRAKKASÍÐAN 50
KROSSGÁTAN 52

MENNING 68➜90
SÚ ÞRIÐJA STERKASTA
Í BRETLANDI 90
Lilja Björg Jónsdóttir lenti í þriðja sæti í
keppninni Sterkasta kona Bretlands.

DÓTTIR JÓNS
HANNAR TÖSKUR 72
Hedi Jónsdóttir hannar töskur í London.

UNGIR ÍSLENDINGAR
HLJÓTA VIÐURKENNINGU 70
JCI á Íslandi verðlaunar tíu unga einstaklinga.

SPORT 82➜84
STELPURNAR OKKAR
ÆTLA TIL SERBÍU 82
Kvennalandsliðið í handbolta mætir Tékkum.

STÆRSTA STUND ÁRSINS
Í HANDBOLTANUM 84
Guðjón Valur Sigurðsson er klár í slaginn með
Kiel í úrslitum Meistaradeildar um helgina.

UPPBOÐ

Reiðhjólauppboð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
verður haldið laugardaginn 8. júní nk. kl. 11
í húsnæði Vöku í Skútuvogi 8 í Reykjavík.

FIMM Í FRÉTTUM BALLETT, LEIKHÚS OG ÓHRÓÐUR Á NETINU
Lilja Rúriksdóttir ballettdansari útskrifaðist úr hinum virta listaháskóla
Juilliard í New York. Hún er fyrst íslenskra dansara til að klára skólann. Hún
ætlar að dansa í New York næsta árið.
Systkinin Gríma og Grettir
Valsbörn munu leika
saman í Óvitunum í Þjóðleikhúsinu í haust. Gríma
mun þreyta frumraun sína
á sviðinu en Grettir, sem er ellefu ára, hefur þegar
leikið í fjölda uppsetninga.

Vigdís Hauksdóttir þingmaður heldur
því fram að einhver fái borgað fyrir að
rægja hana á netinu. Annars myndi varla
nokkur leggja í að „elta“ hana árum
saman og skrifa um hana óhróður.
Pétur Kristján Guðmundsson lamaðist
fyrir neðan mitti í slysi í Austurríki
fyrir tveimur árum. Hann vinnur
nú með fyrirtækinu Össuri að
því að búa til spelku sem hjálpar
mænusköðuðum að ganga óstuddir. Hann segir
óásættanlegt ástand að vera lamaður.

➜ Jóhann Berg Guðmundsson knattspyrnumaður í Hollandi lenti í því á leik Breiðabliks og
HK í vikunni að ölvaður maður veittist að honum vegna þess að hann var ósáttur við það
hvar knattspyrnumaðurinn sat. Jóhann er uppalinn Bliki en sat hjá HK-ingum.

Börnin kynleiðrétta
heimsþekkt ævintýri
Leikskóli á Akureyri ætlar að kenna fjögurra ára börnum um jafnrétti. Notast verður
við vel þekkt ævintýri í kennslunni og hefðbundnum hlutverkum kynjanna snúið
við. Meðal annars er spurt hvernig það hefði verið ef Rauðhetta hefði verið strákur.
MENNTUN „Við ætlum að vinna

með ævintýri sem börnin þekkja,.
Ævintýrin eru allstaðar og hafa
verið notuð markvisst af markaðsöflum til að móta fastar gamaldags kynjahugmyndir og þetta
á að vera mótvægi við því, svona
bakvið tjöldin,“ sagði Anna Elísa
Hreiðarsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri og verkefnisstýra
nýs þróunarverkefnis á leikskólanum Iðavelli á Akureyri.
Iðavöllur hefur á næsta skólaári
innleiðingu nýs þróunarverkefnis.
Verkefnið snýr að því að kafa ofan
í ævintýri sem börnin þekkja, og
snúa við kynjahlutverkum og
spyrja áleitinni spurninga um
hlutverk kynjanna. Þannig leitast
verkefnið eftir því að svara hverjar jafnréttis- og kynjahugmyndir
fjögurra ára barna eru og hvernig megi vinna með þær. Börnin
eru þannig látin pæla í aðstæðunum sem hetjurnar í ævintýrunum standa frammi fyrir. Hefði
það breytt einhverju ef Rauðhetta
væri strákur? „Við ætlum að byrja
á því að vinna með Rauðhettu sem
er stelpusaga, svo ætlum við að
taka fyrir Búkollu, sem er strákasaga, og vonandi náum við að taka
Hans og Grétu fyrir líka, þar sem
bæði stelpa og strákur eru í aðalhlutverki. Svo er hugmyndin að
börnin semji eigin sögur og þá
koma kennarar til með að greina
hvort sögurnar þeirra verði í hefðbundnu ævintýrasniði, um prinsessur og bardaga eða hvort viðhorfin breytist eitthvað,“ sagði
Anna Elísa jafnframt.
Í nýjum aðalnámskrám er krafa
um jafnréttisuppeldi á öllum
grunnstigum menntunar. „Ég mat
það sem svo að aðrir grunnþættir
hefðu sterkari grunn en jafnréttis-

RAUÐHETTUUPPSETNING Leikhópurinn Lotta hefur verið duglegur við að setja
upp hin og þessi ævintýri fyrir börn víða um land. Með uppstokkun kynjahlutverka í
ævintýrum aukast uppsetningarmöguleikarnir.
MYND/LOTTA

uppeldi, þess vegna réðst ég í þetta
verkefni,“ bætti Anna Elísa við.
Kristlaug Svavarsdóttir, leikskólastjóri á Iðuvelli fagnar þessu
framtaki og því að stuðla að aukinni vitund barna, og kennara, um
jafnrétti og kynjahlutverk. „Við
fengum styrk frá Menntamálaráðuneytinu til að setja þetta verkefni í gang. Hugmyndin er svo sú
að nýta þetta ferli til þess að búa
til námsefni sem svo fleiri leikskólar geta nýtt sér. Við ætlum
að búa til áætlun um hvernig sé
hægt að vinna með kynjahlutverk
í gegnum sögur og leik,“ sagði
Kristlaug.
„Við erum jafnréttissinnuð á
Íslandi, og margir sigrar unnist, en það er margt óunnið og
samkvæmt rannsóknum virðist

Eið ætlum að byrja á
því að vinna með Rauðhettu
sem er stelpusaga, svo
ætlum við að taka fyrir
Búkollu, sem er strákasaga,
og vonandi náum við að
taka Hans og Grétu fyrir
líka.
Anna Elísa Hreiðarsdóttir
verkefnisstýra á Iðavöllum

ákveðið bakslag hafa orðið í viðhorfum unglinga gagnvart jafnrétti. Þess vegna er mikilvægt að
byrja snemma að innleiða þessar
hugmyndir í börnin,“ bætti Anna
Elísa við.
olof@frettabladid.is

Hörð átök milli hóps mótmælenda og tyrknesku lögreglunnar:

Táragasið streymdi í Istanbúl
TYRKLAND, AP Til harðra átaka

kom í Istanbúl í gær þar sem
tyrkneska lögreglan beitti meðal
annars táragasi og háþrýstivatnsbyssum í átökum við mótmælendur.
Lögregla lét til skarar skríða í
birtingu í gær til að reka á brott
hóp fólks sem hafði í þrjá daga
mótmælt á friðsaman hátt fyrirhuguðum breytingum á Taksimtorgi. Þær fela meðal annars í sér
að trjágróður verði fjarlægður úr
almenningsgarði í nágrenninu.
Tólf mótmælendur þörfnuðust
aðhlynningar á sjúkrahúsi og að
minnsta kosti þrettán manns voru
handteknir. Aðgerðir lögreglu
kyntu þó undir óánægjubáli sem
braust út í mótmælum víða um
land, meðal annars í höfuðborginni Ankara.
Atburðir gærdagsins þykja

Í HRINGIÐU ÁTAKA

Þessi maður
flúði undan
táragasi sem
tyrkneska
lögreglan
skaut að
hópi mótmælenda
í miðborg
Istanbúl.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

einnig bera vott um aukna hörku
stjórnar Recep Erdogans forsætisráðherra í garð gagnrýnisradda innanlands. Innanríkisráðherra Tyrklands sagðist mundu
rannsaka ásakanir um óhóflega
valdbeitingu lögreglu en varði

aðgerðirnar og sagði þær hafa
beinst gegn ólöglegum mótmælum.
Erdogan sjálfur vísaði kröfum
mótmælenda á bug og lét þau orð
falla að verkefnið umdeilda yrði
leitt til lykta, „sama hvað þau
gera“.
- þj

Feðgarnir Pétur Sigurðsson háseti og Sigurður Pétursson
skipstjóri um borð í Gullfossi árið 1930.

Sjómannadagurinn 2. júní 2013

Óskum sjómönnum til hamingju
með sjómannadaginn
FÍTON / SÍA

Allt frá stofnun 1914 hefur Eimskipafélag Íslands verið
brautryðjandi í ﬂutningum til og frá landinu með
framúrskarandi þjónustu að leiðarljósi.
Eimskipafélag Íslands sendir öllum sjómönnum og
fjölskyldum þeirra heillaóskir í tilefni sjómannadagsins.

Hádegisverðarmatseðill á Gullfossi 17. júlí 1968.
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Aðgerðum Hálendisvaktar
björgunarsveitanna hefur
fjölgað úr 622 í 1.917 milli
áranna 2010 og 2012.

Aðﬂugsljósin sem
fyrirhugað er að
reisa við Ægisíðu í
nágrenni Reykjavíkurﬂugvallar eru á bilinu

622
2010

2,25 TIL
5,4 METRAR.

2011

KÍSILMÁLMVERKSMIÐJA
HIN 21 ÁRS GAMLA

BAYERN MÜNCHEN
vann Meistaradeild Evrópu um
síðustu helgi í ﬁmmta sinn.

Dómstóll í Simbabve:

Mugabe boði til
kosninga í júlí
SIMBABVE, AP Stjórnlagadómstóll

í Simbabve úrskurðaði í gær að
Robert Mugabe forseta bæri
skylda til að boða til þingkosninga fyrir lok júlí.
Forsetinn er sagður hafa
brugðist starfsskyldum sínum
með því að hafa ekki þegar boðað
til kosninga, en umboð þingsins
rennur út við lok þessa mánaðar.
Flokkur Mugabes, sem er 89
ára gamall, hefur viljað flýta
kosningum en Morgan Tsvangirai
forsætisráðherra, sem er höfuðandstæðingur forsetans, vill
bíða fram til hausts þar sem enn
eigi eftir að leiða til lykta margs
konar umbætur til aukinna réttinda almennra borgara.
- þj

Stutt við matvælaframleiðslu:

Kjötborð með
áherslu á Hérað
EGILSSTAÐIR Sláturfélag Austur-

lands fær 1,5 milljóna króna lán
úr Atvinnumálasjóði Fljótsdalshéraðs til að fjármagna kjöt- og
fiskverslun sem félagið hefur
opnað.
Bæjarráð Fljótsdalshéraðs
staðfesti lánveitinguna með vísan
til þess að verslunin muni sérhæfa sig í sölu á afurðum úr héraði. Ráðið telur tilkomu hennar
styðja við þá grósku sem er í
framleiðslu á austfirskum matvælum. Endurgreiða á lánið á
þremur árum eða því verður
breytt í hlutafé.
- gar

LEIÐRÉTT
Í upptalningu á tilnefndum verkum
til Grímuverðlauna í flokknum leikrit
ársins féll niður nafn á leikriti Hávars
Sigurjónssonar: Jónsmessunótt. Beðist
er velvirðingar á þessum mistökum.

Samkvæmt nýju aðalskipulagi borgarinnar mega hús á
svæðinu innan Hringbrautar
í Reykjavík ekki vera hærri en

FIMM HÆÐIR.

Gagnaﬂutningar um
farsímanet jukust um

LILJA
RÚRIKSDÓTTIR

á Grundartanga notar allt að

varð á dögunum fyrsti
íslenski dansarinn til að
útskrifast úr Juilliard.

35.000 TONN

106%
milli áranna
2010 og 2012.

af timbri í framleiðslu sína á hverju ári.

Krafist er tíu ára fangelsis
Aðalmeðferð í stóra amfetamínmálinu lauk í gær. Saksóknari fer fram á allt að tíu ára fangelsi yfir hinum
ákærðu. Aðkoma meints höfuðpaurs í málinu, sem er látinn, var ekki rannsökuð sérstaklega.
DÓMSMÁL Fulltrúi ríkissaksóknara fer
fram á að mennirnir sjö, tveir Litháar og
fimm Íslendingar, sem eru ákærðir fyrir
stórfelldan innflutning á amfetamíni og
amfetamínbasa, verði dæmdir í fjögurra
til tíu ára fangelsisvistar fyrir aðild sína
að málinu.
Þetta kom fram í aðalmeðferð málsins
fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.
Mennirnir sjö eru ákærðir fyrir að hafa
komið að innflutningi tæplega 20 kílóa af
amfetamíni og 1,7 lítra af amfetamínbasa
til landsins með þremur póstsendingum í
janúar síðastliðnum.
Þrír menn eru ákærðir fyrir að hafa
lagt á ráðin um að skipuleggja innflutning
fíkniefnanna, en því neita þeir allir. Tveir
mannanna, sem eru bræður, nafngreindu
meintan höfuðpaur í málinu fyrir dómi á
fimmtudaginn. Hann er nýlátinn.
Rannsóknarlögreglumenn báru vitni
fyrir dómi í gær og sagði rannsóknarstjórnandi að ábendingunni um meintan
höfuðpaur hefði verið fylgt eftir af takmörkuðu leyti. Þó hefði lögreglan fengið
það staðfest að meinti höfuðpaurinn hefði
verið staddur í Danmörku á sama tíma og
mennirnir þrír sem eru ákærðir fyrir að
skipuleggja innflutninginn.
Mennirnir þrír benda hver á annan
varðandi skipulagningu á fíkniefnainnflutningnum.
Annar bróðirinn, Jón Baldur Valdimarsson, sagði fyrir rétti að hann hefði staðið í
þeirri trú að það ætti aðeins að flytja þrjú
kíló af amfetamíni til landsins, ekki svona
mikið magn, en talið er að það hafi verið
hægt að framleiða um 40 kíló af amfetamíni sé amfetamínbasinn talinn með.
Lögmaður eins Litháans, Guðmundur
St. Ragnarsson, gagnrýndi að lögreglan
hefði ekki rannsakað betur aðkomu
meints höfuðpaurs og lét að því liggja að
hinir ákærðu væru hugsanlega burðardýr
í málinu.
Gera má ráð fyrir að Guðjón St.
Marteinsson héraðsdómari kveði upp dóm
sinn í málinu að tveimur til þremur vikum
liðnum.
valurg@stod2.is

LEIDDIR Í SAL Alls eru sjö ákærðir fyrir aðild sína að stórfelldu amfetamínsmygli til landsins í janúar. Myndin er frá
þingfestingu málsins í byrjun maí.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

➜ Fimm af sjö hafa verið í
gæsluvarðhaldi
Af mönnunum sjö sem ákærðir eru fyrir stórfellt
smygl á amfetamíni og amfetamínbasa í janúar
hafa fimm setið í gæsluvarðhaldi. Tveir þeirra eru
frá Litháen, Dainius Kvedaras og Darius Kochanas.
Hinir eru Íslendingar, Jónas Fannar Valdimarsson,
Jón Baldur Valdimarsson og Símon Páll Jónsson.
Þeir tveir sem ekki hafa setið í gæsluvarðhaldi eru
heldur yngri en hinir mennirnir, á 24. og 23. aldursári. Þeir játuðu báðir þegar málið var þingfest í
byrjun maí að hafa, hvor í sínu lagi, verið sendir
á pósthús á höfuðborgarsvæðinu til að leysa út
fíkniefnasendingu frá Danmörku.
- óká

Í DÓMSAL Nokkurt umstang fylgdi því við upphaf

réttarhalda að losa járn af þeim fimm sakborningum
sem setið hafa í gæsluvarðhaldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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BJARTARA Á MORGUN Það verða skúrir víða einkum vestan til á landinu í dag. Á
morgun verður ögn sumarlegra, en þá verður yfirleitt þurrt og yfirleitt bjart eða skýjað
með köflum. Rok og rigning suðvestan til á mánudag en blíða norðaustanlands.
Alicante 22°
Basel
17°
Berlín 21°

Billund
22°
Frankfurt
18°
Friedrichshafen 11°

21°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 21°
22°
Las Palmas

London 15°
Mallorca 22°
New York 29°

Orlando 29°
Ósló
23°
París
20°

San Francisco 21°
Stokkhólmur 20°

10°
Mánudagur
8-15 m/s, hvassast SV-til.
Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Örn
Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir
elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@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, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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Plastiðjan hafði betur í Hæstarétti í slag um endurútreikning fimm milljóna króna bílaláns fyrir Mercedes Benz-bifreið:

Um 30 þúsund lán Landsbankans í endurútreikning
VIÐSKIPTI „Fyrst og fremst er það

ánægjan yfir því að dómurinn hafi
komist að sömu niðurstöðu og við
þegar við fengum endurútreikninginn frá SP-fjármögnun. Við erum
vissulega glaðir yfir því að þetta
geti haft jákvæð áhrif á samfélagið
allt,“ segir Axel Óli Ægisson, framkvæmdastjóri Plastiðjunnar.
Fyrirtækið hafði betur gegn
SP-fjármögnun, sem nú er hluti
af Landsbankanum, í Hæstarétti
í gær. Deilt var um uppgjör lánasamnings Plastiðjunnar og SP-fjár-

mögnunar vegna kaupa á Mercedes
Benz-bifreið. Upphæð samningsins
var um fimm milljónir króna. Axel
segir ljóst að fordæmisgildið sé
gríðarlegt og í húfi séu tugþúsundir samninga upp á milljarða króna.
Hann segir viðbrögðin hafa verið
gríðarleg í kjölfar dómsins, en fjöldi
jákvæðra símhringinga og ummæla
fólks sem telur sig vera í sömu stöðu
og fyrirtækið sé staðfesting á því.
„Við töldum að á okkur hefði verið
brotið og erum bara þeirra gerðar
að við látum ekki slíkt yfir okkur

Þyrla Landhelgisgæslunnar kölluð að norsku farþegaskipi:

Flogið með farþega á sjúkrahús
SLYS Þyrla Landhelgisgæslunnar
brást í gær við aðstoðarbeiðni frá
norsku farþegaskipi vegna farþega sem fengið hafði hjartaáfall
um borð.
Skipið var staðsett um 47 sjómílur suður af Ingólfshöfða og
fékk strax fyrirmæli um að sigla
nær landi til að þyrlan þyrfti ekki
að fljúga jafnlangt.
Þyrlan var kölluð út klukkan
15.42 og fór TF-GNÁ í loftið 16.14.
Samkvæmt upplýsingum Landhelgisgæslunnar var sjúklingurinn kominn um borð í þyrluna
klukkan 17.42 og lent var klukkan
18.39 við Landspítalann í Fossvogi.
- hó

ganga,“ segir
Axel.
Í tilkynningu
frá Landsbanka nu m kemu r
fram að beðið
hafi verið eftir
dómnum
og
ánægju lýst með
að niðurstaða
AXEL ÓLI
skuli vera fengÆGISSON
in og óvissu eytt
sem ríkt hafi um endurreikning
bílálána. „Landsbankinn hefur nú

þegar hafið vinnu við að yfirfara
endurreikning allra sambærilegra
bílalánasamninga hjá bankanum.
Þar sem við á mun endurreikningurinn verða leiðréttur þannig að
hann verði í samræmi við niðurstöðu dómsins,“ segir þar.
Lán sem þarfnast skoðunar í
bankanum vegna dómsins eru
sögð um það bil 30 þúsund talsins. „Vinnunni verður hraðað eins
og auðið er og er gert ráð fyrir að
fyrstu bílalánin verði leiðrétt í byrjun júlí næstkomandi.“
- mhh/óká

BÍLLINN Hér má sjá steininn sem velti

hlassinu, en þetta er bíllinn sem Plastiðjan höfðaði málið út af.
MYND/STÖÐ2

Hasssölumenn vilja
borga opinber gjöld
Hasssölumenn í Kristjaníu vilja borga skatta af verslun sinni. Dómsmálaráðherra
Danmerkur segir fráleitt að semja við þá enda tilheyri þeir skipulögðum glæpasamtökum. Undir það tekur borgarstjórinn, sem talað hefur fyrir lögleiðingu hass.
KAUPMANNAHÖFN Hasssalar í

BJÖRGUN Landhelgisgæslunni barst í

gær aðstoðarbeiðni frá norsku farþegaskipi vegna farþega um borð sem fékk
hjartaáfall. TF-GNÁ fór á staðinn og
flutti manninn á sjúkrahús.
MYND/LHG

Sálfræðiþjónusta mín er flutt í
Læknamiðstöð Austurbæjar, Álftamýri 1.
Einnig bjóðast tímar á Skype.
Ágústína Ingvarsdóttir, Cand. psych. - GSM 6638927

Pusher Street í Kristjaníu í Kaupmannahöfn vilja borga skatta
og gjöld af verslun sinni eins og
hverjir aðrir kaupmenn í borginni.
Málið hefur vakið töluverða
athygli í dönskum fjölmiðlum í
kjölfar fréttar í blaðinu Politiken um þessar óskir hasssölumannanna. Í fréttinni var haft
eftir einum þeirra að um 99 prósent félaga sinna vilji að verslun
þeirra verði gerð lögleg „svo við
getum farið með afrakstur dagsins í næsta bankabox eins og aðrir
kaupmenn,“ eins og hann orðar
það.
Politiken ræddi við Morten
Bödskov dómsmálaráðherra Danmerkur í framhaldinu af framangreindri frétt. Viðbrögð hans
voru að segja þvert nei við þessum óskum hasssölumannanna í
Pusher Street. Bödskov segir það
af og frá að dönsk yfirvöld muni
semja um eitt eða annað við menn
sem tilheyra skipulögðum glæpasamtökum. Þar er hann að vísa til
þess að Hells Angels stjórnar að
mestu markaðinum í Kristjaníu.
„Við ætlum ekki að gefast upp
fyrir skipulögðum glæpasamtökum sem standa að baki þessum
fíkniefnaviðskiptum og öðrum
glæpum,“ segir Bödskov. „Lögleiðing á hassi myndi aðeins auka
neyslu þess og fjölga fíklum og
þannig skaða ungmenni okkar enn
meir en orðið er.“
Frank Jensen yfirborgarstjóri
Kaupmannahafnar er jákvæður
gagnvart því að lögleiða hass í
borginni og hefur talað fyrir slíku
undanfarna mánuði. Hann er hins
vegar algerlega sammála dómsmálaráðherranum um að ekki

SÖLUBORÐ Hasssölumenn við iðju sína í Kristjaníu í Kaupmannahöfn.

NORDIPHOTOS/AFP

Stærsti hassmarkaður Evrópu
Pusher Street er einn stærsti hassmarkaður Evrópu, en þar eru að jafnaði
til staðar á bilinu 25 til 30 sölubásar á hverjum degi. Talið er að veltan á
hassmarkaðinum í Kaupmannahöfn liggi á bilinu 750 til 1.000 milljóna
danskra króna, allt að rúmlega 20 milljarðar íslenskra króna, á hverju ári.
Rúmlega helmingur þeirrar veltu er af sölu á Pusher Street.

komi til greina að semja um málið
við hasssölumennina í Kristjaníu.
Hugmyndir Frank Jensen ganga
út á að hass verði selt í sérstökum
verslunum undir ströngu eftirliti
hins opinbera. Hann horfir einkum til þess að draga úr glæpum
sem tengjast hasssölunni en blóð-

ugir götubardagar hafa geisað
frá áramótum milli glæpagengja
sem berjast um bestu sölustaðina í
borginni þ.e. fyrir utan Kristjaníu.
Jensen horfir einnig til þess að
hægt væri að auka tekjur borgarinnar verulega ef hass væri gert
löglegt.
fridrik.indridason@365.is

Starfskona Stígamóta segir þurfa að endurskoða framkvæmd laga um klám:

Geta ekki elt uppi myndir af sér
LÖGREGLUMÁL „Samkvæmt íslenskum

hegningarlögum varðar það sektum
eða jafnvel fangelsi að dreifa klámi og
ég held að það þurfi eitthvað að skoða
framkvæmd og eftirfylgni þessara
laga,“ segir Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, starfskona Stígamóta, um
það að íslenska lögreglan telur sig
ekki hafa burði til að aðhafast vegna
dreifingar á grófu klámi.
Greint var frá því í Fréttablaðinu í
gær að íslenskar torrent-síður hýstu
mjög gróft klám. Allir stjórnendur og
notendur síðanna eru Íslendingar.
Björgvin Björgvinsson, yfirmaður
kynferðisbrotadeildar lögreglunnar, sagði lítið hægt að gera og það sé
miður. Meðal þess sem mestri dreifingu hefur náð er myndskeið af grófri
misnotkun á tékkneskri konu. Björgvin segir lögregluna hafa heimild til
að stöðva dreifingu ef viðkomandi
kæri birtinguna. Þegar um útlend-

inga er að ræða sé nær ómögulegt að
aðhafast.
„Konur sem hafa verið í viðtölum á Stígamótum til dæmis vegna
vændis hafa nefnt það að klám sé
í raun miklu verra en vændið af
því að þá er búið að mynda ofbeldið
gegn þeim og dreifa því og þær vita
í rauninni ekkert hvar það dúkkar
upp. Þannig að það er ekki hægt að
ætla konum að vera að elta uppi
myndskeið af þeim um allan
heim, eins og skilja mætti
af orðum yfirmanns kynferðisbrotadeildar,“ segir
Steinunn.
- þeb
STEINUNN Að sögn Steinunn-

ar Gyðu- og Guðjónsdóttur,
framkvæmdastýru athvarfs
Stígamóta, þarf að endurskoða framkvæmd og eftirfylgni laga um klámefni.

Til hamingju sjómenn
VÍS SENDIR SJÓMÖNNUM LANDSINS OG FJÖLSKYLDUM ÞEIRRA HEILLAÓSKIR

E N N E M M / S Í A / N M 5 8 0 97

Við erum strandþjóð og okkur er ﬁskveiði í blóð borin. Við hugsum
til sjómannanna okkar með hlýhug og stolti á sjómannadaginn

VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS

eins og aðra daga og óskum þeim öruggra og fengsælla ferða.
VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk.

8

| FRÉTTASKÝRING
|
FRÉTTIR |

1. júní 2013 LAUGARDAGUR

EIGNARHALDSFÉLAGIÐ FASTEIGN
Kostnaðarsamasta nýbygging sem Fasteign kom
að var Háskólinn í Reykjavík í lok árs 2010, eða

15 MILLJARÐAR

LEIGA
LÆKKAÐI
UM ALLT AÐ

50%

52 MILLJARÐAR
Eignir innan EFF námu 52
milljörðum króna í árslok 2010.

110.000 m2
í 70 fasteignum

ÁRIÐ 2008 VORU 70 FASTEIGNIR Í
EIGNASAFNI EFF OG VAR FLATARMÁL ÞEIRRA 110.000 FERMETRAR

Endurkaup eigna skoðuð alvarlega
Þrjú sveitarfélög nýta fjármagn úr sölu á Hitaveitu Suðurnesja til að kaupa sig út úr Eignarhaldsfélaginu Fasteign. Fimm sveitarfélög telja
uppkaup koma sterklega til greina eða liggja yfir möguleikum í stöðunni. Eitt sækir um lán frá Lánasjóði sveitarfélaga til kaupanna.
Svavar
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Sandgerðisbær og sveitarfélögin
Vogar og Grímsnes- og Grafningshreppur hafa tekið sömu ákvörðun
og Vestmannaeyjabær og ætla að
kaupa fasteignir sínar út úr Eignarhaldsfélaginu Fasteign (EFF).
Önnur sveitarfélög sem eiga aðild
að félaginu kanna sína stöðu, ekki
síst með hliðsjón af fjármögnun
uppkaupa á fasteignunum.
Kaupa á 1,9 milljarða
Eins og Fréttablaðið greindi frá
í síðustu viku hefur Vestmannaeyjabær ákveðið að kaupa til baka
allar þær eignir sem bærinn leigir af EFF. Áætlað kaupverð eignanna er um 1,9 milljarðar króna og
verða kaupin fjármögnuð úr sjóði
sem varð til með sölu bæjarins á
sínum hlut í Hitaveitu Suðurnesja.
Átta önnur sveitarfélög eiga aðild
að EFF. Fréttablaðið hafði samband
við sveitarstjórnarfólk og ljóst að
flestir aðhyllast uppkaup eigna í
EFF, óháð því að endurskipulagning félagsins í janúar þykir hafa
tekist með ágætum.
Sjóðir nýttir til uppkaupa
Sigrún Árnadóttir, bæjarstjóri í
Sandgerði, segir að bæjarstjórn
hafi markað þá stefnu að kaupa
eignirnar til baka í áföngum og,
líkt og Vestmannaeyingar, nota til
þess Framtíðarsjóð sveitarfélagsins sem var stofnaður eftir sölu á
hlut í Hitaveitu Suðurnesja. Grunnskólinn var keyptur í apríl og við
kaupin lækkuðu skuldbindingar
sveitarfélagsins við Fasteign um
tæplega helming. Stefnt er að uppkaupum á Íþróttamiðstöðinni og
samkomuhúsi fyrir lok árs 2014, en
þá verða vextir lána endurskoðaðir,
og til sama tíma er í gildi heimild
til kaupa án sérstaks uppgreiðsluálags.
Árið 2015 munu afborganir, eða
leigugreiðslur, hækka umtalsvert
og horfa því flest sveitarfélögin
til þess við endurskipulagningu.

FRÁ VESTMANNAEYJUM Ráðamenn í Eyjum ætla að ljúka endurkaupum á eignum bæjarins á næstunni. Áður hafði Garðabær keypt upp sínar eignir.

Haft var á orði að vegna skuldastöðu sveitarfélaga óttist menn að
frekari vandræði séu fram undan
hjá Fasteign og því er vilji til þess
að koma sér út fyrir þann tíma til
staðar. Jafnvel að félagið fari í þrot.
Jákvæðni gagnvart endurskipulagningu Fasteignar megi skoða í
þessu ljósi; menn líti hana jákvæðum augum vegna rýmri ákvæða
til endurkaupa eigna, en síður að
menn líti fyrirkomulagið jákvæðum augum heilt yfir.
Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri í
Vogum, segir að þegar hafi verið
mörkuð sú stefna að kaupa fasteignirnar til baka, og enn og aftur
er fjármagn frá sölu á Hitaveitu
Suðurnesja nýttur. „Skólinn verður keyptur nú í ár, nánar tiltekið er

En það er engu að
síður í skoðun að kaupa
eignirnar út úr Fasteign og
kemur það í ljós á næstu
vikum hvaða ákvörðun
verður tekin...
Páll Björgvin Guðmundsson bæjarstjóri
í Fjarðabyggð

gert ráð fyrir að þau kaup gangi í
gegn þann 1. júlí. Þau kaup verða
fjármögnuð með inneign í svokölluðum Framfarasjóði. Í árslok 2014
er gert ráð fyrir að kaupa íþróttamiðstöðina,“ segir Ásgeir og bætir
við að heildaruppgreiðsluverð þessara eigna sé liðlega 1.100 milljónir króna. Fyrir utan handbært fé
gerir sveitarfélagið ráð fyrir nýrri
lántöku í lok árs 2014 að fjárhæð
400 milljóna króna.
Ingibjörg Harðardóttir, sveitarstjóri Grímsnes- og Grafningshrepps, segir að hugur sveitarstjórnar hafi staðið til þess að
kaupa eignir til baka í tvö ár. Beðið
hafi verið eftir endurskipulagningu
félagsins til að láta verða af því.
Sveitarfélagið hefur óskað eftir
730 milljóna króna láni hjá Lánasjóði sveitarfélaga til að fjármagna
endurkaup á skólanum, sem jafnframt er stjórnsýsluhús, sundlaug
og íþróttahús.
Lánskjör viðunandi
Árni Sigfússon, bæjarstjóri í
Reykjanesbæ, bendir á að bærinn eigi nú meirihluta í EFF og
með þeim breytingum sem gerðar
voru um áramót fari 95% af leigugreiðslum upp í greiðslu lána af
eignum bæjarins. „Eignirnar sem
bærinn leigir þannig verða okkar
eign á 25 árum. Lánskjör á þessum
lánum eru nú að okkar mati mjög
viðunandi, en við erum þó að skoða
hvort unnt sé að fá hagstæðari lán.
Ef það er mögulegt er sjálfsagt
að við tökum þessar eignir fyrr

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

ENDURSKIPULAGNING Í
JANÚAR BREYTTI ÖLLU
➜ EFF var stofnað af nokkrum sveitarfélögum og Glitni í árslok 2002.
Stofnaðilar lögðu eignir inn í félagið og leigðu þær síðan aftur til baka;
íþróttamannvirki og skóla- og stjórnsýslubyggingar.
➜ Endurskipulagningu EFF lauk skömmu eftir áramótin. Meðal eigenda
félagsins eru níu sveitarfélög; Fjarðabyggð, Fljótsdalshérað, Grímsnes- og
Grafningshreppur, Norðurþing, Reykjanesbær, Sandgerði, Vestmannaeyjabær, Vogar og Ölfus.
➜ Sveitarfélögin innan EFF óskuðu eftir því árið 2010 við EFF og lánastofnanir að leigu- og lánasamningar við EFF yrðu endurskoðaðir.
➜ Endurskipulagningunni lauk í janúar og fól í sér að eignir voru seldar og
þá varð EFF hreint leigufélag sem sinnti engri þjónustu annarri eins og
áður var, þ.e. þróun byggingarverkefna og nýframkvæmdir. Leigutakarnir
ábyrgðust að nýju allan rekstur eigna og viðhald.
➜ Leiga lækkaði um allt að 50% við endurskipulagninguna. Eigendur EFF,
sveitarfélögin, fengu auk þess kauprétt á eignunum á mun lægra verði en
fyrri samningar gerðu ráð fyrir.

til okkar með því að kaupa þær út
úr Fasteign. Það kemur því vel til
greina, en er bundið jákvæðum
samanburði á þeim vöxtum sem
nú eru greiddir af lánum EFF og
þeim lánum sem við gætum fengið
til að kaupa eignirnar,“ segir Árni.
Gunnsteinn Ómarsson, bæjarstjóri Ölfuss, segir að uppkaup
eigna hafi verið rædd „...og því er
ekki að neita að áhugi er fyrir því
að sveitarfélagið eignist fasteignirnar sem um ræðir. Engin ákvörðun hefur verið tekin enn en verið er
að skoða mögulegar fjármögnunarleiðir.“
Fyrir norðan og austan
Nokkuð annað hljóð kemur í strokkinn í svörum sveitarstjórnarmanna
á Norður- og Austurlandi. Þar eru
mál meiri óvissu háð þó vissulega
séu menn að greina stöðuna í rólegheitum.
Bergur Elías Ágústsson, sveitarstjóri Norðurþings, segir að
sveitarfélagið hafi enn sem komið
er ekki tekið afstöðu til málsins
en reikna megi með því að það
verði gert innan tíðar. Norðurþing
hafi ákveðið að taka þátt í endur-

Lánskjör á þessum
lánum eru nú að okkar
mati mjög viðunandi, en
við erum þó að skoða
hvort unnt sé að fá hagstæðari lán.
Árni Sigfússon, bæjarsjóri
Reykjanesbæjar

skipulagningu félagsins, sem
hafi gengið með ágætum, áður en
afstaða til áframhaldandi aðildar
að EFF yrði tekin.
Páll Björgvin Guðmundsson,
bæjarstjóri í Fjarðabyggð, segir
enga ákvörðun hafa verið tekna á
þessum tímapunkti „en það er engu
að síður í skoðun að kaupa eignirnar út úr Fasteign og kemur það í
ljós á næstu vikum hvaða ákvörðun
verður tekin,“ segir Páll Björgvin.
Í nágrannasveitarfélaginu Fljótsdalshéraði er staðan áþekk. Um
uppkaup hefur ekki verið tekin
nein ákvörðun en í yfirferð á fjármögnunarmálum sveitarfélagsins
verður þessi þáttur skoðaður auk
annarra, að sögn Björns Ingimarssonar bæjarstjóra.

Gleðilega hátíð

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Íbúfen ógnar fleiru en hjarta:

Rekja má alvarlegar nýrnabilanir til Íbúfens
HEILBRIGÐISMÁL Notkun á verkja-

lyfinu Íbúfeni getur haft skaðleg
áhrif á nýru og orsakað bráða
nýrnabilun.
Fréttablaðið
greindi í gær
frá nýrri rannsókn sem sýnir
hvernig Íbúfen
eykur hættu á
hjartasjúkdómum.
Ólafur Skúli
ÓLAFUR SKÚLI
Indriðason,
INDRIÐASON
sérfræðingur
í nýrnalækningum, segir að á
hverju ári megi rekja nokkur tilfelli hjá ungu fólki sem þjáist af
svokölluðu bráðu síðuheilkenni
til neyslu á Íbúfeni. Lyfið hafi
áhrif á starfsemi nýrnanna og
rekja megi fjölda alvarlegra
nýrnavandamála til notkunar
þess og skyldra lyfja. Hann tekur
undir með læknum sem vilja að
lyfið verði lyfseðilsskylt. „Ég
hvet fólk til að forðast það að
taka lyfið yfir höfuð.“
- hó

SAMGÖNGUMÁL

Flugvöllurinn verði kyrr
Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) eru
mótfallin áætlunum borgaryfirvalda
um flutning innanlandsflugs úr Vatnsmýri. Í tilkynningu frá SAF segir að ef
norður-suður brautin verður lögð niður
árið 2016, eins og gert er ráð fyrir í
drögum að nýju aðalskipulagi, telji flugrekendur, flugmálastjóri „og aðrir þeir
sem best þekkja til“ að flugvöllurinn
verði þar með ónothæfur.

Sjö ráðherrar
búnir að ráða
Sjö af níu ráðherrum hafa ráðið aðstoðarmenn.
Heilbrigðisráðherra og iðnaðar- og viðskiptaráðherra
ráða á næstu dögum. Fimm konur og tveir karlar.

FORSÆTISRÁÐUNEYTIÐ

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Jóhannes Þór
Skúlason
Aðstoðarmaður
Sigmundar
Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra
Aldur: 40
Fyrri störf:
Aðstoðarmaður
formanns Framsóknarflokks og
grunnskólakennari.

Svanhildur
Hólm Valsdóttir
Aðstoðarmaður
Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra
Aldur: 38
Fyrri störf:
Aðstoðarmaður
formanns Sjálfstæðisflokksins, framkvæmdastjóri
þingflokks Sjálfstæðisflokksins, fjölmiðlastörf hjá Stöð 2 og RÚV.

INNANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Þórey
Vilhjálmsdóttir
Aðstoðarmaður
Hönnu Birnu
Kristjánsdóttur innanríkisráðherra
Aldur: 40
Fyrri störf:
Framkvæmdastjóri borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins og framkvæmdastjóri
Hönnunarmiðstöðvar.

Margrét
Gísladóttir
Aðstoðarmaður
Gunnars Braga
Sveinssonar utanríkisráðherra
Aldur: 26
Fyrri störf:
Ráðgjafi á sviði
markaðsmála
og almannatengsla, t.d. hjá Expo
auglýsingastofu og Árnasonum
markaðsstofu.

Matthías
Imsland
Aðstoðarmaður
Eyglóar Harðardóttur félagsmálaráðherra
Aldur: 39
Fyrri störf: Var
síðast kosningastjóri Framsóknar
í Suðvesturkjördæmi. Var forstjóri
Iceland Express og framkvæmdastjóri
rekstrarsviðs WOW-air.

Sigríður
Hallgrímsdóttir
Aðstoðarmaður
Illuga Gunnarssonar menntamálaráðherra
Aldur:
Fyrri störf:
Hefur undanfarið starfað hjá
almannatengslafyrirtækinu KOM.
Hún hefur verið framkvæmdastjóri
SJÁ og aðstoðarframkvæmdastjóri
hjá Creditinfo og Industria. Hún
hefur starfað fyrir Sjálfstæðisflokkinn og setið í ýmsum stjórnum.

HEILBRIGÐISRÁÐUNEYTIÐ

IÐNAÐAR- OG
VIÐSKIPTARÁÐUNEYTIÐ

LANDBÚNAÐAR-, SJÁVARÚTVEGS- OG
UMHVERFISRÁÐUNEYTI

Óráðið er í stöðu
Aðstoðarmaður
Kristjáns Þórs
Júlíussonar heilbrigðisráðherra
Aldur:
Fyrri störf:

Óráðið í stöðu
Aðstoðarmaður
Ragnheiðar
Elínar Árnadóttur,
iðnaðar- og viðskiptaráðherra
Aldur:
Fyrri störf:

Edef]Td]SgbeY\X

Ingveldur Sæmundsdóttir
Aðstoðarmaður Sigurðar Inga Jóhannssonar, landbúnaðar-, sjávarútvegs- og umhverfisráðherra
Aldur: 43
Fyrri störf: Var kosningastjóri Framsóknar í Reykjavík í
vor. Vörustjóri hjá Hátækni og Pennanum og verslunarstjóri hjá Pennanum.

Öll brúðhjón fá
glæsilega svuntu
með nöfnum sínum
og brúðkaupsdegi
ísaumuðum.
Íslensk kennslubók í matreiðslu fylgir!
Gildir um

hrærivélar.

4dSd^W[]gd
Þau brúðhjón sem koma við í verslun okkar
og skrá sig á brúðargjafalista fá nöfnin sín
sjáfkrafa skráð í pott. Í lok sumars verða heppin
sj
brúðhjón dregin út og hljóta þau að launum
nýju KitchenAid matvinnsluvélina, nýju
KitchenAid brauðristina, nýja KitchenAid
blandarann og nýja KitchenAid
töfrasprotann, samtals að verðmæti
um 200 þúsund krónur.

Nýjar
vörur

FOR THE WAY IT´S MADE

Við óskum
sjómönnum til
hamingju með daginn

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000
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Sýkingar á sjúkrahúsum:

Ágóðinn rennur til gistiskýlis sem Hjálpræðisherinn rekur fyrir útigangsfólk:

Kenna heilbrigðan lífsstíl:

Fylgst með
handþvotti

Útigangsfólki rétt hjálparhönd

Lífsstíll vekur
mikla athygli

INDLAND Á skrifstofu á Indlandi

FÓLK „Þetta er árlegur viðburður,

er með eftirlitsmyndavélum
fylgst með handþvotti starfsmanna á ellefu sjúkrahúsum í
þremur heimsálfum.
Samkvæmt frétt Dagens Nyheter látast árlega 100 þúsund
af völdum sýkinga sem þeir fá á
sjúkrahúsum í Bandaríkjunum.
Starfsmenn reyndust bara þvo
hendur sínar í 30 prósentum tilfella þegar þeir meðhöndluðu
sjúklinga. Í kjölfar eftirlitsins er
talan nú 88 prósent.
- ibs

þó að hann sé ekki alltaf með sama
sniði. Núna í ár eru þetta tónlistaratriði og markaðir og fleira
smálegt,“ segir Carmen Jóhannsdóttir, einn aðstandenda viðburðar á vegum Hjálpræðishersins nú
í dag, laugardag. „Allt hjálpar og
þetta er allt til styrktar útigangsfólki, til þess að Hjálpræðisherinn
geti haldið áfram að vinna óeigingjarnt starf í þágu þeirra sem
minna mega sín. Enginn getur allt,
en allir geta eitthvað.“

Hjálpræðisherinn og aðrir
aðstandendur halda stóran fataog nytjamarkað á Herkastalanum,
Kirkjustræti 2, í Reykjavík á morgun. Opið er milli ellefu og fimm.
„Þetta verður rosastuð. Við bjóðum upp á kaffi og kökur og svo á
milli tvö og þrjú verða tónlistaratriði. Þar koma fram Eyþór Ingi,
Sísý Ey, Steini í Hjálmum, Leaves
og Siggi Ingimars svo eitthvað sé
nefnt,“ segir Carmen. „Það er ótrúlegt hvernig meðferð útigangsfólk
hlýtur hérna á Íslandi.“
- ósk

HJÁLPRÆÐISHERINN Hús Hjálpræðishersins er eitt af kennileitum
Reykjavíkurborgar.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

SKÓLAMÁL Fjöldi grunnskóla vill
taka upp valgrein sem leggur
áherslu á heilbrigðan lífsstíl.
Áhuginn kemur í kjölfar nýlegrar
umfjöllunar Fréttablaðsins um
námsefnið sem þróað var fyrir
efri bekki Rimaskóla.
Meðal skóla sem sýnt hafa efninu áhuga eru Grunnskólinn í Neskaupstað, Grunnskólinn á Dalvík,
Grunnskólinn á Grundarfirði og
Áslandsskóli. Einnig hefur Foldaskóli í Grafarvogi sýnt námsefninu áhuga.
- ósk

Mat lagt á hættulega
staði á ferðaslóðum
Ferðafélag Íslands birtir á vef sínum áhættumat á gönguleiðum. Metið hvað getur
komið fyrir á hverjum stað. Vilji sagður standa til að tryggja öryggi og för ferðamanna. Bent er á leiðir til þessa að forðast eða draga úr áhættu á ferðalögum.

VELKOMIN Í JÓGA

SUMARTILBOÐ – Kundalini / Hatha / Jóga Nidra
OPIÐ KORT 3. júní – 23. ágúst.

SUMARTILBOÐ
15.000 kr.

NÁNAR á jogasetrid.is

FERÐALÖG Ferðafélag Íslands
hefur í samstarfi við VÍS gert
áhættumat á vinsælum gönguleiðum á landinu. Nú þegar
hefur verið birt áhættumat á
leiðum á Esjunni á vef félagsins,
fi.is, sem hægt er að skoða án
endurgjalds.
„Við erum til dæmis búnir
að taka Esjuna fyrir eins og
hún leggur sig, alls tólf leiðir.
Við höfum gengið þessar leiðir
skref fyrir skref eftir kortum
og myndum og metið hvað
getur komið fyrir á hverjum
stað,“ segir Páll Guðmundsson,
framkvæmdastjóri Ferðafélags
Íslands.
Einnig er hægt að skoða
áhættumat á Hornströndum,
Laugaveginum, Fimmvörðuhálsi, Hvannadalshnjúk og Lónsöræfum. Á næstu tveimur árum
verður gert áhættumat á öðrum
helstu gönguleiðum á landinu, að
því er Páll greinir frá.
Hann segir Ferðafélagið hafa
viljað sýna þetta frumkvæði til
að auka öryggi og tryggja för
ferðamanna. „Þetta er jafnframt
liður í að taka upp Vakann, sem
er umhverfis- og gæðastjórnunarkerfi frá Ferðamálastofu.“
Páll getur þess að einnig hafi
verið gert heildarmat á áhættunni við það að ferðast úti í
náttúr unni. „Við bendum á leiðir
til að draga úr hættu á að hrasa,
villast, týnast, ofkælast eða
lenda í vandræðum í vöðum og
ám. Það er til dæmis hægt með
því að huga að góðum búnaði,
vera í góðum skóm og fatnaði,
vera í fylgd með öðrum og láta
vita af ferðum sínum. Besta
reglan er að snúa frá eða hætta
við ef maður er óöruggur um
einhver atriði.“

Áhættumat gönguleiða á Íslandi
Hornstrandir

Lónsöræﬁ

Esja
Laugavegurinn

Hvannadalshnjúkur

Fimmvörðuháls

➜ Hættur á leiðinni á Þverfellshorn
Metið hefur verið hvað getur gerst á hverjum hluta gönguleiðarinnar fyrir
sig. Gerður hefur verið ákveðinn stuðull fyrir hvað getur gerst og hverjar
líkurnar eru á að það gerist.
1 Litlar líkur á atviki eða gerist sjaldan.
2 Töluverðar líkur á atviki eða gerist oft.
3 Miklar líkur á atviki.
Á fyrsta hluta leiðarinnar er til dæmis ólíklegt að menn hrasi og ef þeir
detta verða meiðslin lítilsháttar.
Hættulegt er að fara upp í klettana. Detti göngumaður þar getur hann
hrapað og þá eru líkur á alvarlegu slysi.

Við erum til dæmis búnir að taka
Esjuna fyrir eins og hún leggur sig, alls
tólf leiðir. Við höfum gengið þessar leiðir
skref fyrir skref eftir kortum og myndum
og metið hvað getur komið fyrir á hverjum stað.
Páll Guðmundsson
framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands

ibs@frettabladid.is

Flugsæti til München
á góðu verði í sumar
Eigum nokkur flugsæti laus til München í sumar með
þýskum samstarfsaðilum. Flogið er frá Íslandi tvisvar í viku;
á sunnudögum og fimmtudögum.

Önnur leið frá kr.

Verð með
sköttum:

25.999,Nánari upplýsingar á skrifstofutíma
í síma 588 8660












Langholtsvegi 115 · 104 Reykjavík · Sími 588 8660 · flug@snaeland.is

Hrafn Gunnlaugsson um bann við byggingu háhýsa í miðborginni:

„Hvar er anarkisminn núna?“
SKIPULAGSMÁL „Með

þessari
hugmynd er verið að lögfesta flatneskju,“ segir Hrafn
Gunnlaugsson,
kvikmyndagerðarmaður
og áhuga maður
um skipulagsmál, um drög
að nýju aðalskipulagi
Reykjavíkurborga r. Ei ns
HRAFN
og fram kom í
GUNNLAUGSSON Fréttablaðinu
um miðja vikuna kveða drögin á
um fortakslaust bann við byggingu háhýsa á svæðinu innan
Hringbrautar í Reykjavík, þar
sem ekki verður leyfilegt að

byggja hús hærri en fimm hæðir.
Það finnst Hrafni, sem meðal
a n na rs gerði kvik my ndi na
Reykjavík í nýju ljósi árið 2000,
bera vott um rétttrúnað.
„ Mér fi n nst a lveg h róp legt að flokkur sem kenndi sig
við anarkisma, Besti flokkurinn, ætli að innleiða rétttrúnað í skipulagsmálum,“ segir
Hrafn í samtali við Fréttastofu.
Skipulagsyfirvöld þurfi að taka
afstöðu til hvers og eins verkefnis.
„Mér finnst vera svo hróplegt
misræmi í þessu og þarna eru
menn að sverja af sér hverjir
þeir eru. Hvar er anarkisminn
núna ef það á að fara að innleiða
rétttrúnað og flatneskju?“ - þj, kh

HUGSAÐ HÁTT Hrafn Gunnlaugsson

segir prýði að húsum við Skúlagötu
sem væru „hvergi annars staðar kölluð
háhýsi“.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Til hamingju með
nýja frystigeymslu!

Við óskum HB Granda til hamingju með nýja frystigeymslu!
GBH / Odd Stefán © 2013

ÍAV og samstarfsaðilar óskum eigendum og starfsfólki HB Granda
innilega til hamingju með glæsilega 3.800 m2 frysti- og þjónustubyggingu að Norðurgarði 1.
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BÆ R TILBOÐ
TIL
L B OÐ
Í Kringlunni
Kringlunni err mikið
mikið
ð og
og fjölbreytt
fjölbreytt vöruúrval fyrir kylfinga.
Í tilefni
tile
efni golfdaga
golfdaga bjóða
bjóða fjölmargar verslanir frábær tilboð,
ráðgjöf
ráðg jöf og
og golfstemningu:
golffsttemningu:

20-30% af öllum
golffatnaði.

20% af öllum
golffatnaði.

20% af golfskóm.

30% af völdum
buxum.

20% af öllum
golffatnaði.

Vítamín og bætiefni
fyrir kylfinginn.

25% af Oakley
sólgleraugum.

20% af
vatnsflöskum og
ferðamálum.

20% af golfskóm.

20% af golfsettum
og golfkerrum.

25% af
sólgleraugum og
völdum kvartbuxum
og kjólum.

20% af öllum bolum
og toppum.

25%
25
5% aff
golfsólgleraugum.

TIGER WOODS PGA
TOUR 14 ps3
kr. 6.999

20% af öllum Khakí
buxum í herradeild.

verð áður 12.999

Tilboð á
golftímaritum.

20% afsláttur af
Garmin Approach
golfúrum.

30% af
polo bolum.

25% af öllum
sumarvörum.

20% af Part Two
golfbuxum.

20% af
J.Lindenberg
golfpeysum.

Allar herra „Chinos“
buxur á 7.500kr.

40% af
völdum jökkum.

20 - 40 % af
völdum vörum.

Tilboð á völdum
vörum

Happdrætti.
Setberg anorakkur
og buxur í
verðlaun.

Opið laugardag 10–18, sunnudag 13–18 | kringlan.is | facebook.com/kringlan.is

20% af
Alfi thermo málum,
brúsum og
könnum.

25% af öllum
sumarvörum.

20% af öllum
polo bolum,
dömu og herra.

Tilboð á völdum
vörum

20% af vítamínum,
20% af völdum
vörum frá Gamla
apótekinu.

20% af FALKE
golfsokkum fyrir
dömur og
herra.

KOMDU OG GERÐU ALLT KLÁRT FYRIR

GOTT GOLFSUMAR
Í tilefni golfdaga verður i dag boðið upp á fjölbreyttar golfkynningar og
kennslu í göngugötu. Afrekskylfingar og golfkennarar verða á svæðinu og
gefa góð ráð. Auk þess verða glæsileg tilboð og golftengdar uppákomur í
fjölmörgum verslunum Kringlunnar.

TAKTU ÞÁTT Í SPENNANDI KEPPNI OG
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ GLÆSILEG VERÐLAUN!
DRIVE KEPPNI

Lengsta drive karla og kvenna.
Keppt verður í golfhermi á Blómartorgi.

PÚTT KEPPNI

Keppt verður á 2 brautum
í göngugötu.

SNAG

Óvenjuleg keppni fyrir alla
aldurshópa í göngugötu.

Keppni í öllum greinum stendur milli kl. 14 og 16 og verður stýrt af afrekskylfingum GSÍ. Ekki þarf að skrá sig til keppni, bara mæta á svæðið. Gott að
mæta snemma og taka nokkur æfingarhögg.

STÓÐST BIRGIR LEIFUR
ÁSKORUNINA?
Sjáðu magnað
golfáhættuatriði hér:

Eða á
kringlan.is

Golfdagar standa yfir til sunnudagins 2.júní

AF ÖLLU HJARTA
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PALESTÍNA Palestínsk-

ir unglingar leita skjóls
gegn táragasi við umdeildan
aðskilnaðarvegg Ísraels hjá
bænum Nilin á Vesturbakkanum. Átök brutust út í gær
við mótmæli gegn frekari
landtöku Ísraels og byggingu
aðskilnaðarmúrsins.
NORDICPHOTOS/AFP
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FRAKKLAND Atvinnuleysi hefur aldrei verið meira
á evrusvæðinu en í apríl, en það mældist 12,2 prósent. Það er 0,1 prósents hækkun frá því í síðasta mánuði.
Þannig eru rúmlega 19 milljónir manna atvinnulausar
á evrusvæðinu. Grikkland og Spánn glíma við mesta
atvinnuleysið, sem er yfir 25 prósent á hvorum stað fyrir
sig. Portúgal fylgir fast á hæla þeirra með 17,8 prósenta
atvinnuleysi. Minnsta atvinnuleysið er hins vegar í Austurríki en þar er það 4,9 prósent.

4

KENÝA Starfsmaður kenísku dýraverndarinnar
(KWS) gaumgæfir dauðan nashyrning sem veiðiþjófar felldu á Oserian-verndarsvæðinu í Naivasha í Kenía
í gær, föstudag. Þjófarnir, sem drápu þrjú dýr, komust
undan en náðu ekki að hafa horn dýranna með sér.

2

3

var til í miðborg Moskvu í gær. Mótmælendur vilja standa vörð um 31. grein stjórnarskrár Rússlands, þar sem varinn er réttur fólks til að safnast saman. Aðgerðarsinnar minna
á stjórnarskrárgreinina þegar hinn 31. ber upp í mánuði og leiðir það oft til handtakna.

BELGÍA Óprúttnir aðilar komust í persónulega tölvupósta forsætisráðherra Belga, Elio Di Rupo, og sendu til dagblaðsins
De Morgen þar í landi. Blaðið birti ekki póstana, sem eru frá 2004
til 2008, áður en Di Rupo varð forsætisráðherra. Di Rupo hefur ekki
ákveðið hvort hann kæri málið en segir reynsluna hafa verið slæma í
samtali við De Morgen.

5

RÚSSLAND Lögreglumenn handtaka mótmælanda við óleyfileg mótmæli sem blásið

JAPAN Apple hefur brugðist við veikingu japanska jensins
gagnvart Bandaríkjadal með því að hækka verð iPad-spjaldtölva
um allt að fimmtung í Japan. Hér skoða viðskiptavinir raftækjaverslunar gripinn, en 0,4 prósenta samdráttur mældist í einkaneyslu
í landinu í apríl.

6

7

BRETLAND Maður horfir á blóm og annan varning sem lagður

hefur verið til minningar á morðvettvang þar sem ráðist var á
breska hermanninn Lee Rigby fyrir utan Woolwich-herskálana í suðausturhluta Lundúna í síðustu viku.

VITA - ferðaskrifstofa á traustum grunni

Tenerife
og Kanarí

Salan er hafin!

Morgunflug me
ð Icelandair
Allt að 15–20% l
ægra verð
en síðasta vetur

Hægt að nýta V
ildarpunkta
Icelandair til 7. j
úní*
Reyndir farar- o
g skemmtistjórar
Spennandi ferði
r á vegum
Gott fólk 60+ kl
úbbsins
Fjölbreytt úr val
gististaða

Tenerife
FLUGSÆTI

Parque Santiago

Verð frá 89.900 kr*

G og eftirsótt
Gott
f i ó íbúð
íbúðahótel
hó l á allra
ll b
besta stað
ð við
ið Pl
Playa d
de llas
Americas ströndina á Tenerife. Þar ættu allir að finna eitthvað við
sitt hæfi. Fjölskyldufólk og ungt fólk á öllum aldri unir sér í frábærum
sundlaugargörðum við ströndina.

og 12.500 Vildarpunktar

4. feb. Tenerife
4. feb. Kanarí

Verð frá 153.900 kr.*

Innifalið: flug fram og til baka
með sköttum.

Á mann m.v. 2 fullorðna í studio.

og 12.500 Vildarpunktar
Innifalið: flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn.
*Verð án Vildarpunkta 163.900 kr..

5. - 16. jan.

*Verð án Vildarpunkta 99.900 kr.

FLUGÁÆTLUN
Tenerife

ÍSLENSKA SIA.IS VIT 64449 05/13

22. des.
5., 16. og 28. jan.
Vikulegt flug frá 4. feb. til 1. apríl.
12. apríl.

Kanarí
Aðeins hjá VITA

Las Camelias
L
Snyrtilegt og vistlegt íbúðahótel á góðum stað á Ensku ströndinni.

Kanarí

Verð frá 112.900 kr.*

26. okt.
21. des.
5., 16. og 28. jan.
Vikulegt flug frá 4. feb. til 25. mars
13. apríl

og 12.500 Vildarpunktar
Á mann m.v. 2 fullorðna í íbúð m/1 svefnh.
Innifalið: flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn.
*Verð án Vildarpunkta 122.900 kr.

28. jan. - 4. feb.
*Ekki er hægt að nota Vildarpunkta í jóla- og páskaferð. Eftir 7. júní verður einungis hægt að nýta Vildarpunkta á völdum gististöðum og brottförum.
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SPOTTIÐ

Nýtt aðalskipulag Reykjavíkur markar tímamót:

Undið ofan af
klúðri fortíðar

D

rög að nýju aðalskipulagi Reykjavíkur, sem nú eru á leið
í kynningu, marka að mörgu leyti tímamót í skipulagsmálum borgarinnar. Fréttir Fréttablaðsins af skipulagsdrögunum undanfarna daga benda til að pólitísk samstaða hafi myndazt í borgarstjórninni um að vinda ofan
af margvíslegum skipulagsmistökum undanfarinna áratuga.
Í fyrsta lagi á að hætta að senda
borgarbúa í nærsveitirnar og
leggja þess í stað áherzlu á þéttingu byggðarinnar. Þéttari borg
á að verða betur til þess fallin að
Ólafur Þ.
ganga og hjóla í eða taka strætó
Stephensen
til að komast ferða sinna, í stað
þess að einkabíllinn sé konungur
olafur@frettabladid.is
borgarskipulagsins. Hverfin ættu
þá sömuleiðis að bera betur eigin verzlun og þjónustu svo þar verði
betra að búa.
Í öðru lagi er mörkuð sú stefna að ekki rísi hús hærri en fimm
hæðir í gömlu miðborginni, innan Hringbrautar, og að annars staðar
í borginni taki ákvarðanir um háhýsi mið af „sögu borgarinnar og
hefðum, yfirbragði núverandi byggðar og sjónásum til lykilkennileita, náttúrulegra og manngerðra“. Þetta er líka heillaskref. Ef
þessi stefna hefði verið í gildi á meðan mest gaman var hjá stórhuga
verktökum fyrir hrun værum við líklega laus við bæði Höfðatorgsóskapnaðinn og turn Grand Hótels í dag.
Í þriðja lagi mun gamla miðborgin njóta sérstakrar hverfisverndar. Það þýðir að ekki á bara að vernda einstök hús, heldur mun
svæðið allt, einkenni þess, götumyndir og svipmót, njóta verndar.
Ný hús þurfa að falla að gömlu byggðinni.
Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs, sagði í samtali við
Fréttablaðið í fyrradag að í hverfisverndinni fælist fortakslaust að
„raska ekki því sögulega gatnaskipulagi sem þarna er, því hvernig
byggingarreitirnir eru, hvernig opnu rýmin eru og lóðaskipan“.
Þetta ætti að setja bremsur á þá sem vilja kaupa upp heilu húsaraðirnar til að byggja verzlunarmiðstöðvar eða einhverja aðra
skelfingu sem ekki á heima í þessu smágerða, gamla hverfi.
Í fjórða lagi er merkilegt að allir flokkar kynni nýja skipulagið
sameiginlega og í góðri sátt. Það er víst í fyrsta sinn sem það gerist,
en skipulagsvinnan hefur líka farið fram í tíð margvíslegra meirihluta. Gísli Marteinn Baldursson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, bendir á það í Fréttablaðinu í gær að farsælast sé að reyna að fá
alla að borðinu og vinna saman í sátt þegar koma eigi stórum málum
í gegn.
Hjálmar Sveinsson, varaformaður skipulagsráðs borgarinnar,
skrifaði grein hér í blaðið í gær og rifjaði upp að hann hefði reynt
að fá Sigmund Davíð Gunnlaugsson, núverandi forsætisráðherra,
til að beita sér fyrir því að breyta lögum, þannig að hin „hlutlæga
bótaregla“ yrði afnumin. Það þýðir að verktakar fá ekki skaðabætur
þótt borgaryfirvöld breyti gömlu deiliskipulagi og minnki byggingarmagn á lóðum.
Þegar Hjálmar skoraði á Sigmund var hann stjórnarandstöðuþingmaður og hefði kannski verið nær að skora á þáverandi
stjórnarmeirihluta að breyta lögum. En nú er Sigmundur forsætisráðherra, húsvernd komin í stjórnarsáttmálann og má auk þess
ætla að núverandi stjórnarandstaða sé sammála því að gera slíkar
lagabreytingar. Nú er því einstakt tækifæri til að bæta fyrir gömul
klúður í skipulagsmálum Reykjavíkur.
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AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Er enginn Skúli á sviðinu?

E

n reizlan var bogin og lóðið
var lakt,/ og létt reyndist
allt, sem hún vó;/ útnesja
fólkið var fátækt og spakt,
/ flest mátti bjóða því svo.“ Þetta er
erindi úr Bátsenda pundaranum.
Með því kvæði lyfti Grímur Thomsen í sögulegt æðra veldi viðureign Skúla fógeta við einokunarkaupmenn sem höfðu rangt við í
viðskiptum.
Á tímum einokunarinnar var
gjaldmiðillinn stöðugur. En því
skammrifi fylgdu margvíslegir
bögglar. Landsmenn gátu til að
mynda ekki treyst á að kaupmenn
vigtuðu rétt. Að því er þessa tvo
þætti varðar lá viðskiptaóvissan því
fremur í vigtinni en gjaldmiðlinum.

Þ ót t m a rg t
hafi breyst í
aldanna rás eru
vigtin og gjaldmiðillinn enn
lykilatriði í viðskiptum. Þeirri
óvissu sem áður
fylgdi vigtinni
hefur hins vegar
verið eytt að mestu með alþjóðlegum eftirlitsreglum og samkeppni. En þegar kemur að því
að meta verðgildi krónunnar er
reislan nú bogin og lóðið lakt. Þar
liggur óvissan.
Það er þessi óvissa sem Alþýðusambandið og Samtök atvinnulífsins vilja draga úr. Tilgangurinn er

stöðugleiki með viðskiptafrelsi og
þar með meiri verðmætasköpun og
hærri kaupmætti. Vinnumarkaðurinn hefur því kallað eftir þríhliða
samvinnu við nýja ríkisstjórn. Hún
hefur tekið því kalli vel og reyndar
sagt að það sé forsenda árangurs
í baráttunni fyrir viðreisn þjóðarbúskaparins.
Í stjórnarsáttmálanum hefur
ríkis stjórnin aftur á móti sett
það sem skilyrði að ekki megi
ræða aðrar lausnir til frambúðar
í peninga málum en krónuna. En
vandinn er sá að eftir leið þríhliða
samninga verður vafningasamara
að finna raunhæfar og varanlegar
lausnir hafi Þrándur í Götu stærra
hlutverk en hugsjónir Skúla fógeta.

Hlutverk Þrándar í Götu

Þ

röngsýni ríkisstjórnarinnar
lýtur ekki einvörðungu að
álitaefnum varðandi framtíðarskipan gjaldmiðilsmála. Hún
hefur einnig ákveðið að hætta
aðildarviðræðunum við Evrópusambandið; öndvert við vilja meirihluta þjóðarinnar eins og hann
mælist í skoðanakönnunum. Í stað
dýpri efnahagssamvinnu á innri
markaðnum er tvíhliða samvinna
við Asíuþjóðir síðan sett í forgang.
Ríkisstjórninni gengur vitaskuld gott eitt til með skilyrðinu um krónuna, rétt eins og aðilum vinnumarkaðarins sem telja
það óskynsamlegt. Afstaða ríkis-

stjórnarinnar byggist ekki á því
réttmæta sjónarmiði að hægja á
viðræðunum vegna umbrota innan
Evrópusambandsins. Nær lagi er
að rætur hennar liggi í eins konar
pólitískri meinloku.
Óumdeilt er að efnahagur landsins fór batnandi með vaxandi sjálfstjórn. Ástæðan fyrir því var sú
að heimastjórn og síðar fullveldi
var nýtt til að auka frelsi í viðskiptum fyrst inn á við og síðar út
á við í samvinnu við aðrar þjóðir.
En fullveldisréttur sem nýttur er
til að takmarka þetta frelsi er jafn
slæmur hvort heldur sem boðin
koma úr danska kansellíinu eða

stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg.
Meinlokan er að líta svo á að
óskorað fullveldi yfir eigin mynt
með takmörkuðu viðskiptafrelsi
sé betri kostur en óheft viðskiptafrelsi með sameiginlegri mynt og
takmörkuðum beinum yfirráðum
á því sviði. Einokunarkaupmennirnir vildu halda í þá stöðu að geta
skekkt lóðin á reislunni. Ríkisstjórnin ætlar, hvað sem það kostar, að halda í mynt sem er breytilegasti verðmætamælikvarði í
víðri veröld. Það er líka viðskiptahindrun. Afleiðingin er minni verðmætasköpun og lakari lífskjör.

Ný hugsun aðila vinnumarkaðarins

Í

BOÐIÐ UPP Á KLIPPIKORT
Þú tapar aldrei tíma þótt þú getir ekki mætt.
Kennt í Sjúkraþjálfaranum Hafnarﬁrði 691 0381 Kristin Björg

síðasta mánuði kom út skýrsla
á vegum aðila vinnumarkaðarins um nýja sýn á gerð kjarasamninga og hugmyndir um bætt
vinnubrögð. Þeir ákváðu að sækja
fyrirmyndir til grannríkjanna
sem tekist hefur að auka kaupmátt
samhliða lágri verðbólgu. Ríkissáttasemjari skipulagði kynnisferð til Norðurlandanna í þessum
tilgangi.
Markmiðið er að allir sem
hlut eiga að máli við gerð kjarasamninga hafi sameiginlega sýn

á svigrúm til aukins kostnaðar
og kjarabóta næstu árin. Þessi
samtök hafa ekki sammælst um
nýja mynt eða aðild að Evrópusambandinu. Því fer fjarri, en þau
vilja ekki loka dyrum fyrir fram.
Sú afstaða er auðskilin í ljósi þess
að án alvöru mælikvarða í stöðugri mynt eru skammtímalausnir
nærtækasta úrræðið.
Ríkisstjórnin hefur leyst úr
læðingi nokkra bjartsýni með
þjóðinni. Flest bendir til að lokuð
pólitísk staða verði opnuð og

ný tækifæri gefist í þjóðarbúskapnum. En reginmunur er á því
hvort úrlausnir hennar byggjast á
skammtímasjónarmiðum eða langtímahugsun um kerfisleg nýmæli.
Í þessu ljósi er því óskiljanlegt að ríkisstjórnin skuli útiloka
kerfisbreytingar í gjaldmiðilsmálum þegar aðilar vinnumarkaðarins bjóðast til að ræða
samstarf til lengri tíma á víðtækari grundvelli en áður hefur
þekkst um stöðugleika og bætt
kjör.
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Settu þig í
gírinn
full búð af sláttuvélum
við allra hæfi

Á tilboði um helgina
10 stjúpur í bakka 995kr
sólblóm 995kr
hengilobelia 895kr
tóbakshorn 895kR

Matjurta- og
sumarblómaúrvalið

20% helgarafsláttur
af öllum sláttuvélum

góð verkfæratilboð
í nýju deildinni
fíflastafirnir komnir aftur

20% helgarafsláttur
íslensk
íslensk úrvals
úrvals ræktun
ræktun

TÆKI TIL LEIGU

Ertu í GarðheimaklúbbI?
10% af öllum vörum strax!

Jarðvegstætarar - Mosatætarar - kurlarar
keðjusagir - Viðarkljúfar - Áburðardreifarar
ÏlÏ

Tækjaleiga Garðheima
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FULLKOMIN ÁBYRGÐ!
Treystu Rio og ráðleggingum
okkar. Ef þú ert ekki ánægður
með Rio línuna þína máttu
skila henni innan 10 daga
og við endurgreiðum þér.

RIO MAINSTREAM FLUGLÍNA
Frábær WF lína! Rio Mainstream
kemur sem flotlína en einnig með
glærum “intermediate” haus eða í
sökkhraða 3 og 6. Rio Mainstream
er góð lína á góðu verði.
Verð aðeins 6.995,-

VEISLA
Í
OPIÐ ALLA HELGINA

Fullkomnar línur fyrir allar aðstæður.
Allar rio línur eru framleiddar í
Bandaríkjunum

SVIANGSÆELAESRTA.
FLUGUST

ÖNGIN

KKI
ÞAÐ ER E .
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Simon Gawesworth
Simon Gawesworth á heiðurinn af vinsælu Rio flugulínunum.
Simon er einn virtasti kastkennari veraldar og hefur haldið kastsýningar um allan heim auk þess
sem eftir hann liggur frábært kennsluefni á bókum og DVD.
Simon Gawesworth er einn besti tvíhendukastari í heiminum í dag.
Hittu Simon í Veiðihorninu um helgina
helgina.
FÁÐU STUTTMYND Í
SÍMANN ÞINN

Sage ONE er flaggskipið frá Sage. Með þessari nýju stöng fær nákvæmni ný viðmið. Þriggja ára
þróunarvinna. Nýja Konnetic tæknin. Handgerð stöng frá grunni. Við leyfum okkur að fullyrða að Sage ONE
er merkasta nýjung í flugustöngum frá því grafít kom til sögunnar. Sage ONE er hin fullkomna flugustöng.

BEST FRESHWATER ROD
BEST SALTWATER ROD

BEST FLY ROD
- Efttex

- International Dealer Show í
New Orleans

BEST ALL ROUND ROD

BEST OF THE BEST

- Fly Fisherman Gear Guide
2012

- Field & Stream 2012

BEST NEW FLY ROD
- Field & Stream feb. 2012

TOPO FLUGUVEIÐIPAKKI

CROSSWATER FLUGUVEIÐIPAKKI

PURSUIT FLUGUVEIÐIPAKKI

VOYANT FLUGUVEIÐIPAKKI

Redington Topo stöng, Crosswater fluguhjól,
Rio Mainstream flotlína, Rio undirlína,
tilbúinn taumur, taumaefni, klippur, flugubox
og flugur.
Verð aðeins 36.900,-

Redington Crosswater stöng, Crosswater
fluguhjól, Rio Mainstream flotlína og Rio
undirlína.
Verð aðeins 29.900,-

Redington Pursuit stöng, Pursuit fluguhjól,
Rio flotlína og Rio undirlína.
Verð aðeins 39.900,-

Redington Voyant stöng, Surge fluguhjól, Rio
flotlína og Rio undirlína.
AÐEINS 59.900,-

SAGE APPROACH FLUGUSTÖNG

SAGE RESPONSE FLUGUSTÖNG

SAGE VXP FLUGUSTÖNG

SSAGE
A CIRCA FLUGUSTÖNG

Sage Approach er miðhröð stöng sem hentar
byrjendum einstaklega vel.
Sage Approach er eins og allar stangir frá
Sage með lífstíðarábyrgð frá framleiðanda.
Verð aðeins 49.900,-

Response kemur í framhaldi af gömlu góðu
„grafít 2“ stönginni frá Sage sem allir veiðimenn þekkja. Hér er á ferð skemmtileg stöng
sem hentar jafnt byrjendum sem lengra
komnum.
Verð aðeins 59.900,-

Frábær stöng enda var gamla góða XP stöngin sem naut gríðarlegra vinsælda á sínum
tíma höfð til hliðsjónar þegar Sage VXP var
hönnuð.
Verð aðeins 85.900,-

Sage Circa er ný byltingarkennd silungastöng
byggð á Konnetic tækninni sem notuð var
fyrst í Sage ONE. Karakter og mýkt gömlu
glertrefjastanganna var haft til hliðsjónar
við hönnun Sage Circa. Jerry Siem tókst að
búa til stöng sem er mjúk og skemmtileg
í silungsveiði en hefur um leið snerpu og
mikinn línuhraða.
Verð aðeins 119.900,-
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VEIÐIHORNINU
ÞÉR ER BOÐIÐ
Sage flugustangir eru ekki framleiddar í
stórum verksmiðjum í Asíu. Allar Sage flugustangir eru handgerðar í Bandaríkjunum.

Jerry Siem
Jerry Siem er maðurinn á bak við töfra Sage flugustanganna. Jerry hefur verið með puttana í
grafíti í áratugi og er stærsta nafnið í stangahönnun í dag.
Sage ONE og Sage Circa eru nýjustu stangir Jerry.
Jerry Siem er án efa einn fremsti flugukastari samtímans.
Hittu Jerry í Veiðihorninu um helgina.

STÓRVIÐBURÐUR Í VEIÐIHORNINU SÍÐUMÚLA 8 HELGINA 1. OG 2. JÚNÍ.
TVEIR AF BESTU FLUGUKÖSTURUM Í HEIMINUM Í DAG HEIMSÆKJA ÍSLAND.
- JERRY SIEM OG SIMON GAWESWORTH
Fjölmargt verður á dagskrá helgarinnar

·

·

Einstök og ómótstæðileg tilboð á Sage – Rio – Redington en bara um helgina

Happdrætti – Glæsilegir vinningar. Sage ONE, Redington Sonic Pro vöðlur, Redington fluguveiðisett, veiðileyfi

·

·

Flugulínuleikur Rio – Simon gefur flugulínur á heila tímanum um helgina. Vertu viðstaddur

Steingrímur Einarsson kynnir íslenska fluguhjólið, Einarsson. Eldri gerð á sérstöku tilboði um helgina

·
·
·

Helstu veiðileyfasalar landsins kynna veiðileyfi sumarsins

·

·

Engilbert Jensen hnýtir leynivopnin

Úlfar Finnbjörnsson heitreykir silung og lax

Ingimundur Bergsson kynnir Veiðikortið sem verður á sérstöku tilboði

·
·

Einar Guðnason hjá Veiðiheimi kynnir námskeið sumarsins
Við fírum upp í grillinu af og til og bjóðum léttar veitingar

Veiði 2013 – Nýr bæklingur Veiðihornsins frumsýndur. Náðu þér í ókeypis eintak

Komdu, hittu bestu flugukastara í heiminum í dag og heyrðu söguna á bak við Sage og Rio
HÖLDUM UPP Á SUMARKOMUNA MEÐ VEIÐIFÉLÖGUNUM

SÍÐUMÚLI 8 - 108 REYKJAVÍK
SÍMI 568 8410

STRANDGATA 49 - 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI 555 6226

V E I D I H O R N I D.I S
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Grensásdeild – brú Nýja sýn á norðrið
út í líﬁð
Grensásdeild fagnar 40 HEILBRIGÐIS➜ Það er ákaﬂega
ára afmæli sínu um þess- MÁL
mikilvægt að aðilar
ar mundir. Eins og mörgsem koma að málum
um er kunnugt fer þar
fram endurhæfing þeirra
einstaklinga í endursem glíma við margvíshæﬁngu vinni saman
legar afleiðingar slysa
með heildarsýn að
eða langvinnra sjúkdóma,
s.s. heila- og mænuskaða,
leiðarljósi þar sem
afleiðingar heilaáfalla og
hagsmunir sjúklings
miklu fleira.
Þorgerður
og fjölskyldu hans eru
Við þessar aðstæð - Valdimarsdóttir
í fyrirrúmi.
ur eru fyrir hendi ýmis félagsráðgjaﬁ á
úrræði í samfélaginu. Lög Grensási
um almannatryggingar,
félagsþjónustu sveitarfélaga og
aðstæðum og breyttum hlutverkfélagslega aðstoð eiga að tryggja
um innan fjölskyldunnar. Eftir
að allir njóti lágmarksframfærslu
útskrift af Grensásdeild þarf fólk
þrátt fyrir að vera óvinnufærir
því að aðlagast breyttum kringvegna veikinda eða slysa.
umstæðum og reiða sig á þjónustu
Alvarleg og langvinn veikindi,
ýmissa aðila, s.s. heilsugæslu,
sem í sumum tilfellum leiða til
félagsþjónustunnar og fleiri aðila,
fötlunar, hafa óhjákvæmilega
t.d. Öryrkjabandalagsins og Sjálfsmikil áhrif á líf þess sem fyrir
bjargar, svo fátt eitt sé nefnt.
þeim verður. Fjölskylda hins veika
Það er ákaflega mikilvægt að
aðilar sem koma að málum einverður einnig fyrir áfalli. Í sumum
staklinga í endurhæfingu vinni
tilfellum þarf fólk að hætta að
saman með heildarsýn að leiðarvinna eða skipta alveg um starfsvettvang. Margir þurfa að huga að
ljósi þar sem hagsmunir sjúklingsbreytingum á húsnæði eða flytja í
ins og fjölskyldu hans eru í fyrirannað húsnæði sem hentar betur.
rúmi. Þannig næst best markmið
Í stöku tilfellum þarf fólk jafnvel
endurhæfingar um að fólk nái
að taka sig upp og flytja utan af
sem bestri heilsu og færni í kjöllandi til þess að geta betur tekist á
far slysa eða sjúkdóma og fái færi
við aðstæður sínar. Síðast en ekki
á að vera virkir þjóðfélagsþegnar
síst þarf fólk að aðlagast nýjum
sér og öðrum til gæfu og hagsbóta.

Hvað áttu margar
kærustur?
kærasta. Á þeirri stundu
Ég ræði oft við frænda SAMFÉLAG
datt mér ekki í hug að
minn, 10 ára gutta, um
segja honum að maður á
stelpurnar í lífi hans. Ég
spyr hann hvaða stelpum
bara að eiga eina kærustu
í einu.
hann er skotinn í og hvað
hann eigi margar kærustÞegar ég settist upp í bílur. Þetta höfum við gert
inn minn og keyrði heim
fór ég að hugsa. Sætleiki
síðan hann varð skotinn í
og skemmtilegheit réttfyrstu stelpunni, þá fimm
ára gamall.
læta ekki framhjáhald. Við
Tinna
Ég áttaði mig á því um Sigurðardóttir
getum ekki komið í veg
daginn hvað það væri leiðbeinandi á
fyrir framhjáhald í heild
rangt af mér að spyrja leikskóla
sinni en við getum miðlað
þessa ra r spur ni nga r:
okkar þekkingu og reynslu
„Hvað áttu margar kærustur?“
áfram, sérstaklega til barnanna
Frá því að hann var fimm ára hef
okkar, þegar þau eru að mótast. Það
ég gefið í skyn að það sé í lagi að
getum við gert um sambönd rétt
eins og um áfengis- og vímuefnaeiga margar kærustur, að vera
með fleirum en einni manneskju
neyslu, ofbeldi, einelti, jafnrétti og
í einu.
réttlæti, svo dæmi séu nefnd. KennAð eiga margar kærustur er
um börnunum hvað er rétt og hvað
ekki í lagi. Þótt maður sé bara 10
er rangt frá upphafi. Þau eru alltaf
ára.
að læra og þurfa að læra þetta eins
Hann sagði mér frá stelpu sem
og allt hitt í lífinu. Sambönd eru
er alltaf að biðja hann um að byrja
víst afskaplega mikilvæg.
með sér en hún á samt kærasta.
Brot á trausti fer illa með fólk og
Þetta fannst mér sniðugt og grínsprengir sambönd.
aðist í honum að hann væri bara
Að eiga margar kærustur er
svona sætur og skemmtilegur
framhjáhald. Framhjáhald er ekki
að hún vildi hafa hann líka sem
í lagi!

Hlýnun jarðar breytir lífs- UMHVERFISnái til alls hafsvæðisins?
skilyrðum jarðarbúa afar VERND
Eiga frumbyggjar að vinna
að eigin hagsmunum innan
hratt. Á norðurslóðum eru
breytingarnar hraðari en
ramma síns lýðræðisríkis,
flesta óraði fyrir. Mönnum
jafn fáir og þeir eru, eða á
er tíðrætt um tækifærin
að veita þeim meiri völd til
sem fylgja en minna heyrákvarðana? Á námagröftur
ist um vandkvæðin. Umtal
eða gasvinnsla að lúta vilja
um þau er fyrirferðarog reglum fimm strandmikið hjá vísindamönnríkja, langt út fyrir 200
um en stjórnmálamenn Ari Trausti
mílna lögsögu, eða verður
eru uppteknari af öllu því Guðmundsson
að ná samkomulagi um það
dýrmæta sem á að opn- jarðeðlisfræðingur svæði? Ég tel að Ilullissatast þegar hækkar hratt í og rithöfundur
yfirlýsinguna skuli virða
en komast að alþjóðasamsjó, hafísinn (endurkastsskjöldur hitageislunar) minnkar,
komulagi um stjórnunarreglur og
jöklar (helstu vatnsforðabúrin)
markmið allrar virkni utan 200
minnka, höfin súrna, sífrerasvæðmílna lögsögu ríkjanna fimm, líkt
in losa metan, fjölbreytileiki lífog varð að samkomulagi um Suðríkis minnkar og fólk hrekst úr
urskautslandið 1961. Stjórnun er
heimkynnum sínum. Listinn er
svo falin í hendur strandríkjanna
enn lengri og hann kallar á endeftir reglum alþjóðlegs Arktísurnýjaða heildarsýn en ekki val á
samkomulags. Norðurskautsráðið
umtalsefni eftir hentugleikum eða
sér áfram um samvinnu norðurrósrauð málverk sölumannsins.
slóðaríkjanna og margra annarra
Enda þótt aðeins 4 milljónríkja. Þótt norðrið sé ekki heimir manna byggi norðrið varða 30
kynni allra þjóða eru örlög veraldmilljónir ferkílómetrar af þurrar ráðin þar, umfram flest önnur
lendi og hafi alla jarðarbúa. Siglsvæði heimsins. Við verðum að
ingar, námagröftur, gas- og olíufinna heildrænan lagaramma fyrir
vinnsla, ferðaþjónusta og önnur
Pólhafið.
nýting náttúruauðlinda á sjötta
Mengun úr böndum
hluta jarðar eru ekki einkamál
fárra þjóða. Átta norðurslóðaríki
Umhverfismá l er u nátengd
mynda samráðsvettvang, norðurstjórnuninni. Mengun lofts og sjávskautsráðið, með Grænlendingar er komin úr böndum og hlýnunum og Færeyingum, frumbyggjain þar með. Yfirlýsingar um sjálfsamtökum og áheyrnarfulltrúum
bæra nýtingu náttúru auðlinda í
margra landa. Samvinnan hefur
norðri ná ekki til vinnslu málma,
gengið vel. Á vegum ráðsins
kola, olíu og gass. Hún er ekki
hafa orðið til bindandi samningsjálfbær. Öðru máli gegnir um
ar, til dæmis um öryggismál og
fiskveiðar, ýmsan iðnað, landbúnað
býsna heilleg mynd af áhrifum
eða ferðaþjónustu. Skipuleggjum
umhverfis breytinga. En fullur
sjálfbærar nytjar í þeim greinum
þungi í ásókn í auðlindir norðursen endurskoðum ósjálfbæru nytjins og hafsvæði til siglinga er
arnar. Í þær verður mest sótt og sú
ókominn fram.
fáránlega mótsögn efld að vinna á
Strandríkin fimm, Rússland,
og nota jarðefnaeldsneyti en samNoregur, Danmörk, Kanada og
tímis minnka útblástur gróðurBandaríkin, hafa gert með sér
húsagasa og sótmengun, og fylgja
samkomulag (Ilullissat-yfirlýsingleiðum sjálfbærni.
in) um viss yfirráð yfir Pólhafinu,
Þegar koltvíildismagn lofthjúpsjafnt innan eigin 200 mílna efnains er komið í 400 ppm er enn verið
hagslögsögu sem utan hennar, í
að auka brennsluna og fjölga mengsamræmi við alþjóðahafréttarlög.
andi orkulindum, stuðla að enn
Ríkin telja enga þörf á alþjóðasamkomulagi um yfirráðin, unnt sé
að ná samkomulagi ríkjanna átta
um það sem á vantar.
Margþættir hagsmunir
Þegar þess er gætt að hagsmunir
sem snúa að Pólhafinu eru margþættir vaknar efi um fyrirkomulag stjórnunar og yfirráða. Um er
að ræða hagsmuni heimsbyggðarinnar, strandríkjanna fimm, hagsmuni hinna ríkjanna þriggja í
norðurskautsráðinu, hagsmuni
Evrópu- og Asíuríkja (áheyrnarfulltrúa), stórfyrirtækja og 30
fylkinga frumbyggja sem vilja
halda í sjálfbæra lifnaðarhætti.
Hvernig er unnt að flétta hagsmuni og stjórnun á öllu svæðinu
saman með þeim hætti að friður
og samvinna haldist hér eftir sem
hingað til og raunveruleg lögráð

Jurtasmyrsl
úr náttúrunni
Ásdís Ragna, Grasalæknir, heldur
fróðlegt námskeið, mánudaginn
3. júní, kl. 18:30 - 20:30
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➜ Samkvæmt Umhverﬁs-

stofnun SÞ og Alþjóðabankanum má aðeins
vinna lítinn hluta óunnins
kolefniseldsneytis ef komast
á hjá hamfarahlýnun.

hraðari bráðnun íss og kalla yfir
heimsbyggðina enn meiri veðuröfga. Þróuninni verður að snúa
við. Olíu- og gasvinnsla í norðrinu er ekki neyðarúrræði heimsbyggðar í kreppu. Hún er mótsögn,
drifin áfram af lögmálum aukins vaxtar. Hana verður að leysa
með samvinnu og það mjög fljótt.
Okkur vantar sárlega alþjóðasamkomulag um að vinna ekki kolefniseldsneyti á ósnertum land- og
hafsvæðum norðursins, þ.m.t. Jan
Mayen-svæðinu, minnka vinnsluna sem fyrir er, t.d. í Barentshafi og á tjörusöndum Kanada,
og hætta henni innan nokkurra
ára. Ef það er ekki gert og meðalhiti jarðar hækkar um 2-4 stig eru
ávinningar af frekari olíu- og gasvinnslu hjóm eitt miðað við vandkvæðin og fjárútlátin sem fylgja
flóðavá, vatnsskorti og þjóðflutningum. Önnur námavinnsla verður
að fara fram á grunni aðhalds og
endurnýtingar. Þau rök að lítil olíuvinnsla í Pólhafinu kalli fram skort
á olíu og gasi sem aftur framkallar sókn í illa mengandi kol ganga
ekki upp. Skortur er afstætt hugtak. Auk þess er sennilegt að 15%
óunninna olíulinda og 30% gaslinda séu í norðrinu. Samkvæmt
Umhverfisstofnun SÞ og Alþjóðabankanum má aðeins vinna lítinn
hluta óunnins kolefniseldsneytis
ef komast á hjá hamfarahlýnun.
Olíu og gas má nema annars staðar en í norðrinu og koma í veg fyrir
umræddan skort en vinna tíma til
að þróa vistvæna orkugjafa hraðar en nokkru sinni, m.a. jarðhita.
Það er einn lyklanna að sjálfbærri
framtíð.

FRÁ NORÐUR-GRÆNLANDI

MYND/RAGNAR TH. SIGURÐSSON

UMMÆLI VIKUNNAR

25.05.2013 ➜ 31.05.2013
„Þessi maður er ekki til og líklega er
þetta einhver sem þiggur laun fyrir að
elta mig eða slíkt því umræðan síðustu fjögur ár í kommentakerfunum
er náttúrulega alveg einstök. Oftast
er þetta fólk sem er ekki til, þannig
að það hljóta einhverjir peningar að
vera í dæminu. Það getur ekki annað
verið.“
Vigdís Hauksdóttir, þingmaður Framsóknarﬂokksins, telur
að manni sé borgað fyrir að rægja hana.

„Ég er ekkert hættur við takmarkið mitt um að ganga
óstuddur. En ég átta mig á því að það þarf meira til en ég
hélt í fyrstu.“
Kvikmyndagerðarmaðurinn Pétur Kristján Guðmundsson, sem lamaðist fyrir neðan
mitti þegar hann féll fram af kletti, lætur fötlunina ekki stöðva sig.

„Mér finnst alveg hróplegt að flokkur sem kenndi sig við
anarkisma, Besti flokkurinn, ætli að innleiða rétttrúnað
í skipulagsmálum.“
Hrafn Gunnlaugsson kvikmyndagerðarmaður um nýtt aðalskipulag Reykjavíkurborgar.
Þar er sett bann við byggingu háhýsa innan Hringbrautar.

Hún hló, hún hló
hún skelli, skellihló...
Allir sem sjóvettlingi geta valdið
halda niður að höfn í tveggja daga
fjör á sjó og landi
Fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna
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Gat eða hola
Það er þekktur varnar- MENNTUN
Ragnar segir að „hið
háttur þegar gerðar eru
rétta sé“ að engum börnóþægilegar athugasemdum hafi verið vísað úr
ir við gjörðir manns að
skólanum þegar hann var
beina athyglinni að einlagður niður. Þessu hefur
hverju öðru, afbaka veruenginn haldið fram og
kemur ekki málinu við.
leikann og snúa út úr.
Það breytir engu fyrir
Dæmi um þetta er faðir
sem þarf að svara til
þau börn sem ekki fá innsaka fyrir að ógna ungri Ágúst
göngu í skólann hvort
börnin sem voru þar
dóttur sinni með því að Kristmanns
berja gat í vegg. Í stað
fyrir fengu að vera áfram
þess að gangast við gjörðeða ekki. Reyndar hefur
komið í ljós eftir skrif
um sínum reynir hann að
beina athyglinni frá tilRagnars að einu barni, að
finningum dóttur sinnar
minnsta kosti, var vísað
úr skólanum árið 2008
og bendir á: „Þetta var
ekki gat heldur hola.“
eftir að ný inntökuskilyrði
Í grein sinni þann 16.
voru sett.
maí sl. bendir Ragnar
Vegna staðhæfingar um
Þorsteinsson, sviðsstjóri Ásta Kristrún
að þroskahömluðum börnskóla- og frístundasviðs, Ólafsdóttir
um sé nú skylt að ganga í
á nokkur atriði vegna foreldrar barna
hverfisskólann sinn, bendmeð þroskahömlun
skrifa okkar.
ir Ragnar á að foreldrar
Við höfum, ásamt fleirum, bent
geti sótt um skólavist fyrir barn
á að sú aðgerð að leggja niður
sitt í hvaða hverfi sem er. FlestÖskjuhlíðarskóla árið 2008 og
um er líklega ljóst að sérskólinn
neyða hóp þroskahamlaðra barna
er ekki hverfisskóli en það er sértil að ganga í almennan skóla
skólinn sem hér er til umræðu. Ef
hafi verið vanhugsuð því þessbarn með þroskahömlun þrífst
um börnum geti liðið mjög illa í
ekki í hverfisskólanum sínum og
almenna skólanum.
fær ekki inni í sérskólanum er
lítil huggun í því að hægt sé að
Ragnar vill ekki tala um líðan
þessara barna. Hann vill ræða
sækja um skóla í öðru hverfi.
ártöl. Hann bendir á að „hið rétta
Ragnar segist ekki skilja þá
staðhæfingu að valið hafi verið
sé“ að Öskjuhlíðarskóli hafi verið
lagður niður árið 2011 en ekki
tekið frá foreldrum árið 2010 en
árið 2008.
ímyndar sér að það hafi með nýju
inntökuskilyrðin að gera. Hann
Breytt inntökuskilyrði
bendir á að „hið rétta sé“ að árið
Það er auðvitað aukaatriði hvort
2002 hafi verið ákveðið að sameina Safamýrarskóla og ÖskjuÖskjuhlíðarskóli hafi verið lagður niður árið 2008, þegar inntökuhlíðarskóla.
skilyrðum var breytt, eða 2010,
Lítt til sóma
þegar Ragnar tilkynnti um breytingarnar, eða 2011, þegar KlettaÞað hvenær ákveðið var að samskóli var stofnaður.
eina skólanna breytir í engu

➜ Þessar reglur um inn-

ritun eru skýrar og útiloka
hóp þroskahamlaðra barna
frá skólanum. Eins og dæmin sanna hefur ekki verið
litið til þátta eins og vilja foreldra og barns, líðan barns í
hverﬁsskólanum, fjölda vina
barnsins í sérskólanum eða
mats sérfræðinga...

þeirri staðreynd að daginn sem
ný inntökuskilyrði voru sett í
Öskjuhlíðarskóla á árinu 2008
(og tilkynnt tveimur árum síðar)
höfðu foreldrar barna með
þroskahömlun (IQ50-70, án viðbótarfatlana) ekki lengur val um
það hvort þau sendu börn sín í
almennan skóla eða sérskóla.
Loks segir Ragnar að fagráð
(inntökuteymi) í sérskólanum
taki tillit til ýmissa þátta þegar
umsóknir eru metnar en jafnframt að tillögur fagráðsins séu
alltaf „settar innan þeirra reglna
sem gilda um innritun nemenda
og með hagsmuni hans, þroska
og námslegar þarfir að leiðarljósi“.
Þessar reglur um innritun eru
skýrar og útiloka hóp þroskahamlaðra barna frá skólanum.
Eins og dæmin sanna hefur ekki
verið litið til þátta eins og vilja
foreldra og barns, líðanar barns
í hverfisskólanum, fjölda vina
barnsins í sérskólanum eða mats
sérfræðinga þegar umsókn um
skólavist er hafnað.
Það er Ragnari Þorsteinssyni
lítt til sóma að tala til foreldra
þroskahamlaðra barna með þeim
hætti sem hann gerir.

Ísland og Evrópa –
hvað nú?
Þeir sem hafa áhuga á að EVRÓPUMÁL
➜ Það var fyrirsjáanÍslendingar fái tækifæri til
legt að málefnaleg
að taka upplýsta ákvörðun
umræða, sem ætti að
um aðild eða ekki aðild að
Evrópusambandinu (ESB)
geta leitt til upplýstrþurfa nú að hugsa sinn
ar ákvörðunar um
gang og draga lærdóma af
slíkt mál, mundi eiga
framgangi málsins hingerﬁtt uppdráttar í
að til. Hvernig vill þjóðin marka sér stöðu í sam- Vésteinn
aðdraganda alþingisfélagi þjóðanna, og hvernig Ólason
kosninga.
vill hún hafa samband sitt fv. forstöðumaður
og prófessor
við ESB?
Það var fyrirsjáanlegt að málvið að góðir samningar fáist. Hvað
efnaleg umræða, sem ætti að geta
sem einn og einn maður kann að
hafa gert, er ekkert sem bendir
leitt til upplýstrar ákvörðunar um
til að þessir hópar hafi í nokkrslíkt mál, mundi eiga erfitt uppum mæli kosið Samfylkingu eða
dráttar í aðdraganda alþingiskosninga. Umræðan þarf að vera
Bjarta framtíð vegna þessa máls.
stöðug og miðast við langtímaBjört framtíð kynnti sig þó þannig
markmið en ekki hagsæld á næsta
að þar var fátt sem hefði getað fælt
kjörtímabili, jafnvel næstu mánuðþessa kjósendur frá, þótt þeir hafi
um. Aðdragandi síðustu kosninga
af sögulegum og pólitískum ástæðer víti til að varast. Þær röksemdir
um ekki getað hugsað sér að kjósa
sem mest bar á voru á annan bógSamfylkingu. Í Bjartri framtíð
inn Grýluröksemdin – ESB er Grýla
hefði stór hópur slíkra kjósenda frá
sem ætlar að stinga litla Íslandi í
hægri hins vegar getað haft mikil
pokann sinn og éta síðan í rólegáhrif á stefnu og svip flokksins. En
heitum – en hins vegar gulrótarþetta dugði þeim ekki. Römm er
sú taug (og: enginn skyldi Flokkröksemdin – við verðum tafarlaust
x prósentum ríkari ef við göngum
inn styggja, skæð er hans hefnd).
í ES.
Evrópu sinnuðum sjónarmiðum
verður að vinna fylgi innan flokka
Langtímaáhrif mikilvæg
og meðal almennings, og mikilSú fyrri er hlægileg, sú síðari einvægt er að kosið sé sérstaklega um
földun og skrum. Um þá fyrri: ESB
aðildarsamning.
er bandalag fullvalda ríkja sem eru
Slagorð duga skammt
fús að veita Íslandi inngöngu af því
að þeim finnst landið menningarMiðað við úrslit kosninganna í
lega, félagslega og landfræðilega
vor er augljóst að samningum um
eiga heima í þessu bandalagi, ef
Evrópusambandsaðild verður ekki
það kýs að vera þar. Langflestum
lokið á kjörtímabilinu, þótt maður
ríkjum ESB er þó áreiðanlega alveg
geti leyft sér að vona að ný ríkisstjórn fremji engin pólitísk og
sama hvort Ísland gengur inn eða
diplómatísk axarsköft í málinu.
ekki, mörgum finnst bandalagið
þegar of stórt. Þvert á móti því sem
Sjálfsagt er líka að viðurkenna að
margir halda fram hefur ESB gert
nú eru erfiðir tímar í ESB. Vandræði með evruna eru að vísu lítil
mikið til að hjálpa Grikklandi og
öðrum skuldakóngum. Hugmyndir
miðað við vandræðin með íslensku
um að ESB slægist eftir íslenskum
krónuna, en efnahagsvandinn er
gríðarlegur og innan langs tíma
auðlindum og aðgangi að norðurmun vafalaust verða við honum
slóðum með „innlimun“ Íslands eru
fráleitar. Auðlindum sínum og yfirbrugðist með skipulagsbreytingum
ráðum yfir þeim mun landið halda,
og sennilega auknu miðstjórnarvaldi á ákveðnum sviðum. Fyrirog ESB hefur margar aðrar leiðir
bæri eins og ESB verður alltaf
til áhrifa og þátttöku í norðurslóðabreytilegt og framtíðin að vissu
samstarfi en gegnum aðild Íslands.
marki ófyrirsjáanleg, en úr því
Um seinni röksemdina: Ávinnsem komið er, er vitaskuld æskiingur af inngöngu verður ekki
legt fyrir þá upplýstu umræðu
reiknaður út í prósentum. Þótt
sem hér er lýst eftir að þessi mál
Ísland gangi í ESB mun landið hafa
sérstöðu og áfram glíma við vanda
skýrist áður en aðild kemst formsem hlýst af fámenni og dreifbýli –
lega á dagskrá með tilbúnum samnauk ýmiss konar fortíðarvanda. Það
ingi. En mikilvægt er að spilla ekki
eru lausn gjaldeyrismála og langsamningsaðstöðu meðan mál eru í
tímaáhrif af þátttöku sem mestu
biðstöðu. Af hverju skyldum við
skipta. Vitanlega eru margir andloka á leiðina til Evrópu eða setja
stæðingar aðildar sem ekki veifa
upp óþarfa hindranir, þótt ákvarðanir dragist á langinn?
Grýlu gömlu. Mér hefur heyrst að
þeir segi jafnan: „Ég tel að Íslandi
Ekki skyldu menn gleyma því
sé betur borgið utan Evrópusamað við erum í EES og þar með háð
bandsins.“ Punktur. Ég hef ekki
ESB og þróun þess en þó án þeirra
heyrt fréttamenn biðja um rök.
áhrifa sem við gætum fengið með
Síðustu kosningar sýna að
þátttöku, áhrifa sem enginn skyldi
litlar líkur eru til að stórir hópar
vanmeta þegar kemur til þeirra
kjósenda muni láta afstöðuna
sviða sem skipta okkur mestu.
til Evrópu aðildar ráða úrslitum
Þegar nýir og tiltölulega ungir ráðum hvernig þeir kjósa í alþingisherrar taka við stjórnar taumum
kosningum. Vitað er að mjög
rennur vonandi upp fyrir þeim
margir sjálfstæðismenn og eittað slagorð og sjálfbirgingsháttur
hvað talsvert af framsóknarduga skammt í glímunni við losun
mönnum eru hlynntir því að við
gjaldeyrishafta, skuldir þjóðarlátum reyna á samninga og hafa
búsins og gengissveiflur krónunnjákvæða afstöðu til aðildar miðað
ar.
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Guðrún Vilmundardóttir útgáfustjóri

Vorhátíð, Esjan og útskriftarafmæli
Á laugardagsmorguninn fer ég á Vorhátíð Austurbæjarskóla, Eyja mín
er að klára 8. bekk og Gylfi að útskrifast úr 10. nú eftir helgi. Vorhátíðir skólans eru stórskemmtilegar og hinn ljúfasti vorboði síðustu
árin. Svo ætlum við Sara vinkona að skutlast upp á Esjuna og niður
aftur, okkur til yndisauka og heilsubótar. Undir kvöld á ég von á
gömlum bekkjarfélögum úr 6A í fordrykk, en við fögnum nú 20
ára stúdentsafmæli. Erum líklega yngstu 20 ára stúdentar sem
sögur fara af. Á sunnudaginn ætlum við vinkonurnar í hinu
mæta kvenfélagi Ung og aðlaðandi að snæða saman hádegisverð, með okkar ektamönnum. Það verður líklega hápunktur á
annars dásamlegri helgi.

Helga Arnardóttir
fréttamaður

Steindór Grétar Jónsson
sérfræðingur

Magnús Tumi Guðmundsson jarðeðlisfræðingur

Bíó og grænir ﬁngur

Slakað á eftir ﬂutninga

Á leið í Grímsvötn

Ég ætla á The Quijada
Orchestra á Volta í kvöld og
svo reyna að slaka á eftir
flutninga í vikunni, kannski
horfa aftur á nýju Arrested
Development seríuna.

Ég er að fara upp á Vatnajökul í dag og ætla að vera
við rannsóknir á Grímsvatnasvæðinu yfir helgina.
Það er alltaf tilhlökkunarefni
að komast upp á jökul.

Planið er að fara að sjá
myndina The Great Gatsby. Ég
hef einnig ákveðið að reyna
að kaupa ferskar matjurtir
til að gróðursetja í pottana á
pallinum mínum, vona að ég
hljómi ekki of miðaldra.

FASTRÁÐINN

Þorvaldur
Davíð hefur
alið manninn í
Los Angeles og
á Íslandi síðan
hann úrskrifaðist
úr Juilliardlistaskólanum
árið 2011. Hann
verður hér heima
á næstunni enda
önnum kafinn
í hinum ýmsu
verkefnum.

Menningarveisla í Grímsnesi

Árleg veisla á
Sólheimum

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Myndlist Árleg menningarveisla
á Sólheimum í Grímsnesi hefst í
dag. Klukkan 13 verður menningarveislunni formlega hrundið af stað
með opnun á sýningunni Fuglalífi
í Ingustofu. Þaðan verður síðan
gengið á milli annarra sýningastaða.
Tónleikar Sólheimakórsins verða í
Sólheimakirkju kl. 14 og kl. 15 verður
kynningin á ormaræktinni í Sesseljuhúsi.
Samhliða opnun Menningarveislunnar verður verkið Fjörfiskur eftir
Jón B. Jónasson afhjúpað af dóttur
hans, Huldu Ósk, í Höggmyndagarði
Sólheima. Á morgun verður svo
messa í Sólheimakirkju kl. 14.

Fuglaskoðun með Fuglavernd

Gengið um Flóa
Náttúrulíf Áhugafólk um fugla getur
gengið um friðlandið í Flóa síðdegis
í dag með leiðsögn. Friðlandið er ein
af skrautfjöðrum Fuglaverndar, enda
verpa þar 25 tegundir að staðaldri, og
nú er tilvalinn tími til að skoða hina
fjölbreyttu fánu votlendisfugla.
Gangan hefst klukkan 16.30 og
Hjálmar A. Jónsson mun leiða hana.
Mæting er við fuglaskoðunarskýlið
við bílastæði í Friðlandinu.
Mikilvægt er að vera vel skóaður,
muna eftir sjónauka og jafnvel handbók um fugla.

Djass alla laugardaga

Sumardjass á
Jómfrúnni
Tónlist Hin árvissa djasssumartónleikaröð veitingahússins Jómfrúarinnar við Lækjargötu hefst í dag. Í ár
verða tónleikar alla laugardaga í júní,
júlí og ágúst.
Á fyrstu tónleikum sumarsins
leikur kvartett söngkonunnar Kristjönu Stefánsdóttur. Auk hennar
skipa hljómsveitina þeir Kjartan
Valdemarsson á píanó, Tómas R.
Einarsson á kontrabassa og Matthías
Hemstock á trommur. Þau munu
flytja fjölbreytt úrval
sígrænna djasslaga.
Tónleikarnir
hefjast kl. 15
og standa
til kl. 17 og
fara fram
utandyra á
Jómfrúartorginu.
Aðgangur er
ókeypis.

Kominn í Borgarleikhúsið
Leikarinn Þorvaldur Davíð Kristjánsson hefur gengið frá fastráðningarsamningi við Borgarleikhúsið og fer með aðalhlutverk í sýningunni Furðulegt háttalag hunds um nótt á næsta leikári.
Kjartan
Guðmundsson
kjartan@frettabladid.is

Þ

etta er magnað verk og
frábært hlutverk að takast
á við fyrir nýútskrifaðan
leikara,“ segir Þorvaldur Davíð Kristjánsson,
sem fer með aðalhlutverk
í sýningunni Furðulegt háttalag
hunds um nótt sem verður frumsýnd á Stóra sviði Borgarleikhússins næsta vetur. Þorvaldur hefur
jafnframt gengið frá fastráðningarsamningi við Borgarleikhúsið og
fer með hlutverk í fleiri sýningum
á næsta leikári, meðal annars í leikritinu Jeppi á fjalli eftir Ludvig Holberg sem æfingar eru nýhafnar á.
Simon Stephens er höfundur
sýningarinnar Furðulegt háttalag
hunds um nótt, sem byggir á samnefndri skáldsögu Mark Haddon.
Sagan fjallar um óvenjulegan dreng,
Christopher, sem leggur í langferð til að fá skilning á heimi full-

orðna fólksins. Borgarleikúsið er
fyrsta leikhúsið í heiminum til að
til að tryggja sér sýningarréttinn
á Furðulegu háttalagi hunds um
nótt utan Bretlands og leikstjóri er
Hilmar Jónsson.
Þorvaldur segist hlakka mikið
til.„Hilmar Jónsson leikstjóra
þekki ég til dæmis vel enda hef ég
unnið með honum tvisvar áður, í
Hafnarfjarðarleikhúsinu og Þjóðleikhúsinu. Hann er flottur leikstjóri og það verður gaman að
vinna með honum. Við erum í raun
nýbyrjuð að undirbúa sýninguna,
vinna að persónusköpun og slíku, og
það á ýmislegt eftir að koma í ljós.“
Aðspurður viðurkennir Þorvaldur
Davíð að Magnús Geir Þórðarson,
leikhússtjóri Borgarleikhússins,
hafi mikinn sannfæringarkraft en
ekki hafi þurft mikið til að sannfæra hann um að skrifa undir hjá
Borgarleikhúsinu.
Leikarinn útskrifaðist frá
Juilliard-listaháskólanum í New
York seinni hluta árs 2011 og hefur

Horfir á Kalla og kýklópana
Í kvikmyndinni Vonarstræti í leikstjórn Baldvins Z, sem tökum er nýlokið á, leikur Þorvaldur Davíð fyrrverandi atvinnumann í knattspyrnu sem byrjar að vinna í banka. Leikarinn,
sem sjálfur æfði fótbolta í mörg ár með Þrótti Reykjavík, fékk
að rifja upp gamla takta við tökurnar. „Ég fékk að sóla nokkra á
gervigrasinu í Egilshöll þar sem karakterinn minn spilaði fyrirtækjabolta. Ég þurfti aðeins að skerpa á knattspyrnukunnáttunni, horfa á
vídeóspólur frá Knattspyrnuskóla KSÍ og skoða teiknimyndirnar um Kalla
og kýklópana á YouTube,“ segir hann og hlær.

síðan dvalið bæði í Los Angeles
og hér heima á Íslandi í ýmsum
verkefnum. Þar á meðal fór með
hann aðalhlutverk í spennumyndinni Svartur á leik og hefur nýlokið tökum á kvikmyndinni Vonarstræti, sem verður frumsýnd í
kringum áramótin. Í sumar hefjast tökur á enn einni myndinni sem
Þorvaldur leikur í, Blóð hraustra
manna í leikstjórn Ólafs de Fleur,
auk þess sem Þorvaldur vinnur þessa dagana að undirbúningi
sjónvarpsseríu byggða á spennu-

sögum Ragnars Jónassonar. Í síðastnefnda verkefninu hyggst Þorvaldur leika aðalhlutverk og taka
einnig þátt í framleiðslu þáttaraðarinnar ásamt Sagafilm.
Því lítur út fyrir að Þorvaldur
muni hafa lítinn frítíma í sumar,
en hann á von á barni síðsumars
ásamt unnustu sinni, Hrafntinnu
Karlsdóttur. „Við ætlum þó að
reyna að komast eitthvert út á land,
vonandi austur á Fáskrúðsfjörð að
hitta fjölskyldu sem ég á þar. Það
er draumurinn að komast þangað.“

Smith-fjölskyldan bjargar heiminum
Engin fjölskylda í heiminum hefur bjargað mannkyninu jafn oft og fjölskylda Will Smith.
Hollywood-leikarinn Will Smith og fjölMANNKYNIÐ ÞARFNAST OFTAST EPÍSKRAR BJÖRGUNAR
skylda eru örugglega mestu hetjur samtímans – í það minnsta á hvíta tjaldinu. Samtals hafa þau bjargað lífi 63.648.098.766
manns í bíómyndunum sem þau hafa leikið
í. Þá er ótalið hversu oft fjölskyldan hefur
bjargað sálarlífi fólks með yfirburðapopptónlist.
Fjölskyldufaðirinn Will ber höfuð og
herðar yfir fólkið sitt þótt sonurinn Jaden
sæki stöðugt í sig veðrið. Saman bjarga
þeir einmitt mannkyninu í After Earth,
sem frumsýnd verður á fimmtudaginn. - bþh

Dreifing fjölda kvikmynda þar sem einhver Smith bjargar mannslífum og hverju var bjargað.

Will
pabbinn

Jaden
sonurinn

Jada
mamman

Willow
dóttirin

HEIMILD: WIRED MAGAZINE
■ Bjargar fleiri en einni manneskju
■ Bjargar öllu mannkyninu ■ Bjargar óbeint

ÉG GRÆÐI AUÐVITAÐ Á ÞESSU
ÞVÍ ÉG VEIÐI SJÁLFUR Í SOÐIÐ
Báturinn hans Eysteins heitir bara Bátur. Í frítíma sínum setur hann
Bát út og veiðir. Þorskurinn tekur mest á hjá Eysteini og ýsan en stundum fær hann lýsu og á vissum tíma ársins fyllast öll net af makríl. Og
hann Eysteinn vill gera sínar eigin ﬁskibollur. Í þær notar hann lítið af
hveiti en mikinn lauk.
Eysteinn hefur unnið á vélaverkstæði Norðuráls í sex ár. Þessa dagana
er hann að gera upp brjóta. Hann vinnur dagvinnu þannig að í eftirmiðdaginn og um helgar fer hann á sjó, veiðir í soðið og leitar uppi frelsi
hafgolunnar.
Til hamingju með sjómannadaginn Eysteinn!

Hagsýni

Liðsheild

Heilindi

nordural.is
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TILDRÖG OG SAGA SLYSAVARNA Á SJÓ
Alls hefur hafið tekið 833 íslenska sjómenn frá árinu 1950. Fram til 1975 voru þeir 597. Flestir fórust árið 1959, 59 talsins,
en frá árinu 1997 hefur verið um eins stafs tölu að ræða á ári. Tvö ár hafa verið slysalaus frá 1950, árin 2008 og 2011.
Rúmlega 1.300 íslenskum sjómönnum hefur verið bjargað úr sjávarháska með gúmmíbjörgunarbátum frá árinu 1950.
Hér er getið nokkurra atriða sem hafa haft veruleg áhrif í fækkun sjóslysa.
Gúmmíbjörgunarbátarnir
komu fyrst til sögunnar
og tveimur árum síðar
björguðust fyrstu sex
sjómennirnir í gúmmíbát.

1950

Þyrlusveitin eflist
þegar TF-SIF, þyrla
Landhelgisgæslunnar
kemur til landsins.

Þyrlur koma til
sögunnar á Íslandi
sem björgunartæki.

1957

1960

Gúmmíbjörgunarbátarnir urðu skyldubúnaður um borð í
íslenskum skipum.

1968

1985

Tilkynningarskylda íslenskra
skipa sett á laggirnar.
Skipverjar þurftu að gera grein
fyrir staðsetningu skipa sinna
á vissum tímum. 1994 tekur
sjálfvirkur sendibúnaður við
því hlutverki.

Björgunarbúningar voru
lögleiddir.

1986

Slysavarnaskóli
sjómanna var settur á
fót. Síðan hafa 38.000
manns sótt námskeið
við skólann.

Farsímakerfið
tekið í notkun og
skip fóru að geta
hringt í land.

1989

1994
Reglugerð skyldar
sjómenn til að sækja
öryggisfræðslu.

Auðvitað eru náttúruöflin sterk
Feðginin Ólafur Finnbogason og Þórdís Hafrún Ólafsdóttir tilheyra bæði hetjum hafsins þó að Ólafur sé hættur á sjó
fyrir nokkru og farinn að bjástra við bústað lengst inni í landi. Hann var í kaupstaðarferð nýlega og heimsótti dóttur sína.
Þar báru þau saman bækur sínar um sjómennskuna, sem heillaði þau bæði. Hann var skipstjóri. Hún er gæðastjóri.

gun@frettabladid.is

Ó

lafur: „Ég var 38 ár á
sjó og man ekki til að
hafa lent í verulegri
hættu en auðvitað eru
náttúruöflin sterk.
Það var oft brim við
Grindavík sem lítið bar á. Ég var
einu sinni á leið inn á eðlilegum
hraða þegar báturinn lyftist upp að
aftan og skutlaðist undan bárunni
á svakalegri ferð og það var ekki
fyrr en við vorum rétt lentir uppi í
fjöru sem báran braut loksins fram
með bátnum. Þar sluppum við með
skrekkinn.“
Þórdís: „Já, það geta komið upp
ískyggilegar aðstæður. Ég horfði
einu sinni á Tómas Þorvaldsson
GK 10 fá á sig brotsjó í snarvitlausu
veðri og hverfa í öldudali. Mér stóð
ekkert á sama. Við vorum að koma
inn til Hafnarfjarðar og fórum út
til að draga hann í land því hann
varð vélarvana. En það eru strangar öryggiskröfur gerðar til sjómanna og það skilar sér. Sem þátttakanda finnst mér sjómenn ekki
lifa við háska dags daglega.“
Ólafur: „Það hafa orðið alveg
gífurlegar breytingar á veiðum,
veðurspám, skipum og siglingatækjum frá því ég byrjaði á sjó 1955. Það
er bara eins og svart og hvítt. Þá var
ekkert annað en dýptarmælir – og
búið. Svo komu radararnir og það
varð allt annað líf.“
Missti mann út
Ólafur. „Menn voru líka óþarflega
sókndjarfir, miðað við aðstæður. Ég held að það hafi ekki verið
vit í því stundum. Skipstjóra þótti
afleitt að vera í landi ef aðrir voru
á sjó. Þegar ég reri frá Þingeyri
var veiðisvæðið 27 mílur út af
Dýrafirði, á Barðanum. Ég man að
við vorum búnir að keyra einn og
hálfan tíma upp að landinu þegar
við fórum að stíma framhjá ensku
togurunum sem voru við 12 mílna
mörkin. Vorum bara á 50 tonna bát,
fimm saman. Það var oft barningur
á landleiðinni.“
Þórdís: „Fyrst þú segir barningur hefur ábyggilega verið snarvitlaust veður.“
Ólafur: „Það þýddi ekkert annað
en að vera í glugganum og fylgjast
með þegar brotin voru að koma og
slá af. Í tunglsljósi sá maður þau
hvítfyssandi í fjarska.“
„Varðstu aldrei vitni að slysi á
sjó?“
Ólafur: „Jú, ég missti einu sinni
mann. Hann tók út á útleiðinni og
hvarf í sjóinn. Það var rosalegt
áfall. Ég var lengi að ná mér eftir
það. En það tókst betur til í annað
sinn þegar einn skipverjinn fór út
með netunum og hvarf. Við héldum
að við sæjum hann ekki meira en
sonur minn, sem var stýrimaður

Síldveiðarnar skemmtilegastar
Hvað varstu gamall þegar þú byrjaðir á sjó, Ólafur?
Ólafur: „Ég byrjaði átján ára
á togara frá Patreksfirði sem hét
Gylfi. Við sigldum á Þýskaland.
Síðan fór ég á Þorbjörn, bát frá
mínum heimabæ, Þingeyri, og fór
aldrei á togara aftur. Svo fór ég í
sjómannaskólann, útskrifaðist 1964
og var orðinn skipstjóri 1966, það
starf entist mér út starfsævina. Var
með eigin útgerð frá 1974, fyrst frá
Grindavík, svo Hafnarfirði. Keypti
bát í Grindavík sem hét Arnfirðingur. Bróðir minn var með mér í
þessu. En lánin voru óhagstæð svo
við seldum Arnfirðing og keyptum
50 tonna trébát og fórum að gera
hann út. 1988 lét ég smíða nýjan bát
í Póllandi, Sandafellið. Svo var hann
seldur 2002 og þá hættum við.“
Þórdís, smitaðist þú af pabba
þínum?
Þórdís: „Kannski er þetta í blóðinu. Er fædd og uppalin í sjávarplássinu Þingeyri og langaði alltaf á sjó. Fór líklega fyrst 10 eða 11
ára, þá á smokkfiskveiðar í Dýrafirði. Um nótt. Við fengum að fara
nokkrar stelpur með einum sjómanninum. Ég gleymi því aldrei,
það var svo gaman.
Sem sjómaður fór ég fyrst
nokkra túra 1995, þá var ég að
leysa af sem kokkur á rækjuveiðum á Haferninum. Svo var ég
að leysa af á Sandafellinu eina vertíð 1999, bróðir minn var þar skipstjóri. En ég byrjaði á Hrafni GK
111 árið 2000 og er búin að vera á
honum síðan. Er þar gæðastjóri.
Hrafn er frystitogari svo það er 28
til 30 daga útivera í senn. Ég vann í
fiski sem unglingur og finnst bara
gaman að vinna við sjávarútveginn.
Svo eru tekjurnar góðar.“
Ólafur: „Ég man það núna að ég
fór líka á svona smokkfiskveiðar
í Arnarfirðinum. Ég var á öllum
veiðum en mér fannst síldveiðarnar
skemmtilegastar. Það var einhver
ævintýraljómi yfir þeim. Ég var
tvö sumur í Norðursjónum og mörg
úti fyrir Austfjörðum, við fórum
alla leið norður að Svalbarða.
Fylltum bátinn þar og vorum á
fjórða sólarhring í land. Fengum
brjálað veður og urðum að sleppa
síldinni af dekkinu til að létta bátinn. Tveir bátar sem voru á undan
okkur komu á hliðinni í land. Svona
var þetta.“
Þreytan hellist yfir
Þórdís: „Það er orðin allt önnur
aðstaða um borð í skipum í dag
en áður var, að minnsta kosti um
borð í frystitogurum. Í Hrafninum erum við með ljósabekk, lítinn
líkamsræktarsal og sjoppu. Þar
er góður matur sem skiptir mjög
miklu máli því við erum alltaf að

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gunnþóra
Gunnarsdóttir

um borð, henti sér á eftir honum
og náði honum, við hífðum hann
inn og svo kom þyrla og sótti hann.
Þetta skeði fljótt en lánaðist. Það
var eiginlega kraftaverk.“

FEÐGIN Þórdís og Ólafur hafa verið á sjó hvort á sínum tíma og hafa upplifað ólíka hluti en eiga áhugann á sjónum sameiginlegan.

Ég vann í fiski
sem unglingur og finnst
bara gaman að vinna við
sjávarútveginn.
Þórdís Hafrún Ólafsdóttir

hugsa um mat. Svo er annað sem
skiptir miklu máli, það er hvernig
útgerðin hugsar um sína sjómenn.
Mín reynsla af Þorbirni í Grindavík
er góð. Það er allt gert til að okkur
líði vel um borð.“
Finnst ykkur þið ekki missa af
sumrinu á sjó?
Þórdís: „Jú, en frystitogarasjómennskan er þannig að ég er úti
í fjórar vikur og svo fjórar í landi.
Stundum fer ég tvo túra í röð og
hef farið þrjá. Það sem mér finnst
erfiðast eru sex tíma vaktirnar, að
sofa sex tíma og vinna sex tíma í
þrjátíu sólarhringa er slítandi og
maður nær aldrei að vera úthvíldur. En svo venst það. Um leið og
ég kem um borð er ég dottin inn í
rútínuna og finn ekki mikið fyrir
þreytu fyrr en túrinn er búinn.
Þegar ég stíg frá borði og kem heim
þá hellist hún yfir mig.“
Hafið þið feðgin verið til sjós
saman?

Þórdís: „Nei, bróðir minn var
með Sandafellið þegar ég var á
því. Mér fannst gaman að róa með
honum. Annar bróðir minn var eitt
ár á Hrafninum og dóttir mín fór
einn túr sem háseti. Það var gaman
líka. Ég er eina konan núna af 26
skipverjum á Hrafninum en það
hafa komið stelpur í afleysingar.
Ég byrjaði sem háseti en er núna
gæðastjóri í vinnslunni.
Framan af gátum við ekki horft á
sjónvarp, bara spólur. Nú er komið
síma- og netsamband í alla klefa.“
Ólafur: „Lengi var ekkert hægt
að hringja í land nema í gegnum
radíó. En í sjávarþorpum voru allir
með útvarp og hlustuðu á bátabylgjuna. Eftir hvern veðurfréttatíma fóru skipstjórarnir í talstöðina og lýstu stöðunni. Stundum
þegar spáð var vondu veðri og
flotinn stímdi í land þá var Ríkinu
lokað þegar þrír bátar voru komnir inn.“

NETTÓ OPNAR
Kræsingar & kostakjör

LÁGVÖRUVERÐSVERSLUN
Á GRANDA!
EFTIR FÁEINAR VIKUR OPNAR NETTÓ
NÝJA STÓRVERSLUN Á GRANDA, FISKISLÓÐ,
VIÐ GÖMLU HÖFNINA Í REYKJAVÍK.

Með nýju búðinni mun Nettó starfrækja 11 lágvöruverðsverslanir á landinu, þar af 4 á höfuðborgarsvæðinu, þ.e.a.s. á Grandanum, í Mjódd, Hverafold og við Salaveg í Kópavogi.

VIÐ LEITUM NÚ AÐ ÖFLUGU STARFSFÓLKI TIL LIÐS VIÐ OKKUR.

VERSLUNARSTJÓRI /
AÐSTOÐARVERSLUNARSTJÓRI
STARFSSVIÐ
UÊ
byrgð á daglegum rekstri verslunarinnar
UÊ
Samskipti við viðskiptavini
UÊ
Umsjón með ráðningum starfsmanna
UÊ
Almenn starfsmannastjórnun í verslun
UÊ
Ábyrgð á birgðahaldi í verslun
UÊ
Önnur tilfallandi störf
HÆFNISKRÖFUR
Umsækjendur skulu hafa marktæka reynslu af
stjórnun og starfsmannahaldi hjá verslunar- og
þjónustufyrirtækjum. Áhersla er lögð á styrkleika
í mannlegum samskiptum, sjálfstæð vinnubrögð,
skipulagshæfni og reglusemi.

Umsóknir ásamt starfsferilskrá sendist
á umsokn@netto.is. fyrir 8. júní.
Allar nánari upplýsingar veitir Falur J. Harðarson,
starfsmannastjóri í síma 421-5400.

UMSÆKJENDUR ÞURFA AÐ GETA HAFIÐ STÖRF SEM FYRST.

www.netto.is
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SLYSAVARNIR - FRAMHALD

Togarinn Júlí frá Hafnarfirði fórst
í ofviðrinu á Nýfundnalandsmiðum í byrjun febrúar 1959 og
með honum 30 menn. Skipverjar voru flestir milli tvítugs
og þrítugs en sá yngsti sextán
ára. Þrjátíu og níu börn innan
fimmtán ára aldurs misstu þar
feður sína.
Fáum dögum síðar, þann 18.
febrúar 1959, fórst vitaskipið
Hermóður undan Reykjanesi
í ofsaveðri og ólgusjó og með
því tólf menn, sá yngsti 16 ára.
Sautján börn undir fimmtán ára
aldri urðu þá föðurlaus.

Reglur settar um
endurmenntun
öryggisfræðslu
sjómanna.

Reglugerð skyldar
sjómenn til að sækja
öryggisfræðslu.

1994

MANNSKAÐAVEÐUR

1999
Hægt að nálgast gögn
frá veðurstöðvum og
ölduduflum í formi
textaskrár til að auðvelda
aðgengi sjómanna að
rauntímaupplýsingum um
veður og sjó.

2003

ÍSING Þessi mynd er tekin á Gerpi. Ástandið var enn alvarlegra á Þorkeli Mána. Þar

var stagið úr pokabómunni, sem venjulega er sem fingur að gildleika, orðið eins og
tunnubotn í þvermál.

Ótti greip skipverja heljartökum
Valdimar Tryggvason loftskeytamaður hefur marga hildi háð bæði á sjó og landi. Hér rifjar hann upp þrotlausa baráttu
þrjátíu og tveggja skipverja á Þorkeli Mána RE 205 við að halda skipinu á floti í illviðri, haugasjó og ísingu á Nýfundnalandsmiðum í febrúar 1959. Sú barátta var upp á líf og dauða og stóð sleitulaust í tvo og hálfan sólarhring.

V

ið vorum við karfaveiðar á
Nýfundnalandsmiðum, höfðum
fengið storm yfir hafið og vorum
sex sólarhringa á miðin því sjólag var vont. Á leiðinni þangað
heyrði ég á neyðarbylgjunni að
eitthvað alvarlegt var að ske. Hafði samband við Reykjavíkurradíó og frétti að nýjasta skip dönsku Grænlandsverslunarinnar ætti í miklum erfiðleikum undan Hvarfi.
Það hét Hans Hedtoft, sérstaklega byggt til
siglinga í ís og með tvöfaldan stjórnbúnað,
með vatnsþétt skilrúm og styrktan byrðing.
Skipið fórst þarna í sinni jómfrúarferð og
með því 94 menn.“
Þannig segist Valdimar Tryggvasyni loftskeytamanni frá. Hann er á áttugasta og
sjöunda aldursári, minnugur, ern og afar
greinilegur í tali.
Valdimar var þrjátíu og þriggja ára loftskeytamaður á Þorkeli Mána árið 1959
þegar þeir atburðir gerðust sem hann lýsir
hér.
Allir út að berja klaka
„Nýfundnalandsmið voru gjöful og á tveimur sólarhringum og 18 klukkustundum var
skipið komið með 400 tonn og þar með orðið
fullt. Búið var að ganga frá aflanum, gera
sjóklárt til heimferðar og setja stefnuna á
Reykjanes þegar ofsaveður skall á klukkan 22 laugardaginn 7. febrúar. Skipinu var
strax snúið upp í sjó og vind. Um miðnætti
voru 10 til 12 vindstig, haugasjór, frost og
blindbylur. Upp úr miðnætti herti frostið
til muna svo ísing fór að hlaðast á skipið, sentimeter eftir sentimeter, tonn fyrir
tonn. Allir skipverjar voru kallaðir út til
að berja klaka en aðstaðan var afleit og
áhöld til verksins voru fá en reynt var að
smíða verkfæri úr öllu sem tiltækt var,“
rifjar Valdimar upp og heldur áfram. „Um
klukkan 2 lagðist skipið á bakborðshliðina.
Þá var ákveðið að láta bakborðsbjörgunarbátinn fara fyrir borð til að létta skipið. Við
horfðum á eftir honum og einhverjum varð
að orði: „Lítið gagn höfum við af björgunarbátnum úr þessu.“ Skipið rétti sig aftur en
litlu síðar lagðist það á stjórnborðshliðina.
Þá slepptum við líka stjórnborðsbátnum en
alla nóttina var unnið þrotlaust við klakabarning.“
Valdimar segir lofthita hafa verið mínus
12 gráður og sjávarhita undir frostmarki.
„Nóttin var dimm og lengi að líða og þegar
dagsskíman kom sáum við að ástandið var
enn verra en við höfðum búist við. Skipið var ein íshella yfir að líta, kanadíska
strandgæslan reiknaði síðar út að um 100
tonn af ís hefðu verið utan á skipinu en ég
get ekki staðfest það.“ Valdimar kveðst
hafa kallað, samkvæmt fyrirmælum skipstjórans, Marteins Jónassonar, á neyðarbylgju allra skipa: „Höfum átt í miklum erfiðleikum í alla nótt. Sleppt báðum
björgunarbátunum, barið klaka en ekkert
hafst undan. Skipið liggur á hliðinni.“
Hættuspil
Þegar bjart var orðið réðust sex menn til
uppgöngu á hvalbakinn (fremst á skipinu)
til að berja ís, að sögn Valdimars. „Skyndilega sá skipstjórinn brotsjó nálgast og gat
varað mennina á hvalbaknum við en við
gátum eins búist við að enginn yrði þar
þegar skipið kæmi upp úr öldudalnum. Allir
voru samt til staðar en einn var slasaður
og með erfiðismunum tókst að koma honum

VALDIMAR „Ég held að það sem bjargaði okkur hafi verið það að vatnið sem var í geymum í botni skipsins fraus, en rann ekki til eftir því sem það valt.“
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

niður í lúkar, þar sem hann var skilinn eftir
einn og ósjálfbjarga,“ lýsir Valdimar.
Næst gerist það að bakborðsloftnetið slitnar og líka hluti af stjórnborðsloftnetinu. Það
kom í hlut Valdimars að fara upp á brúarþak að lagfæra þau. „Þetta var hættuspil
en þrír hásetar komu með mér upp á þakið
til að halda mér því án loftneta vorum við
illa staddir. Með gætni náðum við líka að
hreinsa ís af radarskyggninu og tókst að
halda radarnum gangandi allan tímann.“
Þrotlaust var unnið við klakabarning og
öllu lauslegu var hent fyrir borð, auk þess
sem olía var færð milli geyma eftir því
hvernig báturinn hallaði. Bátafestingarnar,
sem voru úr þykku stáli, voru logskornar
burtu. Það gerði Þórður Guðlaugsson, 1. vélstjóri sem var 25 ára, á sjö klukkutímum.
„Þórður vann þrekvirki. Hann var óbundinn
á íshellunni í veltingnum og öldurnar gengu
yfir hann. Það var líka galdur að koma níðþungum festingunum í sjóinn,“ segir Valdimar. „Það næsta sem yfirmenn skipsins
ræddu um var hvort reynandi væri að logskera afturmastrið úr til að bjarga skipi og
áhöfn en frá því var horfið, enda örðugt að
koma því fyrir borð og auk þess gæti það
skemmt stýrið og skrúfuna.“
Eitt þrautaráð var að stíma til suðurs í
hlýrri sjó eins og togararnir Júní og Gerpir
höfðu gert. En ekki hafði lengi verið siglt
þegar hvert brotið eftir annað reið yfir skipið aftanvert og færði það í kaf á bakborðshlið. Hallamælir sýndi 60 gráðu halla og óttinn greip skipverja heljartökum. „Enginn
veit hve lengi skipið lá svona á hliðinni, marandi í kafi, á svona stundum er hver mínúta

ÞORKELL MÁNI RE-205 Skipið var 722 brúttólestir, smíðað í Englandi 1951. Það var í eigu Bæjarútgerðar
Reykjavíkur frá 1951 til 1975, er það var selt til niðurrifs erlendis. Valdimar fylgdi því á leiðarenda.

sem heil eilífð. En skipstjórinn tók hárrétta
ákvörðun. Hann bað Þórð, 1. vélstjóra, að
nota alla orku sem mögulegt væri og hægt
og hægt kom skipið upp úr öldudalnum en
hristist stafnanna á milli, svo mikil voru
átökin við hafið. Aftur var skipinu haldið
upp í veður og vind en með minnstu ferð
sem hægt var því eftir því sem lengra var
haldið í norðvestur herti frostið.“
Bryggjan full af fólki kl. 03.25
Illviðrið hafði skollið á á laugardagskvöldi
og á mánudagsmorgninum tókst togaranum
Mars, sem var nýkominn á Nýfundnalandsmið þegar óveðrið skall á, að sigla til Þorkels Mána. „Því verður ekki með orðum lýst
hversu mikinn andlegan styrk við fengum

við að sjá Mars nálgast,“ rifjar Valdimar
upp. „En eins og veðurhamurinn var trylltur vissi samt enginn til hvaða úrræða væri
hægt að grípa ef Þorkell Máni færi niður.“
Heldur slotaði veðrinu þegar leið á nótt
og um klukkan 5 að morgni þriðjudagsins 9.
febrúar var lagt af stað heimleiðis. Höfðu
þá allir skipverjar staðið samfleytt frá því
á laugardagsmorgni og lengst af unnið upp
á líf og dauða í algeru veðravíti. Meðal annars stóð skipstjórinn í brúnni nær allan
tímann. „Skipin tvö höfðu samflot heim,“
segir Valdimar. „Við komum til Reykjavíkur mánudaginn 15. febrúar klukkan 3.25 um
nóttina og bryggjan var full af fólki að fagna
heimkomu okkar. Eftir 1.200 sjómílna ferð
var enn ís á bátadekkinu.“
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1990

Tennurnar hans afa–1990 Textar sveitarinnar voru afar klámfengnir og fjölluðu nær undantekningarlaust um ríðingar. Vinsælasta lag Tannanna var La Barna úr
kvikmyndinni Veggfóður. Lagið var tekið úr útvarpsspilun þar sem það þótti of gróft. „Ég
eitt sinn fór í físuleit, hitti stúlku unga. Ég meyjarhaftið hennar sleit, gerði hana þunga.
Stúlka þessi ekki var fyrir skyndikynni, samt sem áður var hún óð í físu sinni.“

2

Tennessee trans–1994 Tennessee trans var stofnuð í gríni. Tennessee-tengingin
ku hafa verið algjörlega samhengislaus. Lagið Hip hop Halli náði þó ófyrirséðum
vinsældum og varð hálfgerður sumarsmellur. Svala Björgvins söng í viðlaginu. Sennilega
áður en hún kom fram í sálar-klassíkernum Was It All It Was með Margeiri Ingólfs.

Subterranean – 1997 Er án efa ein allra besta hljómsveit tíunda áratugarins. Allar
stelpur vildu vera Ragna, Cell 7, sem gaf strákunum lítið eftir. Bræðurnir Kalli og Maggi
eru enn þá að og hafa gert garðinn frægan með hinum ýmsu reggíböndum.

Rampage og Bix –1997 Lagið One Way naut nokkurra vinsælda en einnig gáfu
félagarnir út plötu. Það var notað í kvikmyndinni Blossi sem spegill á samtímann.

1

Quarashi Það er óhætt að segja að sveitin sé sú allra stærsta sem íslensk hipphoppmenning ól af sér. Þeir gáfu út sína fyrstu plötu 1996.

Tetriz–1995-1997 Skemmtistaðurinn Tetriz var félagsmiðstöð fyrir unga hipphoppaðdáendur. Þar voru haldnir tónleikar, skífuskönk og grasreykingar voru ekki sjaldgæf
sjón þar inni.

Real Flavaz–1998 Systurnar Bylgja og Drífa voru uppgötvaðar af guðföðurnum
sjálfum Robba Cronic/dj Rampage þegar þær skemmtu í Fellahelli. Þeim var rakleiðis
hent í stúdíó og út kom gullmolinn Get it on. Þær stigu í kjölfarið hratt fram í sviðsljós
hipphopp-senunnar en hurfu því miður einnig snögglega.

SupahSyndikal–1998 Bræðurnir Erpur og Eyjólfur
Eyvindarsynir höfðu verið að grúska saman í rappsmíðum frá
´93. Þeir stofnuðu bandið SupahSyndikal ásamt Magse, Intro
Beats og Ómari Suarez. Bandið fékk ýmis fyrirheit um heimsfrægð, sem gengu þó ekki eftir. Allir meðlimir eru þó frægir á
Íslandi í listum í dag.

3

1 XXX Rottweilerhundar
2 Forgotten Lores
3 Shades of Reykjavik
4 Dabbi T
5 Bent
6 Diddi Fel
7 Benni B-ruff
8 Robbi Chronic
9 Þórdís Nadia Semichat
10 Gísli Pálmi
11 Ragna Kjartansdóttir
12 Beta Rokk

5

4

6

Tríó Óla Skans–1997 Bandið var stofnað af þeim Ómari Suarez, Trausta KEZ og Kalla sem þá kallaði sig DJ Demo.
Ómar Ómar–1998 Fór Ómar fyrir hópnum TFA. Ómar
kom á kopp vefsíðunni hiphop.is og er einn af aðalsprautum
senunnar.

7

Element Crew–1998 Breikið var með endurkomu undir

8

styrkri stjórn Grétars nokkurs „Gretzky“.

Platoon–1999 Erpur Eyvindarson ritstýrði tímaritinu Undirtónum, sællar minningar. Þar voru á meðal margra annarra
uppgötvaðir þrír ungir drengir, VividBrain, Vocab og Bangsi, sem
þóttu á meðal færari taktkjafta. Platoon kölluðu þeir „krúið“.

9

2000

Forgotten Lores–2000 Fyrsta plata sveitarinnar og að margra mati ein sú merkilegasta í hipphopp-sögunni var Týndi hlekkurinn, sem kom út 2003. Meðlimir eru hvergi
nærri hættir og

XXX Rottweiler hundar, áður 110 Rottweiler hundar, unnu Músíktilraunir 2000.
Erpur Eyvindarson gekk síðan til liðs við Árbæjarrapparana og nafninu var breytt. Þeirra
fyrsta, og samnefnda, plata kom út árið 2001 og er af mörgum talin hafa
breytt
breyt tónlistarsenunni á Íslandi til frambúðar.
Sesar A Stormurinn á eftir logninu–2001 Fyrsta hipphoppSe
p
platan þar sem einungis var rappað á íslensku. Eyjólfur Eyvindarson
e
er af hipphopp-fróðum mönnum kallaður afi íslensku hipphoppssenunnar. Hipphoppið virðist vera honum í blóð borið og það er fátt
iinnan senunnar sem Eyjólfur hefur ekki komið að með einum eða
ö
öðrum hætti.

10

11

12

Beta Rokk–2002 Beta rokk vaknaði upp í Brussel.
Bet
Móri–Grænir fingur – 2003 Rapparinn Móri ruddist fram á sjónarsviðið
með glæparappplötuna Grænir fingur. Hann hafði þó verið innvígður í rappsenuna um
nokkurt skeið. Platan fjallaði um samskipti hans við lögregluna og grasreykingar. Hann
komst aftur í fréttir á þessu ári þegar dómur féll í líkamsárásarmáli sem Erpur Eyvindarson rak á hendur honum.

Íslenskt hipphopp

Sveittir gangaverðir–2003 Eiga án efa eitt ofspilaðasta lag
áratugarins, Búggíbúggí. Hressir strákar úr MS. Gáfu út eina plötu en
hurfu eftir það.

Mikil gróska hefur verið í íslensku hipphoppsenunni síðustu
ár. Fréttablaðið tók saman hluta þeirra fjölmörgu banda
sem hafa mótað og haft leiðandi áhrif á stefnuna, sem
virðist vaxa og dafna ár frá ári.

Emmsjé Gauti–2005 Þá ætlaði Gauti að sigra heiminn í Idol.
Hann komst ekki áfram en fór fljótlega að rúlla með aðalhalanum í
bransanum, Blaz roca. Þeir eiga án efa eitt umdeildasta lag seinni ára,
„Elskum þessar mellur“.

Dabbi Té–2006 Kom eins og orðljót þruma úr heiðskíru
lofti. Foreldrar tóku andköf þegar þeir heyrðu óheflað málfar
berast úr unglingaherberginu.

Sævar Poetrix–2007 Sævar er beittur textasmiður.
Hann rappaði um ruglið sem hann náði sér upp úr. Mörgum
þótti hann þó missa „swagið“ endanlega þegar hann tók
upp lag með edrúkónginum Bubba Morthens.

7berg–2008 Sumarið í Reykjavík er sumarhittari sem
seint líður úr manna minnum.

Busta Bitches– 2009 Grunnskólabófar úr Árbænum sem
voru óhræddir við að gera tilraunir með takta og textasmíð.
Þeir nutu þó mismikillar hylli.

2010 +
Skytturnar–2011 Sneru aftur eftir að hafa legið
í dvala í rúm sjö ár.

Kött grá pé–2013 Nýjasta vonarstjarna rappheimsins leit dagsins ljós í ár.

María Lilja
Þrastardóttir
maria@frettabladid.is

H

ipphopp ruddi sér fyrst til
rúms á Íslandi á níunda áratug síðustu aldar. Það náði
hins vegar ekki flugi fyrr
en í byrjun þess tíunda. Að
margra mati er tíundi áratugurinn einmitt blómaskeið íslensku
hipphopp-senunnar. Skemmtistaðurinn
var Tetriz, búðin var Jónas á milli. Subterranean steig sín fyrstu skref. Róbert
Aron Magnússon gekk undir nafninu
Rampage og bræðurnir Eyvindarsynir
voru sakleysið uppmálað. Quarashidrengir skiptu út rokki fyrir rapp og
urðu fljótlega á meðal þekktustu hljómsveita Íslandssögunnar. Team 13 voru
agnarsmáir vandræðaunglingar sem
seinna meir áttu eftir að setja spor sitt á
íslenskt tónlistarlíf, meðal annars á sviði
raf- og popptónlistar.
Forgotten Lores tóku einnig að myndast með pólitísku og sterku ádeilurappi
og eftir aldamótin tóku við kyndlinum

sigurvegarar Músíktilrauna, þá 110 Rottweilerhundar. Sesar A boðaði svo breytta
tíma, rappað skyldi á íslensku. Dóri DNA
grínaðist minna og rappaði meira um
Mosó og aðra merka staði, ásamt félaga
sínum Danna Deluxe í Bæjarins bestu.
Mikið vatn hefur runnið til sjávar í
heimi hipphoppsins á undanförnum árum
og ljóst er að ekki er pláss á síðum Fréttablaðsins fyrir nema aðeins brot af þeim
listamönnum sem mótað hafa og munu
móta stefnuna. Að undanförnu virðist
mikill vöxtur hafa færst í senuna og við
tekur senn nýtt blómaskeið. Nadia gaf
tóninn í laginu Passaðu þig þar sem hún
sagði karllægum bransanum stríð á hendur. Gísli Pálmi, Emmsjé Gauti, Geimfarar, Lord Pussywhip, Shades of Reykjavik, Gervisykur og Kött grá Pé eru á
meðal heitustu hipphopp-listamannanna
í dag. Sá síðastnefndi á eitt vinsælasta
lag landsins um þessar mundir, Aheybaró
sem er reggískotið og hrátt. Einnig tók
hjarta margs hipphopp-unnandans kipp
þegar Ragna, Cell 7, tilkynnti endurkomu
sína, en hún hefur lítið sést síðan á gullaldarárum Subterranean. Rottweiler
minntu á sig af krafti og boða meira partí
svo ljóst er að engin ein stefna er ríkjandi
í dag og allt virðist í boði.
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57% afsláttur
í Nammilandi Iceland laugardag og sunnudag!

Allan sólarhringinn,
alla daga
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BOTNLEÐJU-PLÖTURNAR

DRULLUMALL

FÓLK ER FÍFL

MAGNYL

DOUGLAS DAKOTA

ICELAND NATIONAL PARK

1995

1996

1998

2000

2003

Samfylkingin borgaði skuldina
Rokksveitin Botnleðja sendir senn frá sér safnskífuna Þegar öllu er á botninn hvolft, þar sem finna má helstu smellina og
óútgefnar upptökur auk tveggja glænýrra laga. Rokkararnir og leikskólakennararnir Heiðar Örn Kristjánsson og Haraldur
Freyr Gíslason rifja upp plöturnar, trommarastöðuna í Coldplay sem var afþökkuð og stuðningslagið við stjórnmálaflokkinn.
Kjartan
Guðmundsson
kjartan@frettabladid.is

E

r einhver sérstök ástæða
fyrir því að gefa út safnplötu á þessum tímapunkti?
Heiðar: „ Nei ekki
þannig. Það er ekkert
afmæli í ár eða neitt slíkt.“
Halli: „Við komum óvænt fram á
minningartónleikum um Hermann
Fannar Valgarðsson, vin okkar sem
lést fyrir aldur fram árið 2011, og
í framhaldi af því vorum við með
smá „kombakk“ síðasta sumar.
Þá kom til tals að svona safnplata
væri löngu orðin tímabær, svo við
ákváðum að æfa upp tvö ný lög og
grafa í geymslunum eftir ýmsu óútgefnu efni, b-hliðum og slíku.“
Hvers geta aðdáendur sveitarinnar vænst af plötunni?
Heiðar: „Ég hugsa að þetta sé
mjög feitur pakki, tvöföld plata, og
kennir ýmissa grasa. Á annarri hliðinni eru vinsælustu lögin okkar og
á hinni eru meðal annars b-hliðar
eins og Ave maria, Í stuði með Þossa
og Simma sem heyrðist mikið eitt
sumarið, Reykjavíkurnætur eftir
Megas, Devo-lagið Uncontrollable
Urge og líka einhverjar enskar
útgáfur af lögunum okkar, demóútgáfur, tónleikaútgáfur og fleira.“
Halli: „Svo eru þarna lög sem
komust ekki á allar fimm plöturnar
okkar. Eitt lag sem komst ekki á
fyrstu plötuna okkar, Drullumall,
sem heitir Konan með kleinurnar,
þrjú lög sem ekki náðu inn á Fólk
er fífl og svo mætti lengi telja. Í
raun má segja að það sé góð ástæða
fyrir því að sum af þessum lögum
voru ekki á plötunum, því þau verða
seint talin með bestu lögum Botnleðju, en eitt lag sem ekki komst
á fjórðu plötuna okkar, Douglas
Dakota, er mjög gott og við áttum
okkur ekki á því hvers vegna við
slepptum því.“
Heiðar: „Það er óskiljanlegt.“
Halli: „Við fundum líka upptökur af lögum sem við gerðum
fyrir sjónvarpsþátt sem Baltasar
Kormákur gerði, helling af tónlist,
en enginn okkar man nokkuð eftir
því að hafa búið þetta til. Og það er
ekki vegna þess að við höfum verið
í einhverju rugli, við getum bara
ómögulega munað neitt í sambandi
við þetta.“
Heiðar: „Ég hlustaði á þessi lög
og var á tímabili mjög efins um að
það væru í raun og veru við sem
værum að spila. En það var gaman
að fara í gegnum allar þessar upptökur, að loka þessu tímabili og
pakka því inn á vissan hátt.“
Erum opnir fyrir nýrri plötu
Þú talar um að loka þessu tímabili.
Nú eru tvö spánný lög á plötunni,
þar af lagið Panikkast sem er byrjað
að heyrast á öldum ljósvakans, og
einhverjir vonast væntanlega eftir
því að þetta sé frekar framhald en
endalok.

HEIMA ER BEST Hafnfirðingarnir í Botnleðju, þeir Heiðar Örn Kristjánsson, Ragnar Páll Steinsson og Haraldur Freyr Gíslason, hafa notið mikilla vinsælda í gegnum tíðina.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Halli: „Ef þessi nýju lög leggjast
vel í fólk og það telur að við höfum
eitthvað fram að færa, að við séum
enn þá „með þetta“, þá erum við
opnir fyrir því að gera nýja plötu.
En þessar forsendur þurfa þá að
liggja fyrir. Það er ekkert sérlega
gaman þegar gamlir karlar koma
saman og gera plötu sem enginn
fílar. Við berum mikla virðingu
fyrir Botnleðju og allt sem kemur
frá þeirri sveit verður að vera
hundrað og þrjátíu prósent.“
Heiðar: „Oft er fólk kannski að
gera þetta fyrir sjálft sig og er
alveg sama hvað öðrum finnst. En
við viljum að fólk fíli þetta.“
Halli: „Við erum vanir því að
vera á toppnum og ætlum ekkert að
breyta því.“
Heiðar: „Toppleðja.“
Halli: „Einmitt. Við ættum eiginlega að breyta nafninu á hljómsveitinni.“
Hvernig metið þið hvort forsendurnar fyrir nýrri plötu séu fyrir
hendi?
Halli: „Málið verður sett í svokallaða rannsóknarnefnd Botnleðju,
sem metur ummæli fólks.“
Heiðar: „Sú vinna mun hefjast í
haust.“
Boðið að tromma í Coldplay
Þið unnuð Músíktilraunir 1995 og
störfuðuð sleitulaust í nærri tíu ár,

þar til að kom að fríinu langa. Hvenær var Botnleðja best?
Heiðar: „Að mínu mati náðum
við að toppa okkur á Magnyl, þriðju
plötunni. Ég tengi best við hana í
dag.“
Halli: „Á Magnyl var sándið eins
og við fílum það. Bjagað og lifandi.“
Botnleðja var mjög vinsæl hljómsveit á löngu tímabili. Þið hituðuð
meðal annars upp fyrir Blur á
hljómleikaferðalagi og spiluðuð
fyrir fjölda fólks bæði hérlendis og
erlendis. Leið ykkur nokkurn tíma
eins og rokkstjörnum?
Heiðar: „Nei. Við höfum alla
tíð hlegið að öllum slíkum vangaveltum og aldrei pælt mikið í þeim.“
Halli: „Listrænt frelsi hefur alltaf skipt okkur miklu máli og „sell
out“ kom aldrei til greina. Okkur
var boðið alls kyns rugl, sem hefði
hugsanlega aukið vinsældir okkar
annars staðar, en við tókum aldrei
þátt í því.“
Heiðar: „Pródúsentar vildu
poppa sándið okkar upp og eitthvað
slíkt, en við neituðum alltaf.“
Halli: „Mér var líka boðið að fara
í tónleikaferðalag með Coldplay,
en afþakkaði það. Ekki vegna þess
að það hefði verið „sell out“ heldur
vegna þess að mér fannst demóin
sem þeir sendu mér, með nokkrum
lögum af fyrstu plötunni þeirra
Parachutes, svo ógeðslega leiðinleg.“

Heiðar: „Þeir ráku trommarann
sinn tímabundið og voru í vandræðum.“
Halli: „Ég væri alls ekki til í að
vera í hans sporum núna.“
Heiðar: „Er það ekki?“
Halli: „Nei. Ég er sannfærður um
að ég valdi rétt.“
Heiðar: „Svo gerðum við auðvitað lag fyrir Samfylkinguna, Ég
er frjáls, til að redda okkur út úr
fjárhagsvandræðum.“
Halli: „Við tókum lán til að gefa
Douglas Dakota-plötuna út sjálfir,
en henni var dreift hjá Japis sem
einhverjir gosar höfðu tekið við.
Svo fór Japis á hausinn og innkoman af plötunni festist inni. Við
vorum því í skítamálum, fjárhagslega séð, og neyddumst til að gera
þetta lag. Samfylkingin borgaði
niður skuldirnar okkar. Þannig var
skjaldborgin þá.“
Heiðar: „Okkur leið ekkert vel
með þetta en réðum okkur bara
í vinnu og skiluðum okkar, með
óbragð í munninum.“
Og kusuð þið Samfylkinguna í
þessum kosningum?
Halli: „Það getur enginn sannað
það.“
Hluti af heimsyfirráðapælingum
Árið 2003 skelltuð þið ykkur báðir
í Kennaraháskólann og lærðuð til
leikskólakennara. Nokkrum árum

Okkur var boðið alls
kyns rugl, sem hefði
hugsanlega aukið vinsældir okkar annars
staðar, en við tókum
aldrei þátt í því.
Halli í Botnleðju

síðar varð hljómsveitin Pollapönk til og þannig urðuð þið líka
að hetjum hjá yngstu krökkunum.
Ekki getur þetta talist hefðbundin
leið fyrir rokkara að fara?
Halli: „Þetta er allt hluti af
heimsyfirráðaplönum, sjáðu til.“
Heiðar: „Einmitt. Krakkarnir
sem hlustuðu á fyrstu Pollapönksplötuna eru margir orðnir unglingar í dag. Nú kemur Botnleðja
aftur og þá geta þessir unglingar
skipt úr Pollapönki yfir í Botnleðju
og svo koll af kolli.“
En segjum svo að Botnleðja haldi
risatónleika á næstunni. Ef þið
fengjuð fullkomlega frítt spil, hvaða
hljómsveitir myndu þá hita upp?
Halli: „Nirvana. Engin spurning.“
Heiðar: „Blur. Við höfum hitað
svo oft upp fyrir þá og þeir skulda
okkur.“
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Karlar sem kynda ofninn sinn
Það er af sem áður var þegar karlar komu ekki nálægt eldamennsku nema að sumarlagi með grilltangir að vopni. Leikni
í eldhúsinu er orðin að slíku karlmennskutákni að slegið hefur verið sérstakt hugtak yfir karla sem elska að elda–gastrosexuals. Fréttablaðið rak garnirnar úr nokkrum „matrómönnum“ sem vita fátt betra en að láta ljós sitt skína við hlóðirnar.
Bergsteinn
Sigurðsson
bergsteinn@frettabladid.is

K

arlar eru í síauknum mæli
að setja upp svunturnar
og elda mat af lífi og sál.
Þessi þróun er auðvitað
ekki nýtilkomin. Fyrir
rúmlega hálfum áratug veitti matvælaframleiðandinn
PurAsia því athygli að kynjahlutföllin í eldhúsinu voru farin að
breytast það rækilega að það þyrfti
að taka það með í reikninginn við
markaðssetningu á nýjum vörum.

Fyrirtækið lét því vinna fyrir sig
skýrslu þar sem þátttaka karla í
eldhúsinu var rannsökuð. Skýrslan
leit dagsins ljós árið 2008 og nefnist
„The Emergence of Gastrosexuals.“
Samkvæmt henni hafði sá tími
sem karlar verja í matseld og uppvask meira en fimmfaldast síðan
1961 (úr fimm mínútum á dag í 27
mínútur). Fram að því sáu konur
nær eingöngu um matseld á heimilum frá tímum iðnbyltingarinnar.
Eldamennskan sjálf hafði síðan
þá tekið stakkaskiptum og öðlast
aðra og meiri merkingu en að viðhalda manneskjum. Matreiðsla var
orðinn partur af lífstíl og jafnvel

sjálfstjáningu og renndi stoðum
undir fjölmenna stétt ástríðufullra
áhugakokka sem skýrsluhöfundar
nefndu „gastrosexuals“ (samanber
„metrosexual“). Nafnið var valið til
að leggja áherslu á ástríðuhliðina
og undirstrika hvernig tengsl matreiðslu og kynímynda hafa smám
saman breyst. Við skulum kalla
þessa kokka „matrómenn“, sbr.
„metrómenn“, að minnsta kosti þar
til betra orð finnst.
Matrómenn eru ekki einsleitur
hópur en hinn dæmigerði matrómaður er líklega karl á aldrinum
25 til 44 ára, í ágætum efnum, sem
hefur yndi af matarhefðum frá

Elur upp föðurbetrunga
í eldhúsinu
Stefán Hrafn Hagalín er 42 ára forstöðumaður samskiptasviðs hjá Advania og fjölskyldufaðir í Laugardalnum. Hann sér alfarið
um matseldina á heimilinu og ver að jafnaði
um tveimur tímum í eldhúsinu á dag.
„Ég hef séð um eldhúsið frá því ég hunskaðist að heiman upp úr tíu ára aldri. En þetta
var nú frekar beisik eldamennska fyrsta
áratuginn. Ástríðueldamennskan byrjaði ekki
fyrr en upp úr þrítugu þegar ég var orðinn
nógu hvatvís og hrokafullur til að telja mig
geta toppað atvinnumenn.“
Stefán segir að fyrir sig sé matreiðsla eins
og jóga.
„Hentug leið til að vinda ofan af sér eftir
strembna vinnudaga og glöggva sig kannski
í leiðinni á nýjum bjórtegundum eða forvitnilegu rauðvíni.“ Hann kveðst hafa yfirfært eigin matarsmekk á fjölskylduna með
þrjósku.
„Þess vegna verður bragðsterkur arabískur,
indverskur, ítalskur, mexíkóskur eða spænskur
matur alltaf fyrir valinu. Í bland heiðrum við
þó japanskar sushi-hefðir og hægeldað íslenskt

heiðasælgæti. Grænmeti dekkar um það bil
sjötíu prósent af öllum diskum. Þess má geta
að yngstu gaurarnir mínir eru hörkuduglegir
við að hjálpa til í eldhúsinu og eiga örugglega
eftir að verða föðurbetrungar í þeim efnum
sem öðrum.“
Yndi Stefáns Hrafns af matseld fer ekki fram
hjá vinum hans á Facebook, þar sem myndir
af marokkóskum lambaspjótum og grilluðum
lúðubitum dúkka reglulega upp.
„Það er sjálfsagt meira framboð af matarstatusum en eftirspurn, en fólkið nýtur vonandi góðs af. Allavega þora þau ekki að kvarta.“
En hverjar eru fyrirmyndirnar í eldhúsinu?
„Ætli ég eigi ekki flest eftir Jamie Oliver.
Þrusukokkur og annars vegar við mitt hæfi
í ítalska skólanum með hráefnin í öndvegi
og hins vegar samstíga mér í bragðsterkum
en þó hóflega elduðum mat. Við erum báðir
með chilli, engifer og rósmarín í öllu og finnst
bjór og hvítlaukur passa við allt. Annars þykir
mér óhátíðleikinn við Jamie mest heillandi,
hvernig hann nálgast öll verkefni hrokalaust
og óbundinn af hefðum.“

öllum heimshornum, einkum Asíu.
Sterkir félagslegir kraftar hafa ýtt
undir tilkomu matrómanna, einkum
aukin atvinnuþátttaka kvenna.
En tilkoma matrómanna skýrist
ekki eingöngu af ríkari kröfu um
að karlar létti undir með mökum
sínum. Samkvæmt skýrslu PurAsia
litu 52 prósent karla sem tóku þátt
í rannsókninni á matreiðslu sem
áhugamál en ekki kvöð en innan við
40 prósent kvenna tóku undir það.
Aðrir þættir á borð við aukna
velsæld og fjölmenningu spila líka
inn í, og ekki spilla stjörnukokkar
á borð við Jamie Oliver og Gordon
Ramsay fyrir. Útbreiðsla matró-

Neyðin kennir nöktum
kokki að spinna
Hrannar Freyr Hallgrímsson er 28 ára
einhleypur gullsmiður sem býr í miðbænum.
Hrannar hefur verið ástríðukokkur í mörg ár
og var einmitt að byrja að útbúa mat fyrir útskriftarveislu um helgina þegar Fréttablaðið
náði í hann. En hann byrjaði að elda á sínum
tíma af neyðinni einni saman.
„Ég var í sambúð með konu, við eigum
saman barn, og það kom einfaldlega í minn
hlut að elda. En smám saman varð þetta að
ástríðu, ég komst fljótt að því hvað matur
varð miklu betri ef maður eldaði hann sjálfur
og lagði sig allan í matseldina.“
Hrannar er sjálfmenntaður í eldhúsinu,
fyrir utan nokkur brögð sem hann lærði af
móður sinni. Hann les mikið af uppskriftabókum og veit fátt skemmtilegra en að gera
tilraunir í eldhúsinu. En hvenær kom að þeim
tímapunkti að hann gat horft í spegilinn og
sagt kinnroðalaust að hann væri fjári góður
kokkur?
„Ætli það hafi ekki verið fyrir tveimur
árum. Þá var ég orðinn einn en kominn með
stærra eldhús sem bauð upp á fleiri tilraunir.

Sat á eldhúsborðinu og horfði á mömmu
Sverrir Viðar Hauksson er 48 ára gamall ráðgjafi hjá Capacent og fjölskyldufaðir í Garðabænum. Hann er kóngur í eigin eldhúsi og hefur
sérstakt dálæti á líbönskum mat. Áhuga hans á
mat rekur hann allt aftur til æskuáranna, þar sem
hann sat á eldhúsborðinu og fylgdist með móður
sinni elda.
„Fyrst og fremst hafði ég áhuga á að borða
mat, þannig að það var í rauninni rökrétt framhald að fá líka áhuga á því að búa hann til. Ég var
ekki gamall þegar ég var farinn að hjálpa til í eldhúsinu. Mamma var mikill matgæðingur. Seinna
fór hún út í rekstur á ferðaþjónustu. Þar dróst ég
út í að elda mat í magni fyrir gesti.“ Sverrir sér
alfarið um eldamennskuna á sínu heimili. „Það er
fyrirkomulag sem hentar öllum. Ég bý með konu
sem getur varla soðið kartöflur án þess að brenna
þær, þannig henni er helst ekki hleypt inn í eldhúsið nema til að vaska upp.“
Þegar Sverrir heldur veislu eldar hann
líbanskan mat, sem hann smakkaði í fyrsta sinn
í Þýskalandi fyrir mörgum árum síðan og kolféll
fyrir. Fyrir um aldarfjórðungi var líbanskur veit-

ingastaður opnaður á Íslandi. Sverrir kynntist
eigandanum og fékk hann til að kenna sér tökin.
„Þetta er mikið um smárétti, þannig maður
endar kannski í tíu til fimmtán réttum. Þetta
kostar því fyrirhöfn en er þess fyllilega virði.“
Sverrir er eldri en tvævetur í eldhúsinu og man
þá tíð þegar það var óalgengt að karlarnir sæju
um matinn. Hann segist þó aldrei hafa orðið var
við að matreiðsluáhugi hans hafi verið sérstakur.
„Það var helst þegar það voru matarboð hjá
vinahópnum. Hjá vinum mínum sáu konurnar
alltaf um eldamennskuna en þegar ég hélt
matarboð eldaði ég sjálfur. Þetta varð stundum
til þess að þær sendu mönnunum sínum sneiðar
um að þeir mættu vera liðtækari í eldhúsinu og
sjálfsagt kunnu þeir mér þá litlar þakkir.“
Sverri finnst gaman að skreyta matinn og
láta hann líta vel út fyrir gesti. Hann gefur lítið
fyrir það að parturinn af ánægjunni við elda sé
aðdáunin sem fylgir því að láta ljós sitt skína fyrir
matargesti.
„Ánægjan er fyrst og fremst fólgin í því að hafa
matinn til, undirbúa, elda, framreiða og borða.“

mannsins er enda ekki bundin við
karlmenn í sambúð. Að kunna að
elda er töff. Einhleypir karlar vilja
líka ná valdi á eldamennsku til að
sýna fram á hvað þeir eru nútímalegir og jafnvel til að ganga í augun
á hinu kyninu.
Fjölgun ástríðukokka, af báðum
kynjum, er í sjálfu sér jákvæð.
Fagurkerar í eldhúsinu hafna ruslfæðinu og eru líklegri til að leggja
mikið upp úr gæðum hráefnisins
og uppruna (siðleg ræktun, lítið sótspor og svo framvegis). Hugsum
því fallega til ástríðukokkanna,
sem stuðla að bættri lýðheilsu og
umgengni við náttúruna.

Það er alltaf öðruvísi að elda fyrir sig einan
heldur en gesti, maður leggur ekki jafn mikið
upp úr útlitinu og bragðinu, en þarna fann ég
hvað mér fannst virkilega gaman að elda.“
Vinir Hrannars gera stundum góðlátlegt
grín að matreiðsluáhuga hans.
„Það helgast sjálfsagt af því að þeir eru
sjálfir gjörsamlega ófærir í eldhúsinu. Ætli
þeim standi ekki ógn af mér, vitandi að karlmaður sem kann að elda þykir sjálfsagt betri
kvenkostur,“ segir hann og hlær.
Kjúklingur er uppáhaldshráefni Hrannars.
„Það er svo einfalt að það getur varla klikkað.
Mér finnst mjög gaman að gera kjúklingasalöt með aðeins öðruvísi tilbrigðum en
maður fær yfirleitt á veitingahúsum. Mér
finnst mikilvægt að leita eftir áhrifum frá
öðrum heimshlutum, maður vill ekki festast í
sama farinu.“
En hvað myndi Hrannar elda ef hann
ætlaði að ganga í augum á einhverjum?
„Líklega rjómalagaðan kjúkling, með
heimatilbúnu gvakamóle og heimagerðu
naanbrauði. Það hefur vakið góða lukku.“
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20%
Hlaupakynning frá

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

AF öllum íþróttaa
skóm um helglain
ugardag
í Smáralind kl. 14-16 á

SMÁRALIND

utilif.is

HÆGINDASTÓLAR

TUB
HÆGINDASTÓLL

ȟȤǀȤȤ
Ȥț
ț
ƿȠȤǀȤȤț
ȤȤț

HÖLLIN – ALLTAF EITTHVAÐ

Rautt slitsterkt áklæði.
Einnig fáanlegur fjólublár
eða svartur.

AÐEINS

17.414
KRÓNUR
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LUGO
TUNGUSÓFI

ȜȤȤǀȤȤț

KENIA
HÆGINDASTÓLL

ȟȤǀȤȤț
ț
Ȥț
ƿȠȤǀȤȤț

ƿȝȞȤǀȤȤț
Svart
bonded
leður.

AÐEINS

19.139
KRÓNUR
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ǀǀ

Afb. á mán. m.v.
12
2 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.

KOMINN
AFTUR!

DURANGO
NGO
HORN- TUNGUSÓFI

ȝȜȤǀȤȤț
ƿȝȡȤǀȤȤț

Stærð: 273x199 H81,5 cm cm.
Hægri eða vinsti tunga. Dökkgræatt slitsterkt áklæði.

AÐEINS

30.352
KRÓNUR

Afb. á mán. m.v.
12
2 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.

OREGON
N
HORNSÓFI M. TUNGU
GAGA
HÆGINDASTÓLL

ȜȡȤǀȤȤț
ț
ƿȜȤȤǀȤȤț

Með
snúningi.
Slitsterkt
áklæði

H Ú S G AG N A H Ö L L I N Ǧ

Pokagormar í sessum. Hægri eða vinstri tunga.
Stærð: 305x267 H: 88 cm
cm. Slitsterkt grátt áklæði.
áklæði

 Ã     Û  Ą   ȝ ț  Ǧ        Ã   Ǧ   Ã    Ƞ Ƞ ȣ  Ȝ Ȝ ț ț

OPIÐ

ȞȟȤǀȤȤț
ƿȞȤȤǀȤȤț

          Ȝ ț ǂ Ȝ ȣ ƽ         ǀ  Ȝ Ȝ ǂ Ȝ Ȣ          ǀ  Ȝ Ȟ ǂ Ȝ Ȣ

NÝTT OG SPENNANDI!

AÐEINS

12.414
KRÓNUR

VINSÆLU DÝRAPÚÐARNIR

KOMNIR AFTUR

Afb. á mán. m.v.
12
2 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.

UMBRIA
A
2JA SÆTA
T SÓFI

ȜȞȤǀȤȤț
ƿȜȡȤǀȤȤț

Stærð: 3JA 180x88 H76 cm cm. Litir: Rautt, svart, ljósgrátt, beige
i
Umbria sófarnir eru til í ótal útfærslum. 2ja og 3ja sæta, hornsófar
og með eða án tungu. Þeir fást bæði í áklæði og leðri.
AÐEINS

14.827
KRÓNUR

Pokagormar í sessum. Hægri eða vinstri tunga.
Stærð: 240x153 H:88 cm. Slitsterkt dökkgrátt áklæði.
AÐEINS

3.614

KRÓNUR

Afb. á mán. m.v.
12
2 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.

OREGON
ON
TUNGUSÓFI

LÍF OG FJÖR Á husgagnahollin.is

ȜȡȤǀȤȤț

og með vinum okkar á

ƿȜȤȤǀȤȤț

Afb. á mán.
Afb
mán m.v.
mv
12
2 mán. vaxtalaust lán
3,5% lántökugj.

IBIZA
BORÐSTOFUBORÐ

ȞȤǀȤȤț
ƿȟȤǀȤȤț

IBIZA borðstofuborð
Stærð: 110
þvermál.
Hæð: 74.5
Til í mögum
litum á
borðplötu.

– fyrir lifandi heimili –
0% VEXTIR

- Húsgagnahöllin býður upp á vaxtalaus lán til allt að 12 mánaða

40 | HELGIN |

1. júní 2013 LAUGARDAGUR

FÓLK BLINDAST AF GRÓÐAVONINNI
Á heimasíðu lögreglunnar á
Íslandi, logreglan.is, er að finna
hnapp sem merktur er svikapóstur. Þeir sem verða fyrir hvers
kyns svindli í gegnum tölvu eiga
að tilkynna það til viðkomandi
lögregluembættis. Embætti Ríkislögreglustjóra tekur síðan utan
um fjölda mála og umfang. Óskar
Þórmundsson er yfirlögregluþjónn
ÓSKAR
hjá peningaþvættisskrifstofu
ÞÓRMUNDSSON
Ríkislögreglustjóra. Hann segir að
fæst mál séu kærð til lögreglunnar, þó að þau séu
tilkynnt.

„Flestir hafa borið harm sinn í hljóði. Ég veit til
þess að fólk hafi tapað peningum á svona svindli
en það hafa ekki verið háar upphæðir. Venjulega
hefur þetta fólk komið og hálfskammast sín fyrir
trúgirnina. Að þessu leytinu kemur þetta ekki
mikið inn á okkar borð.“

Barnaland varað við
Óskar man þó eftir dæmum um ákveðnar tegundir
af tölvutengdu svindli sem hafi farið lengra. Til að
mynda tengdist eitt þeirra síðunni Barnaland.
„Fólk hefur verið að selja bíla–og hvernig geta
menn tapað á því? Það hefur sett sig í samband við
áhugasaman kaupanda í útlöndum og sá jafnvel

beðið um að fá myndband af bílnum og upptöku
af vélarhljóðinu. Síðan hefur seljandinn fengið afrit
af borgunarsíðu, til dæmis PayPal, þar sem fram
kemur að búið sé að leggja andvirði bílsins inn á
reikning þess. Sá sem var að selja hefur síðan þurft
að leggja inn fyrir flutningskostnaði úr landi.
Í ljós kemur hins vegar að afritið af borgunarsíðunni er falsað og fólk tapar upphæðinni fyrir
flutningskostnað. Við vöruðum Barnaland við
þessu á sínum tíma.“

Allir vilja detta í lukkupottinn
Óskar segir að mjög erfitt sé að fást við þessi
mál. Lögreglan í nágrannalöndunum og í Bret-

landi, svo dæmi séu tekin, setji töluverðan mannskap í þau. Þrjótarnir hverfi hins vegar mjög
fljótt og erfitt sé að hafa uppi á þeim. Eina ráðið
sé að vera ekki trúgjarn.
„Fólk sér nú yfirleitt í gegnum þetta. Ef þetta
er of gott til að vera satt, þá er það of gott til að
vera satt. Þetta er meginreglan sem ég hef sagt
fólki.“
En fólk blindast oft, eins og þegar kemur að
því að fá happdrættisvinninga eða fá arf. „Það
getur vel verið að ég hafi dottið í lukkupottinn
og hafi átt fjarskyldan ættingja einhvers staðar,“
hugsar það með sér. Það er það sem þessir karlar
eru svo klárir í.“

Nígerískur prins þarf á
aðstoð þinni að halda
Þegar gróðavon er annars vegar virðist skynsemin hjá fólki oft fljúga út um
gluggann. Við trúum því að við eigum fjarskyldan ættingja í Afríku sem þarf
aðstoð okkar, eða að ókunnugt fólk leiti til okkar til að koma fjármunum úr landi.
Netsvindlið veltir milljörðum árlega.
Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

V

ið höfum öll fengið tölvubréf
sem tilkynnir okkur að gæfuhjól
okkar sé aldeilis farið að snúast.
Á bjagaðri ensku er okkur tilkynnt að í fjarlægu ríki sé einhver í vandræðum með að færa
peninga úr landi. Hvort við getum náðarsamlegast lánað bankareikninginn okkar
í tilfærsluna, að sjálfsögðu gegn góðri
þóknun? Í sumum tilfellum hafa ættfræðingar ekki slegið slöku við heldur haft upp á
þér þar sem þú ert fjarskyldur ættingi einhvers mógúls úti í heimi. Sá er nýfallinn frá
og þín bíður arfur! Gefðu bara upp bankaupplýsingarnar þínar og sjá, þú munt velta
þér upp úr fé þíns fjarskylda ættingja.
Sá sem lætur blekkjast mun þó uppgötva fljótt að eitthvað stendur á greiðslu
auðæfanna. Viðkomandi þarf að borga einhvern kostnað og svo meiri kostnað og svo
enn meiri kostnað. Þó að við hlæjum flest
að þessum bréfum eru þau dauðans alvara
fyrir fjölda fólks. Samkvæmt skýrslu bandarískra stjórnvalda töpuðu Bandaríkjamenn
198,4 milljónum dollara árið 2006 á netsvindli. Meðaltapið nam 5.100 dollurum á
hvert fórnarlamb. Netsvindl kostar breska
þjóðarbúið 150 milljónir punda á hverju
ári og hvert fórnarlamb tapar að meðaltali
31.000 pundum. Í alvarlegustu tilvikunum er
fólk ginnt til að leggja land undir fót, gjarnan til Afríkuríkis. Þar er það tekið gíslingu
og lausnargjalds krafist. Þekkt eru dæmi
um að fólk hafi hreinlega verið drepið þegar
ræningjarnir fengu ekki það sem þeir vildu.
Spánn og Nígería
Bréf af þessum toga hafa verið kölluð
Nígeríubréf. Þau hafa þó sjaldnast nokkur
tengsl við Nígeríu í dag. Heitið kemur þó til
af því að ungir Nígeríubúar voru duglegir
við að senda út slík gylliboð. Þeir notuðu
netkaffihúsin í heimalandi sínu og lofuðu
fólki úti í heimi gulli og grænum skógum.
Fórnarlömb sín kölluðu þeir maghas, en það
er slanguryrði sem þýðir einfaldlega fífl eða
bjáni. Fyrstu útgáfurnar fjölluðu flestar um
nígerískan prins sem þurfti aðstoð ókunnugra Vesturlandabúa.
Á ensku er svona svindl kallað Nigerian
419 scam, en tölurnar vísa í samsvarandi
grein í nígerískum lögum sem tekur á athæfinu.
Gósentíð tölvusvindlsins var 9. áratugurinn, þegar tölvunotkun var að breiðast út og
nethegðun fólks var enn bernsk. Svindlið
er þó mun eldra. Á 19. öld stunduðu þrjótar
svindl sem kennt var við spánska fangann.
Þeir höfðu samband við peningamenn og leituðu aðstoðar við að koma fanga úr spænsku
fangelsi. Sá væri vel stæður og myndi launa
greiðann vel. Það eina sem vantaði væri fé
til að greiða kostnaðinn, flutning og mútur
til fangavarðanna. Fjárfestingin myndi borga
sig vel. Varla þarf að taka það fram að enginn
var fanginn og þeir sem í góðri trú létu fé af
hendi sáu viðtakendurna aldrei aftur.
Aleigan farin
Fórnarlömb Nígeríusvindls eru mýmörg,
eins og tölurnar hér að ofan bera með sér.

FJARSKYLDUR ÆTTINGI? Svona gæti

fjarskyldur afrískur ættingi greinarhöfundar litið út. Varhugavert væri þó að
treysta á að umræddur meintur ættingi
hefði skilið eftir sig fúlgur fjár og
bláókunnugt fólk legði nótt við nýtan
dag til að koma til undirritaðs.

SAMSETT MYND/KRISTINN

Þá eru þau án efa mun fleiri en tölur segja
til um, þar sem fjölmargir sem verða fyrir
svindlinu skammast sín of mikið til að segja
frá því. Það er ekki gott fyrir sálartetrið
að viðurkenna að gróðavonin, eða kannski
græðgin, hafi glapið mann svo að maður
hafi lagt aleiguna inn á reikning hjá fólki
sem maður hefur aldrei hitt.
Það er einmitt það sem bandaríska konan
Janella Spears gerði. Hún fékk tölvupóst
um að hún hefði erft umtalsverðar upphæðir eftir afa sinn, sem hvarf fyrir löngu.
Þar sem afi Spears hafði einmitt horfið,
og upphafsstafir hans voru þeir sömu og
í nafni uppdiktaða afans, varð hún spennt
og lagði umbeðna upphæð inn á reikning.
Á næstu tveimur árum lagði hún 400 þúsund dollara inn á hina ýmsu reikninga,
þrátt fyrir að fjölskylda hennar, bankinn
og lögregla hefðu öll hvatt hana til að láta
af athæfinu. Uppi stóð hún slipp og snauð
og rúin virðingu.
Hið sama átti við um Breta sem kveikti
í sjálfum sér eftir að hann uppgötvaði að
lottóvinningurinn sem honum hafði verið
lofað, 1,2 milljónir dollara, var svindlið
eitt. Þá hafði hann eytt umtalsverðum upphæðum í að nálgast féð. Árið 2007 greip
kínverskur nemandi í háskólanum í Nottingham til sama óyndisúrræðis eftir að
hafa fallið fyrir netsvindli.
Japanski kaupsýslumaðurinn Osamai

Hitomi gerði sér
árið 2008 ferð
til Jóhannesarborgar í von um
mikinn gróða. Í
stað velviljaðra manna
sem aðstoðuðu hann við að nálgast féð
mættu honum ótíndir glæpamenn sem tóku
hann í gíslingu og kröfðust 5 milljón dollara í lausnargjald. Þeir voru þó á endanum
handteknir. Þó hafa ekki hafa allir verið svo
heppnir og dæmi eru um að fórnarlömbin
hafi einfaldlega veri drepin.
Græðgin verður að falli
En hvað er það sem fær fólk til að trúa
jafn fjarstæðukenndum tilboðum og raun
ber vitni? Hvernig dettur nokkrum í hug
að einhvers staðar úti í heimi sé fólk sem
bíður með milljónir og aftur milljónir til
að afhenda bláókunnugu fólki, og eina skilyrðið sé að það megi ekki koma til afskipta
yfirvalda?
Þar kemur græðgin inn í myndina, vonin
um að öðlast mikið fé án mikils tilkostnaðar. Þetta blundar í flestu fólki, þótt flestir
hafi vit á því að láta þá von ekki blinda sig.
Með tölvubréfunum tekst svindlurunum
að afmarka þann hóp sem er auðtrúa og
beina sjónum beint að þeim sem svara

Fólk sér nú
yfirleitt í gegnum
þetta. Ef þetta er
of gott til að vera
satt, þá er það of
gott til að vera
satt. Þetta er
meginreglan sem
ég hef sagt fólki.
Óskar Þórmundsson,
yfirlögregluþjónn á
peningaþvættisskrifstofu
Ríkislögreglustjóra

bréfunum. Aðrir hlæja einfaldlega að bréfunum,
setja þau á Facebook eða beint í ruslakörfuna.
Þegar kemur að gylliboðum er best að hafa
það fornkveðna í huga að ef eitthvað hljómar
of gott til að vera of satt, þá er það of gott til að
vera satt.

VW\OH

ÔWVDODQ
er hafin
1. júní - 7. júlí

50%
afsláttur
Komdu og gerðu frábær kaup
sendum um allt land

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500 www.ILVA.is
laugardag 10-18 sunnudag 12-18 mánudaga - föstudaga 11-18:30
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TIMES
SQUARE
Vilhelm Gunnarsson ljósmyndari brá sér
af bæ og fangaði stemninguna á Times
Square í New York, torginu sem stundum
er nefnt miðpunktur alheimsins.
visir.is
Fleiri
myndir
frá New York.

YKKUR ER BOÐIÐ Á
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ
HB GRANDA Á
SJÓMANNADAGINN
Framkvæmdum við nýja frystigeymslu
HB Granda við Norðurgarð er nú að ljúka.
Af því tilefni og til að fagna með öllum á
sjómannadeginum bjóðum við til
fjölskylduskemmtunar hjá HB Granda
á Norðurgarði.

SKEMMTIDAGSKRÁ
14.00 Latibær: Solla Stirða & Íþróttaálfurinn
14.30 Skoppa & Skrítla
15.00 Eyþór Ingii og Eurovision hóp
hópurinn
purrinn
15.30 Sveppi & Villi
16.00 Sirkus Íslands
ands
Atli Þór Albertsson stýrir
ninni
fjölskylduskemmtuninni

BÍLASTÆÐI
LASTÆÐ
ÐI

ÓÐ
SL
KI
FIS

ÓÐ
SL
KI
S
I
F

BÍLASTÆÐ
BÍLASTÆÐI
B
ÐI

HÁTÍÐARSVÆÐI
HB GRANDA
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Sannleikur tilfinninganna
Kristján Davíðsson, einn fremsti myndlistarmaður sinnar kynslóðar, er látinn. Með honum er horfinn síðasti eftirlifandi
félaginn í upprunalega September-hópnum sem ruddi nýjum straumum og stefnum í myndlist til rúms hér á landi um
miðja 20. öld. Kristján var á 96. aldursári þegar hann lést og málaði allt undir það síðasta.
Bergsteinn
Sigurðsson
bergsteinn@frettabladid.is

K

ristján Davíðsson fæddist í Reykjavík
árið 1917 en ólst upp á Patreksfirði,
jafnaldri Jóns úr Vör. Listfengi Kristjáns kom snemma í ljós; hann hafði
næmt tóneyra og lærði meðal annars
á fiðlu. Áhugi hans á myndlist kviknaði líka snemma; hann varð fyrir djúpstæðri
reynslu sem barn þegar hann fylgist með Guðmundi Thorsteinssyni, Muggi, mála höfnina á
Vatneyri við Patreksfjörð.

Til Reykjavíkur
Þrátt fyrir kröpp kjör hélt Kristján til Reykjavíkur til að nema myndlist og dvaldi um tíma hjá
Erlendi í Unuhúsi, sem var eins konar bækistöðvar
íslenskra listamanna þess tíma.
Frá 1932 til 1936 var Kristján í læri af og til
við einkaskóla myndlistarmannanna Finns Jónssonar og Jóhanns Briem, sem Kristján sagðist
síðar hafa búið að alla ævi.
„Það var alls ekki sjálfgefið að hann færi
þessa leið,“ segir Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur. „Hann átti engan fjárhagslegan bakhjarl,
heldur braust áfram af eigin krafti og þeirri
vinnusemi sem hann þurfti ungur að temja sér.
Hann er líka að miklu leyti sjálfmótaður og
sjálfmenntaður, hans formlega skólun er mjög
takmörkuð.“
Í byrjun fimmta áratugarins kynntist Kristján
Þorvaldi Skúlasyni, sem kynnti honum franska
myndlist, sem átti eftir að hafa mikil áhrif á
hann. Á stríðsárunum bjuggu íslenskir myndlistarmenn hins vegar við einangrun og voru í
eins konar „limbói“ í lok þess, að sögn Aðalsteins.
„Þessi ár, 1942 til 1945, einkennast því af leit
að einhvers konar haldreipi. Þegar stríðinu lauk
og heimurinn opnaðist var það spurning hvert
átti að leita; hvaða list var markverð og hver
ekki?
Barnes-stofnunin
Kristján, sem málaði hefðbundið framan af en
varð sífellt tilraunakenndari í efnistökum, hafði
orðið fyrir áhrifum af expressjónískum skapog litamönnum á borð við Picasso; listamönnum
sem voru stórtækir og grófmálandi, og hann
fann að það átti vel við hann. Hann fann að þetta
átti vel við sig, að leyfa litnum að njóta sín.
Vatnaskil urðu í lífi Kristjáns árið 1945 þegar
hann hélt utan til Bandaríkjanna og hóf nám við
Barnes-stofnunina í Fíladelfíu, þar sem mikið
var lagt upp úr heimspeki og listfræði frekar en
hefðbundnu myndlistarnámi.
„Þarna kynnist hann þeirri myndlist sem hann
vissi að hann vildi læra af, mönnum eins og Klee
og afrískri list. Þetta mótar hann mjög mikið.“
September-sýningarnar
Kristján sneri heim til Íslands 1947. Hann fann
hljómgrunn með hópi listamanna sem voru
handgengnir framúrstefnu og höfnuðu hinni
klassísku hugmynd um málverk sem eftirmynd
af veruleikanum. Listamaðurinn væri þvert á
móti að skapa eigin veröld sem lyti eigin lögmálum. Upp úr þessu andrúmslofti spratt September-hópurinn, sem hélt sína fyrstu sýningu
árið 1947. September-sýningarnar voru haldnar
með hléum til ársins 1952. Kristján tók þátt í
þeim öllum en í millitíðinni hafði Kristján farið
til París að kynna sér utangarðslist.
„Í Frakklandi leitar hann í smiðju Soutine
og Dubuffets, sem vann í gegnum list barna og
frumstæðra þjóða. Þar var tilfinningalegi sannleikurinn og fyrir Kristján var það eini sannleikurinn sem skipti máli: sannleikur tilfinninganna.
Þegar Kristján sneri aftur til Íslands var hann
kominn vel á leið með myndir af slíku tagi, grófar andlitsmyndir sem eru eins konar sálarlífsstúdíur, en þá brast á með geómetríumyndlist.“
Geómetrían, eða strangflatarlist, tók að gera
sig gildandi á fyrri hluta 6. áratugarins. Kristján
fann hins vegar að hún átti ekki við sig og ákvað
því að draga sig í hlé.
„Hann er það sterkur karakter að hann lætur
ekki berast með þessu,“ segir Aðalsteinn. „Hann
hugsaði sem svo: „Þetta er eitthvað sem gengur
yfir og á ekki við mig.““
Endurkoma
Næstu árin hafði Kristján lifibrauð sitt af
ýmsum verkefnum, hann hannaði til dæmis
bókakápur og valdi liti á íbúðir fyrir fólk. Þegar
leið á sjötta áratuginn urðu hins vegar breytingar á hinni alþjóðlegu myndlist, einkum þeirri
evrópsku, og geómetrían var á undanhaldi.

MYND/VÖLUNDUR JÓNSSON

➜Kristján málaði
allt undir það síðasta og eru fá dæmi
um listamenn sem
hafa haldið sér að
verki langt fram á
96. aldursár.

„Nú eru menn farnir að spila dálítið frjálslega og það kveikir í Kristjáni, sem byrjar að
mála aftur og heldur tímamótasýningu árið 1957.
Þar stígur hann fram sem fullvaxinn listamaður
í mjög frjálslegri útleggingu á einhvers konar
landslagsupplifunum. Þetta er leiðarhnoðan sem
hann fer eftir upp frá því og hann fór aldrei langt
frá.“
Málaði þar til yfir lauk
Kristján málaði allt undir það síðasta og eru fá
dæmi um listamenn sem hafa haldið sér að verki
langt fram á 96. aldursár. Spurður um áhrif Krist-

jáns segir Aðalsteinn hann hafa að mörgu leyti
verið yfirburðamann, einkum í nálgun sinni á
landslagi.
„Hann gat gert allt sem hann vildi við landslag. Hann spinnur úr því í allar áttir, fyrst með
feiknalegu litaflæði en undir lokin er það orðið að
hreinni hrynjandi, bara nokkrar línur. En landslagið er þarna allt til loka. Þetta var líka það sem
hann ólst upp við. Hann sagði það oft þegar menn
voru að býsnast yfir abstraktverkum hans áður
fyrr að þetta væru bara myndir af náttúrunni á
Vestfjörðum; hafið, fjaran, skilin þar á milli og
svo framvegis. Þetta var með honum alla tíð.“
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afsláttur
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Lamba grillsagaður frampartur
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Krónan
Granda
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Galía melóna

GJAFKAORT

Verð áður 1698 kr. kg
Grísahnakki á spjóti, New York-marineraður

449 649

357

kr.
kg

TomBons tómatar, 250 g

Krónan Krónan
Krónan
Árbæ Bíldshöfða Breiðholti

Verð áður 1698 kr. kg
Grísahnakki á spjóti, hvítlauks- og
rósmarín marineraður

kr.
kg

Nektarínur, 500 g

Avocado

Gjafakort Krónunnar fæst
á www.kronan.is

Krónan
Krónan
Hvaleyrarbraut Lindum

Krónan
Mosfellsbæ

Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Reykjavíkurvegi Akranesi Reyðarfirði Selfossi Vestmannaeyjum
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1940 VIÐ PATREKSFJÖRÐ Kristján varð fyrir djúpstæðri reynslu þegar hann var
barn og sá Mugg mála höfnina á Vatneyri.

1944 BAÐHÚSIÐ Kristján hefur látið raunsæislega túlkun lönd og leið í

STEINN STEINARR

þessari litríku mynd.

2012 ÁN TITILS

Hann gat gert allt sem hann vildi við landslag.“
Aðalsteinn Ingólfsson, listfræðingur

ÁN TITILS OG ÁRTALS

OPIÐRÁ

Í DAG F
11-16

1975 ÁN TITILS

2013 SÝNISHORN

Kristján var elsti
starfandi myndlistarmaður landsins.
Hann hefði orðið 96
ára í sumar. Þessa
mynd málaði hann
fyrr á árinu.
MYNDIR/ÖRN ÁSBJARNARSON
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Tölvutek • Reykjavík • Borgartúni 31 • 563 6900 • Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900 • www.tolvutek.is

BJARTIR DAGAR Í HAFNARFIRÐI
Bjartir dagar, menningar- og listahátíð Hafnarfjarðar,
stendur yfir um helgina. Bjartir dagar voru fyrst haldnir árið
2003 og hefur verið vel tekið af bæjarbúum og gestum. Frítt
er á alla viðburði auk þess sem fjölmörg tilboð eru í gangi.
Hægt er að kynna sér dagskrána á hafnarfjordur.is.
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FÓÐUR FYRIR ALLA Brit-fóðrið fullnægir
öllum mismunandi þörfum hunda, segir
Ragnhildur Gísladóttir hundaeigandi.

RÆKTENDUR
VELJA BRIT-FÓÐUR
BRIT Á ÍSLANDI KYNNIR Brit-fóðrið er til í breiðu úrvali sem hentar öllum
gerðum hunda. Fóðrið hefur verið vinsælt hjá hundaeigendum og ræktendum.
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agnhildur Gísladóttir ræktar risaschnauzer-hunda og leggur mikla
áherslu að á hundarnir hennar séu
heilbrigðir og „til í tuskið“ þegar á reynir.
„Ég er mikið með hundana mína í hlýðniog sporavinnu. Þeir þurfa að hafa líkamlegt og andlegt úthald í þá vinnu. Ég sýni
einnig hundana mína á sýningum HRFÍ
og þeir þurfa því að vera í góðu líkamlegu formi og með rétta feldgerð fyrir
tegundina. Risa-schnauzerinn á að vera
með stífan, svartan feld og með réttu
fóðri nær maður fram góðum feld.“
Ragnhildur segist hafa kynnt sér
Brit-fóðrið á sínum tíma og litist vel á.
„Eftir að hafa gefið hundunum mínum
Brit-fóðrið í tæpt ár er ég fullviss um að
þetta sé rétta fóðrið fyrir þá. Þeir hafa
ekki fóðrast eins vel á neinu öðru fóðri
og haldið jafnri líkamsþyngd. Feldurinn

er upp á sitt besta, svartur, stríður og
glansandi. Allir klára matinn sinn og ekki
skemmir verðið á fóðrinu fyrir.“
Hún bendir einnig á að það skipti
miklu máli sé maður með hvolpafulla tík,
tík í goti eða tík sem er að jafna sig eftir
got að maður sé með gott fóður. Auk
þess fóðraði Ragnhildur hvolpana sína
á Brit-hvolpafóðri og þeir þroskuðust
mjög vel líkamlega og andlega.
„Í dag er ég með þrjá risa. Eina sjö ára
tík, eina þriggja ára orkumikla tík og svo
sjö mánaða hvolpsrakka. Þau hafa öll
mismunandi þarfir en með Brit-fóðrinu
næ ég að fullnægja öllum mismunandi
þörfum þeirra.“
Ræktendaklúbbur Brit býður ræktendum upp á bestu kjör og áhugaverða
bónusa sem má kynna sér á www.britisland.is.

Áríðandi tilkynning!

D vítamín birgðir
Íslendinga eru í lágmarki nú í skammdeginu

DLUX1000 er byltingarkennt D-vítamín í munnúðaformi
Tryggir hámarksnýtingu !

3

mánaða
skammtur

Af hverju D Lux 1000?
• DLUX 1000 er olíublandað og tryggir því betri nýtingu.
• Vítamínið fer beint út í blóðrás í stað þess að fara í gegnum
meltingarveginn sem tryggir hraðari upptöku.

Eins og náttúran hafði í hyggju

• Skammtakerfi sem skammtar 1000IU í hverjum úða.
• Í hverju glasi eru 100 úðar um 3ja mánaða skammtur.
• Hentar grænmetisætum

D vítamín til daglegra nota
Hentar öllum aldri
Náttúrulegt piparmyntubragð

Fáanlegt í flestum apótekum, heilsubúðum, Fjarðarkaup, Krónunni, Nóatúni, Vöruvali Vestmanneyjum og Lifandi Markaður

magnaða
sólarvíta
mínið

www.gengurvel.is

SÖLUSTAÐIR
BRIT-FÓÐURS
Gæludýr.is á
Smáratorgi og
Korputorgi, Garðheimar í Mjódd,
Hundaheimur
í Mosfellsbæ,
Stapafell í Keflavík, Kakadú í
Vestmannaeyjum
og Petmax.is (frí
heimsending um
allt land).

UPPLÝSINGAR
Nánari upplýsingar
má finna á:
www.petmax.is.
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ÁFRAM KONUR
Jónína er fædd í koti
skammt frá Keldum á
Rangárvöllum og var
skírð eftir ljósmóðurinni Jónínu Þórunni
Jónsdóttur frá Keldum,
sem tók á móti henni.
Jónína segir að konur
mættu vera fleiri til
sjós og að karlkyns
skipsfélagar hennar
tali iðulega um hversu
góð áhrif það hafi á
andrúmsloftið að hafa
konu í áhöfninni.
MYND/GVA

HELVÍTIS KALLINN
SKIPSTÝRA Jónína Þórunn Hansen er nýútskrifaður skipstjóri og lærir til
skipherra næsta haust, sem er æðsta stig skipstjórnar innan skipaflotans.

P

abbi kallaði mig alltaf Trillu
þegar ég var lítil og nafnið
festist við mig. Í seinni tíð hef
ég líka verið kölluð amma dreki af
barnabarninu og strákunum í skólanum og er með það húðflúrað á
bakið,“ segir Jónína, sem ólst upp í
braggahverfinu Höfðaborg, þar sem
nú stendur turninn í Borgartúninu
í Reykjavík.
„Ég hef alltaf verið heilluð af
hafinu og lék mér við sjóinn sem
krakki. Mig langaði að læra um sjómennsku og vélar og byrjaði að
læra til vélstjóra fyrir margt löngu
en hætti í náminu og fór þá á troll.
Þegar ég varð fyrir eitrun í fingri,
sem háði mér um tíma, fannst mér
eins gott að nýta tímann til náms
og stefndi á fyrsta stigið, sem gefur stýrimannsréttindi á 45 metra
skipi. Fyrir þrýsting frá kennurum
kláraði ég á endanum skipstjórann
og sé ekki eftir því,“ segir Jónína,
sem nú hefur skipstjórnarréttindi á
farflutningaskip, sem eru gámaskip,
togarar og öll stór skip á heimsins
höfum.
„Ég má nú stýra öllum skipum og
eftir að hafa lokið fjórða stigi næsta
vor get ég orðið skipherra á gæsluskipunum. Það er voða skrýtin tilfinning að vera orðin skipstjóri og
aðskilnaður við strákana í skólanum skilur eftir sig tómarúm,“ segir
Jónína, sem í starfi skipstjóra tekst
á við mikla ábyrgð.
„Mér vex ekkert í augum og alls
ekki að stýra stórum skipum. Engin
tvö skip eru eins og þau láta misjafnlega í sjó. Þau hafa sinn eigin
sterka karakter og því þarf að læra
að stýra hverju og einu þeirra.“

KALLINN OG SKIPSTJÓRAFRÚIN
Jónína hefur aldrei orðið sjóveik og
líður hvergi betur en á sjó.
„Ég hef alltaf ímyndað mér að
sjóveiki sé svipuð því þegar ég gekk
með tvíburana og ældi alla meðgönguna. Ég vorkenni sjóveikum
óskaplega og hef séð sjóveika menn
gráta og liggja í koju allan túrinn.
Sjálf fæ ég stundum sjóriðu og þarf
þá að skorða mig í rúminu heima,
sem eru skrýtin áhrif sjóverunnar
þegar komið er í land.“
Jónína segir sjómannsstarfið
líkamlega erfitt en andlega nærandi.
„Sjómennska á óskaplega vel við
mig og ég kem yfirleitt endurnærð
í land. Félagsskapurinn um borð
er frábær og ég hef alltaf verið ein

af hópnum þótt ég sé eina konan í
áhöfninni. Ég hef kynnst yndislegum karakterum til sjós og allt eru
það harðduglegir menn.“
Jónína kveðst ekki kvíða því að
setjast í stól yfirmanns skipsfélaga
sinna sem skipstjóri.
„Skipstjórinn er einn af hópnum
þótt hann sé líka mikið einn í
brúnni. Þar er langt í frá einmanalegt og maður hefur náttúruna í
kringum sig, fugla og hvali. Skipverjum ber svo að fara eftir skipunum
skipstjóra og auðvitað er alltaf sagt
„helvítis kallinn“ um skipstjórann.
Sem kona er ég þegar kölluð „kallinn“ og spurning hvað á þá að kalla
eiginmanninn en stungið hefur verið upp á að það verði skipstjórafrú,“
segir Jónína og hlær við.

MISSTI FINGUR Á SJÓ
Jónína er fjögurra barna móðir
og á eitt barnabarn og eiginmann
sem starfar í Noregi.
„Víst er krökkunum ekki sama
þegar ég er til sjós í vitlausu
veðri en yngsti strákurinn, nú
tæpra fimmtán ára, hefur komið
með mér og það hefur dregið úr
ugg hans. Sjálf hef ég ekki orðið
hrædd á sjó en man eftir snarvitlausu veðri vestan Snæfellsness
þegar ég hugsaði að tvennt væri
nú í stöðunni; annaðhvort flyti
helvítis dallurinn eða sykki. Það
má lítið út af bera á sjó og þarf
ekki nema eina stóra gusu til að
maður sé horfinn. Á sjó er maður
stöðugt í lífshættu og þegar talað
er um launamál sjómanna er ljóst
að þau eru lág miðað við hvað
starfið útheimtir. Þeir eiga hverja
krónu skilið og gott meira en það.
Sjálf hef verið hætt komin en læt
það ekki stoppa mig og missti fingur þegar ég skar mig lítinn skurð

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

og var bitin af eitruðum hlýra. Það
háir mér þó ekkert í dag og ég á
sem betur fer níu fingur til vara,“
segir Jónína og brosir.

HÁSETI, KOKKUR OG VÉLSTJÓRI
Á sjómannsferlinum hefur Jónína
starfað á fiskiskipum og mætir
sem háseti um borð í Jóhönnu
Gísladóttir ÍS 7 frá Grindavík eftir
sjómannadagshelgina.
„Ég geng í öll störf á skipum og
tek það sem vantar, hvort sem
það er vélstjóri, háseti eða kokkur.
Mig langar að stýra farskipum og
hef sótt um starf stýrimanns hjá
Eimskip sem hefur fyrir stefnu að
konur gangi fyrir til að jafna hlut
kvenna til sjós.“
Jónína finnur sjómennskunni
ekkert til foráttu nema „fjárans
skattinn“.
„Skatturinn mætti hirða minna
af launum sjómanna en tekur 44
prósent af tekjum okkar. Þá eru
sjómenn án sjómannaafsláttar
og fá ekki greiddan kostnað við
fatnað, sem er umtalsverður. Þetta
þarf að laga og minna á í aðdraganda sjómannadags.“
Jónína, sem er búsett í Sandgerði, hefur lítið sótt hátíðahöld
sjómannadags í liðinni tíð en ætlar
nú að skella sér á Sjóarann síkáta
í Grindavík.
„Maður verður að fá sér öl á
þessum degi svona einu sinni,“
segir hún brosmild og hamingjusöm.
„Sjómannsstarfið er ákaflega
heillandi og ég elska og dýrka
það að vera úti á sjó. Við erum
ekki margar mömmurnar til sjós
og vitaskuld getur verið erfitt að
vera fjarri ástvinum sínum en yfir
þessu er ævintýraljómi og hafið
lokkar og laðar.“ ■ thordis@365.is

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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ÁNÆGÐ
Erna Guðrún Björnsdóttir er mjög ánægð
með Hay Max og finnur
fyrir bættri líðan.
MYND/GVA

ÞJÁISTU AF FRJÓKORNAOFNÆMI?
ICECARE KYNNIR Hay Max er náttúruleg lausn sem hentar öllum. Hay Max er lífrænn salvi sem fyrirbyggir frjókornaofnæmi. Fólk hnerrar minna og fær minni ofnæmisviðbrögð við frjókornum.

H

ay Max er áhrifaríkur, lífrænn
og lyfjalaus frjókornatálmi
fyrir þá sem þjást af frjókornaofnæmi. Hann hefur fengið
fjölda viðurkenninga, meðal annars
frá bresku astma- og ofnæmissamtökunum. Hay Max er einfaldur
í notkun og kemur í veg fyrir að
frjókorn komist inn í líkamann. Hay
Max er framleiddur úr hágæða lífrænum efnum; bývaxi, ilmkjarnaolíum, aloe vera og sólblómaolíu.
Salvinn er vottaður fyrir grænmetisætur. Með því að koma í veg fyrir
að of mikið magn frjókorna berist
inn í líkamann er hægt að forðast einkenni ofnæmisins, svo sem
hnerra og kláða í augum, hálsi og
eyrum. Hay Max hentar ófrískum
konum, konum með barn á brjósti
og börnum. Salvinn er borinn vandlega á svæðið umhverfis hvora nös
nokkrum sinnum á dag á meðan á
frjókornatímabilinu stendur. Einnig
má setja salvann aðeins inn í nasir
og í kringum augu.

ALLT ANNAÐ LÍF
Erna Guðrún Björnsdóttir er mikið
innan um hesta og stundar útivist
af kappi. „Ég var alltaf með með nefrennsli og hnerraði endalaust. Ég
vaknaði á hverjum morgni hnerrandi
með nefrennsli og ekkert virkaði á
mig. Móðir mín heyrði af Hay Maxsalvanum og gaf mér. Ég smurði Hay
Max á húðina fyrir neðan nefið og
á nokkrum dögum leið mér betur
þegar ég notaði salvann. Núna nota
ég alltaf Hay Max áður en ég fer að
sofa.“
BÆTT LÍF
Birna Birgisdóttir segist hafa verið
með frjókornaofnæmi, með tilheyrandi kláða og leiðindum nánast alla
tíð. „Hvert einasta sumar hef ég
leitað að hinu fullkomna ofnæmislyfi
sem gerir eitthvað gagn en slævir

apótek til að athuga hvort eitthvað
væri til handa svona litlum krílum
með ofnæmi. Mér var sagt að það
væri ekkert nema Hay Max og sá að
til voru þrjár gerðir. Ég valdi Hay
Max með aloe vera. Ég bar þetta
á soninn og það var eins og hendi
væri veifað, hnerrinn hætti. Ég er
núna alltaf með Hay Max í töskunni
og ber á báða strákana þegar við
erum úti í náttúrunni.“

ÞVÍLÍKUR MUNUR
„Sonur minn, Emil Ingi, 13 ára,
hefur verið með frjókornaofnæmi
frá barnæsku. Í fyrrasumar byrjaði hann að nota Hey Max-salvann
og þvílíkur munur,“ segir Íris Rut
Árnadóttir, móðir Emils. „Hann er
allt annar drengur, hann getur verið
úti á sumrin, spilað golf og gert
allt það sem hann vill gera utanhúss. Frjókornaofnæmið var svo
slæmt að þegar við fórum í sumarbústað þurfti hann að vera innanhúss mestallan tímann. Emil ber Hay
Max-salvann vel undir augu og nef
og þetta svínvirkar. Hann notar Hay
Max-salvann með ofnæmislyfjum og
líður miklu betur en áður.“

mann ekki. Ég hafði komist að þeirri
niðurstöðu að þetta lyf væri ekki til.
Síðan kynntist ég Hay Max-salvanum
og síðustu tvö sumur hef ég notað
hann með ofnæmislyfjunum sem
hafa hingað til ekki gert nægilega
mikið gagn á slæmum dögum. Þessi
sumur hafa verið þau bestu sem
ég hef upplifað lengi,“ segir Birna.
„Ég hef borið Hay Max-salva á mig
á morgnana og er svo með hann á
mér og tek hann upp þegar ég finn
að það fer að styttast í ofnæmis-

kast. Hann virkar hratt og örugglega
og kemur í veg fyrir slæmt kast. Ég
mæli því hiklaust með Hay Max-salvanum því hann hefur gert mikið fyrir
mig í baráttunni við frjókornin.“

HAY MAX VIRKAR FYRIR SONINN
„Annar tvíburinn minn var alltaf
hnerrandi og ég var komin á þá
skoðun að þetta væri ofnæmi. Þegar
við fórum í frí var hann stöðugt
hnerrandi og með hor,“ segir Sonja
Dögg Ólafsdóttir. „Ég ákvað að fara

ALLTAF MEÐ HAY MAX
Jón Páll Pálmason, þjálfari í knattspyrnu, hefur góða reynslu af
notkun Hay Max. „Þar sem ég er
að þjálfa fótbolta er ég mikið úti á
sumrin. Ég hef verið mjög slæmur,
alltaf pirraður í augunum þegar
frjókornin eru sem mest í loftinu. Ég
ákvað að prófa Hay Max og smurði
því í kringum augun og við nasirnar.
Það var eins og við manninn mælt,
ég fann mikinn mun á mér og er
núna alltaf með dósina á mér þegar
ég er úti. Ég mæli hiklaust með Hay
Max gegn frjókornaofnæmi.“ Hay
Max-salvinn er lyfjalaus sem þýðir
að syfja er ekki ein aukaverkana
öfugt við mörg ofnæmislyf.

ALLTAF
MEÐ
DÓSINA
Þar sem ég er að
þjálfa fótbolta er ég
mikið úti á sumrin.
Ég hef verið mjög
slæmur, alltaf
pirraður í augunum
þegar frjókornin
eru sem mest í
loftinu. Ég ákvað
að prófa Hay Max
og smurði því í
kringum augun og
við nasirnar. Það
var eins og við
manninn mælt, ég
fann mikinn mun
á mér og er núna
alltaf með dósina
á mér þegar ég
er úti. Ég mæli
hiklaust með Hay
Max gegn frjókornaofnæmi.“

MIKILL MUNUR
Jón Páll Pálmason
þjálfari hefur mjög góða
reynslu af því að nota
Hay Max.
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KUNG FU
Í samstarfi við Kína-Capital Institute of Physical Education

Fyrir börn
og unglinga
SUMARSKRÁNING
HAFIN

DREKINN

ITR Sumarnámskeið

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

HJARTASJÚKDÓMAR Áhættumatið er gert í tveimur heimsóknum, segir Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir hjartalæknir.

MYND/ANTON

HUGAÐ AÐ HEILSUNNI
HJARTARANNSÓKN KYNNIR Áhættumat er góð fyrirbyggjandi aðgerð til að
meta hvort grípa þurfi í taumana. Karlar þurfa að huga fyrr að matinu.

LANGAR ÞIG
Í LEIKHÚS?
Það er sama hvað er að gerast - við seljum miðana.

H

jartavernd hefur um áratuga
skeið boðið landsmönnum upp
á áhættumat þar sem einstaklingar geta fengið mælingar á helstu
áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma
og um leið heildstætt mat á því hverjar
líkurnar séu á því að fá hjartasjúkdóma
síðar á lífsleiðinni. Árið 2005 var Hjartarannsókn ehf. stofnuð til að annast
áhættumat Hjartaverndar og segir Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir, hjartalæknir
hjá Hjartarannsókn ehf., að matið
sé góð fyrirbyggjandi aðgerð. „Við
metum stöðuna á þörfinni til að grípa í
taumana. Áhættumatið er þannig ekki
hugsað fyrir þá sem hafa klár einkenni
og þekktan hjartasjúkdóm.“
Áhættumatið er gert í tveimur
heimsóknum. Fyrst mælir hjúkrunarfræðingur ýmsa þætti hjá viðkomandi
aðila og í seinna skiptið fer læknir yfir
niðurstöðurnar og ræðir næstu skref ef
nauðsyn þykir. „Í fyrstu mælum við þá
þætti sem skipta raunverulega miklu
máli og hafa forspárgildi fyrir hjarta- og
æðasjúkdóma. Við mælum til dæmis
hæð, þyngd, mittismál, blóðþrýsting

og tökum blóðprufur í formi blóðfitumælingar. Þannig mælum við kólesteról og blóðsykur, auk þess sem við
mælum þætti eins og nýrnastarfsemi
og blóðgildi sem ekki eru áhættuþættir
en gefa okkur viðbótarupplýsingar um
einstaklinginn til að fá stærri heildarmynd. Í vissum tilfellum er einnig gerð
öndunarmæling.“
Nokkrum dögum síðar hittir svo viðkomandi einstaklingur lækni þar sem
framkvæmd er frekari líkamsskoðun,
meðal annars á hjarta- og æðakerfi. Auk
þess er tekið ítarlegt viðtal þar sem
reynt er að fá fram hvort einhver einkenni hjarta- og æðasjúkdóma séu til
staðar. Að lokum eru ræddar úrlausnir
og ábendingar varðandi áhættuþætti og
einhvers konar meðferðir ef þarf.
Notaður er áhættureiknir Hjartaverndar til að reikna áhættu á kransæðasjúkdómi á næstu 10 árum. „Hann
er notaður sem hjálpartæki en síðan
leggjum við frekara mat á líkindareikninginn, til dæmis hvort viðkomandi
sé með aukaáhættu í formi mikillar
ættarsögu.“

ÆTTARSAGA
Að sögn Þórdísar
er 35 ára aldur
heppilegur tími fyrir
karlmenn til mæta
í skoðun en konur
geta beðið aðeins
lengur. „Ef það er
sterk fjölskyldusaga
um kransæðasjúkdóma ráðleggjum
við karlmönnum
að koma um 25 ára
aldur og konum um
þrítugt.“
Nánari upplýsingar
má finna á
www.hjartarannsokn.is

FÍTON / SÍA

LAUFÁS
Sumaropnun hefst í dag í
Gamla bænum í Laufási.

KAFFI OG PÖNNSUR Í LAUFÁSI
Sumarið er komið í Laufási en frá og með deginum í dag er opið daglega í
gamla bænum. Handverksfólk verður að störfum í bænum á morgun.
Gamli bærinn í Laufási í
Eyjafirði opnar dyr sínar upp
á gátt í dag klukkan 9, þegar
sumaropnun tekur gildi í Gamla
bænum.
Boðið er upp á þjóðlegt kaffi,
kleinur og pönnukökur til sölu

í bænum. Á morgun, sunnudag,
verður handverksfólk úr
Þjóðháttafélaginu Handraðanum
að störfum milli klukkan 14 og
16. Hægt verður að bregða sér á
hestbak en starfsfólk Pólarhesta
verður með gæðinga á staðnum

og teyma undir yngstu
gestunum á flötinni. Gamli
bærinn í Laufási er í umsjón
Minjasafnsins á Akureyri en
í eigu Þjóðminjasafns. Opið
verður daglega í sumar frá
klukkan 9 til 17 til 1. september.
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KVIKMYNDAHÁTÍÐ BARNA Í BÍÓ PARADÍS

SJÓARINN
SÍKÁTI

Nú stendur yfir alþjóðleg kvikmyndahátíð í Bíó Paradís. Sýndar eru
áhugaverðar kvikmyndir fyrir börn
sem hafa hlotið viðurkenningar um
allan heim. Markmiðið er að slík hátíð
verði haldin árlega en hún er hugsuð
til að vekja áhuga barna á kvikmyndum og kvikmyndamenningu,
stuðla að tengslum við líf og umhverfi
annarra barna víða um heim og færa
börnum fjölbreyttari upplifun á hvíta
tjaldinu en þau hafa haft aðgang að
hingað til. Meðal þess sem boðið

er upp á í dag er verðlaunamyndin
Mrs. Miller en það er mynd sem bar
sigur úr býtum í yngri flokki Myndvers grunnskólanna. Hún fjallar um
tvo krakka sem verða forvitnir um afdrif heimsfrægrar kvikmyndastjörnu
(Mrs. Miller) og reyna að leysa tíu
ára gamla morðgátu sem leiðir til
óvæntra endaloka. Kvikmyndagerðarmenn: Karólína Jack, Hekla Sól Hafsteinsdóttir, Helga Björg Óladóttir,
Elísa Björg Tryggvadóttir og Una Mist
Óðinsdóttir.

■ SKEMMTUN
Hátíðin Sjóarinn síkáti í Grindavík hefur verið ein vinsælasta
bæjarhátíð landsins en hún fer
ævinlega fram um sjómannahelgina. Fjölbreytt dagskrá
verður alla helgina og mikið er
lagt upp úr vandaðri barnadagskrá. Um 20 þúsund manns
tóku þátt í hátíðarhöldum í
fyrra. Bænum er skipt upp
í fjögur litahverfi til að búa
til skemmtilega stemningu.
Margir af fremstu listamönnum
þjóðarinnar koma fram á Sjóaranum síkáta að þessu sinni. Þar
má meðal annars nefna Magga
Eiríks og KK, Bubba Morthens,
Skálmöld, Matta Matt, Pál
Óskar, Rokkabillýbandið, Skítamóral, Gissur Pál Gissurarson
og Unni Eggertsdóttur.
Brúðubíllinn verður á staðnum
og sömuleiðis Skoppa og
Skrítla, hoppukastalar og
trúðar. Þá er hægt að fara í
skemmtisiglingar.
Guðbergsstofa verður formlega opnuð í Kvikunni á sunnudaginn kl. 16.00 og verður
jafnframt málþing til heiðurs
Guðbergi Bergssyni, rithöfundi
og heiðursborgara Grindavíkur.
Guðbergsstofa er safn og sýning um Guðberg en hann fæddist í Grindavík og ólst þar upp.

Þú átt eitt hjarta
... hugsaðu vel um það
FUGLALÍFIÐ
Í MÝRINNI
■ FUGLASKOÐUN
Fuglavernd býður upp á fuglaskoðun í dag í samvinnu við
Norræna húsið. Gengið verður
um friðlandið í Vatnsmýrinni
og í kringum Tjörnina og leiðir
Aron Leví áhugasama í gegnum
fuglalífið á Hústjörn, Vatnsmýrartjörn, Þorfinnstjörn,
Suðurtjörn og Norðurtjörn.
Gangan hefst klukkan 16.
Lagt verður af stað frá anddyri
Norræna hússins og tekur
gangan um klukkustund.
Gangan er öllum opin og er
áhugasömum bent á að klæða
sig eftir veðri og hafa sjónauka
meðferðis.
Sjá www.norraenahusid.is.
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Hjartasjúkdómar eru stundum eins og borgarísjakinn, að stórum
hluta dulinn og ósýnilegur nema skyggnst sé undir yﬁrborðið.
Með áhættumati er hægt að:
• greina áhættuþætti og meta líkurnar á kransæðsjúkdómi
• greina áður óþekktan kransæðasjúkdóm
• veita ráðgjöf um lífsstíl
• hefja meðferð við áhættuþáttum ef við á
• beina þeim sem þarfnast frekari sérfræðimeðferðar í réttan farveg

Ekki bíða of lengi – pantaðu tíma í Áhættumat Hjartarannsóknar
í síma 535 1800 eða bókaðu tíma á www.hjarta.is
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Í STARFSNÁM
HJÁ MARIALUX
TÍSKA Sunna Örlygsdóttir fatahönnuður hlaut í vikunni styrk frá hönnunarsjóði Auroru til starfsnáms hjá fyrirtækinu MariaLux í Amsterdam. Þar mun
hún læra undir handleiðslu hönnuðarins Lilian Driessen.

S

Ekki þjást

Nýtt
á Íslandi

Mígreni

.is

Fyrirbyggjandi fæðubótarefni / vítamín
Hámarks árangur næst eftir 3. mánaða notkun
Vísindalega sannað að MigreLief gagnast við mígreni.

Dregur úr tíðni og
styrkleika höfuðverkja

BEST OF
SUPPLEM
ENTS
AWARD
WINNER

Nánari upplýsingar www.migreni.is

Innritun
í
Suzuki
gítarnám
Suzukitónlistarskólann
Suzukitónlistarskólinn
í Reykjavíkí Reykjavík
býður nú upp á gítarnám í fyrsta sinn
Innritun fyrir skólaárið 2013-2014 er hafin.
fyrir
nemendur á aldrinum 3ja til 7 ára.
Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík
býður upp á Suzukikennslu fyrir nemendur
Einnig
er kennt
fiðlu,
á aldrinum
4jaátil
7 ára.víólu,

píanó og selló.
Kennt er á fiðlu, víólu, píanó, selló og gítar.
Skrifstofa
skólansskólans
er opin milli
kl. 9.00-13.00
Skrifstofa
er opin
milli
mánudaga-föstudaga.

unna hefur haft áhuga á fötum
frá unga aldri og ákvað níu ára
gömul að hana langaði til að læra
fatahönnun. „Eftir menntaskóla fór ég til
Danmerkur til að læra handavinnu í eitt
ár til að undirbúa mig undir fatahönnunarnám í Listaháskóla Íslands,“
segir Sunna en þaðan útskrifaðist
hún síðastliðið vor með BA-gráðu.
Hún hefur farið tvisvar í starfsnám, annars vegar hjá Steinunni
fatahönnuði og hins vegar hjá hinu
virta tískuhúsi Rue du Mail í París. Að
auki hefur hún tekið þátt í fatahönnunarkeppninni Designer´s Nest í Kaupmannahöfn.
Í haust byrjar nýr kafli þegar
Sunna heldur í starfsnám hjá
fyrirtækinu MariaLux í Amsterdam. Þar verður hún undir
handleiðslu hönnuðarins Lilian
Driessen sem meðal annars
hefur verið yfirhönnuður
hjá hinum víðfrægu Viktor
& Rolf. „Hún hefur verið
í þessu lengi og er
núna með sitt eigið
merki. Undir því
hannar hún bæði
kvenfatnað og ilmvötn,“ segir Sunna og
bætir við að Driessen
hanni einnig útlit fyrir
ilmvatnsumbúðir.
Sunna hlakkar til að
takast á við ný verkefni. „Ég
ætla að læra allt sem ég get
enda er Lilian búin að lofa
að starfið verði mjög áhugavert,“ segir hún og finnst
alveg ómissandi að fara í
starfsnám.
Sunna áætlar að dvelja í
Hollandi í þrjá mánuði. En
hvað með framtíðarvonir
hennar? „Vonandi fæ ég
launaða vinnu í faginu mínu.
Í mínum villtustu draumum
færi ég að vinna við „haute
couture“ en ég veit ekki
hvort það sé raunhæft,“
segir hún glaðlega.
■

SUNNA ÖRLYGSDÓTTIR
Myndirnar eru úr
útskriftarlínu
Sunnu frá
Listaháskóla Íslands.

solveig@365.is

kl. 9:00-13:00 mánudaga-föstudaga.
Nánari upplýsingar
síma 551-5777
Upplýsingar
í símaí 551-5777
eða á
eða
á
postur@suzukitonlist.is
postur@suzukitonlist.is

Save the Children á Íslandi

BLAÐAMAÐUR TÆMIR SKÁPANA
Blaðamaðurinn breski Suzy Menkes hefur fjallað um tískuheiminn í fjöldamörg ár. Hún á sjálf ótrúlegt magn fatnaðar sem hún ætlar nú að selja.
Uppboð verður haldið á flíkum Menkes hjá
uppboðshúsinu Christies í júlí. Til sölu verða
áttatíu flíkur sem Menkes hefur klæðst í
gegnum tíðina auk taska og fylgihluta eftir
hönnuði á borð við Emilio Pucci, Yves Saint
Laurent, Christian Lacroix og Chanel
„Ég hef aldrei hent neinu úr skápunum frá árinu 1964,“ segir Menkes
og telur að ef hún hefði húsnæði
í það myndi hún opna safn með
flíkum sínum. Með uppboðinu
ætlar Menkes að gefa flíkunum
nýtt líf og leyfa öðrum að njóta
þeirra líkt og hún gerði.
Menkes hefur frá 1988 verið
YVES SAINT
aðaltískublaðamaður og ritstjóri
LAURENT
alþjóðlegrar útgáfu Herald Tribune. Hún fékk nýlega starf alþjóðlegs tískuritstjóra fyrir blaðið
International New York Times
sem áætlað er að verði hleypt
af stokkunum bráðlega.

CHRISTIAN
LACROIX

CHRISTIAN
DIOR

SUZY MENKES
Hefur verið tískublaðamaður í áratugi og hefur
á þeim tíma safnað ótrúlegu magni af hönnunarfatnaði.

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Verkefnastjóri - rekstur upplýsingakerfa
Fjölnet ehf. er eitt elsta Internetþjónustufyrirtæki landsins með sögu sem nær allt til
ársins 1999. Í dag er fyrirtækið í hópi fimm
stærstu hýsingar- og internetfyrirtækja á
landinu með stóran og fjölbreyttan hóp
fyrirtækja í viðskiptum.

Fjölnet ehf. á Sauðárkróki óskar eftir að ráða verkefnastjóra í nýtt starf. Unnið er skv. ISO
27001 gæðakerfi og stefnt er að vottun þess.

Fjölnet ehf. er í eigu Tengils ehf. sem hefur
starfað í 26 ár. Hjá Tengli starfa yfir 40
starfsmenn og er fyrirtækið með starfsemi á
þremur stöðum á landinu.

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

t Dagleg verkefnastjórnun við rekstur
upplýsingakerfa
t Samskipti við starfsmenn og viðskiptavini
t Umsjón með gæðakerfi, þróun þess og skjölun því
tengdu
t Áhersla er lögð á skilvirka ferla og góða þjónustu

t Háskólamenntun á sviði upplýsingatækni,
viðskiptafræði eða skyldum greinum er æskileg
t Góð þekking á upplýsingatækni er æskileg
t Reynsla af öguðum vinnubrögðum og verkferlum
t Mikil áhersla er lögð á þjónustulund og metnað í starfi

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna
á heimasíðu þess www.fjolnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní nk. Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið
veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. Farið verður með allar umsóknir og
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

ráðgjöf ráðningar rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Við færum launavinnsluna okkar í hús
Launafulltrúi
Landsnet hf. leitar að reynslumiklum launafulltrúa. Um er að ræða nýtt starf og mun
launafulltrúi koma að innleiðingu á nýju launakerfi fyrir Landsnet. Starfið heyrir undir
Mannauð og er starfshlutfall 50%.

ǩ7¼ONXQNMDUDVDPQLQJDRJHIWLUOLWPH²IUDPNY¨PGNMDUDVDPQLQJD

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

ǩ 8PVMµQRJ£E\UJ²£ODXQDEµNKDOGL/DQGVQHWVÀPW¼WUHLNQLQJXURJ
JUHL²VODODXQDRJVNLOODXQDWHQJGUDJMDOGD

ǩ*µ²UH\QVODDIODXQDEµNKDOGLHUQDX²V\QOHJ

ǩ 8SSO¿VLQJDJM¸IWLOVWDUIVPDQQDYHJQD¼WERUJXQDUODXQD
ǩ PVDUJUHLQLQJDUVDPDQWHNWLURJ¼UYLQQVOD£VYL²LNMDUDP£OD
ǩ 5£²JM¸IWLOVWMµUQHQGD£VYL²LNMDUDP£OD
ǩ 6DPVNLSWLYL²VWDUIVPHQQO¯IH\ULVVMµ²LVW«WWDUI«O¸JRJRSLQEHUDD²LOD
ǩ WUHLNQLQJDU£NM¸UXPRJU«WWLQGXPVWDUIVPDQQDVNYNMDUDVDPQLQJXP

Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu flutningakerfisins.
Landsnet stýrir jafnframt raforkukerfi landsins og tengir þannig saman framleiðendur
og notendur raforku. Landsnet er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga
liðsheild, sterka samfélagsvitund og í fremstu röð í alþjóðlegum samanburði. Landsnet
leggur áherslu á að vera eftirsóknarverður vinnustaður.

ǩ PLV¸QQXUVW¸UIVVWU\JJLQJDUVWDUIVPDQQDODXQDJUHLQLQJDURJÀ£WWWDND
RJXQGLUE¼QLQJXUYHJQDNMDUDYL²U¨²QD

ǩ 0HQQWXQVHPYL²XUNHQQGXUEµNDULH²DVDPE¨ULOHJPHQQWXQHUNRVWXU
ǩ HNNLQJ£+ODXQDRJPDQQDX²VNHUILHUNRVWXU
ǩ *µ²NXQQ£WWDRJI¨UQL¯([FHO
ǩ HNNLQJ£NMDUDVDPQLQJXPRJO¸JXPXPU«WWLQGLRJVN\OGXUVWDUIVPDQQD
ǩ 6WDUIL²NUHIVWQ£NY¨PQLVNLSXODJVRJVM£OIVW¨²UDYLQQXEUDJ²D
ǩ -£NY¨²QLRJK¨IQL¯PDQQOHJXPVDPVNLSWXP

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að
sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Silja
Jóhannesdóttir (silja.johannesdottir@ capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
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Spennandi störf
fyrir öflugt fólk
Landsnet auglýsir þrjú laus störf til umsóknar í Netrekstri

1HWUHNVWXU /DQGVQHWV EHU £E\UJ² £ UHNVWUL RJ YL²KDOGL E¼QD²DU ¯ ȍXWQLQJVNHUȌ I\ULUW¨NLVLQV E¨²L K£VSHQQXO¯QXP RJ WHQJLYLUNMXP /DQGVQHW £ RJ UHNXU DOODU PHJLQ
ȍXWQLQVO¯QXU UDIPDJQV £ VODQGL

Sérfræðingur í rekstri háspennulína

Sérfræðingur í rekstri tengivirkja

Starfssvið:

Starfssvið:

ǩ 8PVMµQPH²ÀHLPKOXWDDIHLJQDXPV¿VOXNHUIL/DQGVQHWVVHPVQ¿UD²
UHNVWULIOXWQLQJVPDQQYLUNMD

ǩ 8PVMµQPH²UHNVWULVWMµUQNHUIDRJKM£OSDUNHUIDWHQJLYLUNMD

ǩ 8PVMµQPH²VW¨UULYL²KDOGVYHUNHIQXPK£VSHQQXO¯QD
ǩ *HU²UHNVWDUOHL²EHLQLQJDRJ£K¨WWXJUHLQLQJDYHJQDUHNVWXUV
IOXWQLQJVPDQQYLUNMD
ǩ *HU²YL²EUDJ²V£¨WODQDYL²Y£¯UHNVWULIOXWQLQJVPDQQYLUNMD
ǩ 8PVMµQPH²W¨NQLJDJQDVDIQLRJVNMDODVW¿ULQJXYHJQDUHNVWXUV
IOXWQLQJVPDQQYLUNMD
ǩ £WWWDND¯JHU²NU¸IXO¿VLQJDYHJQDPDQQYLUNMD¯IOXWQLQJVNHUILQX
ǩ 9L²W¸NXSUµIDQLUYHJQDQ¿UUDRJEUH\WWUDIOXWQLQJVPDQQYLUNMD

ǩ 8PVMµQPH²ÀHLPKOXWDDIHLJQDXPV¿VOXNHUIL/DQGVQHWVVHPVQ¿UD²
UHNVWULWHQJLYLUNMD
ǩ 8PVMµQPH²VW¨UULYL²KDOGVYHUNHIQXPWHQJLYLUNMD
ǩ *HU²UHNVWDUOHL²EHLQLQJDRJ£K¨WWXJUHLQLQJDI\ULUWHQJLYLUNL
ǩ *HU²YL²EUDJ²V£¨WODQDYL²Y£¯UHNVWULWHQJLYLUNMD
ǩ 8PVMµQPH²W¨NQLJDJQDVDIQLRJVNMDODVW¿ULQJXYHJQDUHNVWXUV
WHQJLYLUNMD
ǩ *HU²NU¸IXO¿VLQJDYHJQDE¼QD²DUIOXWQLQJVNHUILVLQV
ǩ £WWWDND¯YL²W¸NXSUµIXQXPYHJQDQ¿UUDRJEUH\WWUDIOXWQLQJVYLUNMD

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

ǩ +£VNµODPHQQWXQ £ VYL²L E\JJLQJDYHUNIU¨²L H²D W¨NQLIU¨²L

ǩ +£VNµODPHQQWXQ£VYL²LUDIPDJQVYHUNIU¨²LH²DUDIPDJQVW¨NQLIU¨²L

ǩ 5H\QVOD RJ ÀHNNLQJ £ UHNVWUL RJ YL²KDOGL £ E\JJLQJDPDQQYLUNMXP

ǩ 5H\QVODRJÀHNNLQJ£UHNVWULVWMµUQNHUIDRJYL²KDOGVNHUID

ǩ 5H\QVOD RJ K¨IQL ¯ JUHLQLQJX RJ IUDPVHWQLQJX JDJQD

ǩ 5H\QVODRJÀHNNLQJ£UHNVWULWHQJLYLUNMDHU¨VNLOHJ

ǩ .XQQ£WWD ¯ WDOD²UL RJ ULWD²UL HQVNX RJ QRU²XUODQGDWXQJXP£OL

ǩ 5H\QVODRJK¨IQL¯JUHLQLQJXRJIUDPVHWQLQJXJDJQD

ǩ +¨IQL ¯ VDPVNLSWXP RJ YL²KDOGD Jµ²XP WHQJVOXP YL² IµON

ǩ .XQQ£WWD¯WDOD²ULRJULWD²ULHQVNXRJQRU²XUODQGDWXQJXP£OL

ǩ +¨IQL ¯ VN¿UVOXJHU² RJ IU£JDQJL W¸OXOHJUD RJ ULWD²UD JDJQD

ǩ +¨IQL¯VDPVNLSWXPRJD²YL²KDOGDJµ²XPWHQJVOXPYL²IµON

ǩ )UXPNY¨²L RJ VM£OIVW¨²L ¯ YLQQXEU¸J²XP

ǩ +¨IQL¯VN¿UVOXJHU²RJIU£JDQJLW¸OXOHJUDRJULWD²UDJDJQD
ǩ )UXPNY¨²LRJVM£OIVW¨²L¯YLQQXEU¸J²XP

Verkstjóri á Austurlandi með starfsstöð á Egilsstöðum
Stafssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

ǩ 8PVMµQ PH² U£²VW¸IXQ VWDUIVPDQQD ¯ YHUNHIQL

ǩ 0HQQWXQVHPQ¿WLVW¯VWDUIL

ǩ 5HNVWXU RJ YL²KDOG £ K£ RJ O£JVSHQXE¼QD²L RJ K£VSHQQXO¯QXP

ǩ 5H\QVODDIYLQQXYL²K£VSHQQXYLUNL

ǩ (QGXUE¨WXU RJ YL²JHU²LU £ K£ RJ O£JVSHQQXE¼QD²L WHQJLYLUNMD RJ
K£VSHQQXO¯QD

ǩ 6DPVNLSWDK¨ILOHLNDRJK¨IQLWLOYHUNVWMµUQXQDU

ǩ 6LQQLU YL²JHU²XP RJ ELOXQXP £ E¼QD²L RJ HQGXUE¨WXU VNY YL²KDOGV£¨WOXQ
ǩ £WWWDND ¯ YLQQX YL² Q¿E\JJLQJDU IOXWQLQJVYLUNMD
ǩ 8PVMµQ RJ £E\UJ² £ VNU£QLQJXP YHUNW¯PD VWDUIVPDQQD
ǩ 9LQQXU D² ¸U\JJLVP£OXP VWDUIVPDQQD

ǩ 6M£OIVW¨²LRJVNLSXO¸J²YLQQXEU¸J²
ǩ *RWWO¯NDPOHJWDWJHUYL
ǩ 9LOMLRJJHWDWLOD²YLQQD¯K¨²RJYL²HUIL²DUD²VW¨²XU
ǩ +¨IQL¯WDOD²ULRJULWD²ULHQVNX
ǩ 5H\QVODDIUHNVWULIOXWQLQJVYLUNMDHU¨VNLOHJ

ǩ £WWWDND ¯ YL²EUDJ²V£¨WOXQXP ¨ILQJXP RJ EDNY¸NWXP
ǩ PLV ¸QQXU WHQJG VW¸UI

Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu flutningakerfisins.
Landsnet stýrir jafnframt raforkukerfi landsins og tengir þannig saman framleiðendur
og notendur raforku. Landsnet er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga
liðsheild, sterka samfélagsvitund og í fremstu röð í alþjóðlegum samanburði. Landsnet
leggur áherslu á að vera eftirsóknarverður vinnustaður.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að
sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari
upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Silja Jóhannesdóttir
(silja.johannesdottir@ capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
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Laus eru til umsóknar störf við hugbúnaðarþróun í Upplýsingatæknideild Landsbankans.
Vegna aukinna umsvifa og fjölda verkefna leitum við að öflugum einstaklingum í teymið.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

»

»

Greining, hönnun, forritun og prófun
þess hugbúnaðar sem þróaður er hjá
Landsbankanum

»

»

Þróun einingaprófana

»

Kóðarýni og skjölun

»

»

Þátttaka í gerð verkáætlana

»
»
»
»

Landsbankinn

Háskólamenntun á sviði kerfis-,
tölvunar-, tækni- eða verkfræði
Að lágmarki þriggja ára reynsla
af hugbúnaðargerð
Reynsla af forritun í C# og notkun TFS
Þekking á gagnagrunnskerfum
er kostur
Reynsla innan fjármálageirans
er kostur
Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
Frumkvæði, fagmennska og færni
í mannlegum samskiptum

landsbankinn.is

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Birna
Íris Jónsdóttir, deildarstjóri í UT
(birna.i.jonsdottir@landsbankinn.is) í
síma 410 7081 og Berglind Ingvarsdóttir
hjá Mannauði (berglind.ingvarsdottir@
landsbankinn.is) í síma 410 7914.
Við hjá Upplýsingatæknideild
Landsbankans höfum innleitt Agile
og notum m.a. Scrum, Kanban og
prófanadrifna hugbúnaðargerð (TDD).
Umsókn merkt „Hugbúnaðarþróun“ fyllist
út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til
og með föstudagsins 14. júní nk.

410 4000

L A N D S B A N K I N N, K T . 4 7 1 0 0 8  0 2 8 0

Reynslumikill sérfræðingur
í hugbúnaðarþróun

Vilt þú auka tekjur þínar?
Viltu starfa sjálfstætt, ráða þínum eigin vinnutíma?
Erum að leita eftir heiðalegu, ábyggilegu, framsæknu
og duglegu fólki til að starfa með.
Miklir framtíðarmöguleikar hérlendis og erlendis.
Alþjóðlegt fyrirtæki, eitt stærsta og farsælasta fyrirtæki
á sínu sviði í heiminum í dag, starfar í yﬁr 150 löndum.
Árangurstengdar tekjur auk mögulegra bónusa.
Tekjumöguleikar
70.000 - 300.000 kr. á mán.
300.000 - 600.000 kr. á mán.

LAGERSTJÓRI
Leitum að stundvísum
og harðduglegum lagerstjóra.
Starfið felst í að skipuleggja lager, taka til vörur
til útkeyrslu, taka á móti vörum, finna til hráefni
fyrir framleiðslu og önnur lagerstörf. Lagerstjóri
skal halda lager og útisvæði hreinu og snyrtilegu
og hafa umsjón á tæmingum ruslagáma.
Vinsamlegast sendið umsóknir á vinna@pmt.is.

Áhugasamir haﬁð samband:
820-4122 eða moguleiki@gmail.com

Waldorfkennarar
Waldorfskólinn Sólstafir í Reykjavík
auglýsir lausar stöður við skólann
n.k. skólaár 2013-2014.
Bekkjarkennari á miðstigi.
Raungreinakennari og enskukennari
á efra stigi.
Waldorfskólinn er sjálfstæður grunnskóli sem
hefur að leiðarljósi uppeldis- og kennslufræði
Rudolfs Steiner, þar sem sköpunarkraftur einstaklingsins,
listræn framsetning og úrvinnsla námsefnis og heilbrigt
félagslegt umhverfi eru sett í forgrunn.
Nánari upplýsingar hjá solstafir@waldorf.is.
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Sérfræðingur hjá Fyrirtækjaráðgjöf

Deildarstjóri í Áhættustýringu

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hefur gegnt leiðandi hlutverki við mótun og
uppbyggingu íslensks fjármálamarkaðar undanfarin ár. Deildin veitir ráðgjöf við
skráningu fyrirtækja á markað, skuldabréfaútboð, hlutafjárútboð og yﬁrtökutilboð
á félögum. Einnig veitir hún fyrirtækjum og fjárfestum ráðgjöf í tengslum við kaup,
sölu og endurskipulagningu á fyrirtækjum. Fyrirtækjaráðgjöf vinnur náið með
lykilstjórnendum fyrirtækja og eru ﬂest stærstu fyrirtæki landsins í viðskiptavinahópi
Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka

Áhættustýring veitir greiningar- og eftirlitsþjónustu sem stuðlar að upplýstri
ákvarðanatöku og sterkri áhættuvitund stjórnar og starfsmanna bankans.
Áhættustýring beitir sér fyrir sífelldum umbótum í starﬁ bankans í krafti
sérþekkingar sinnar og eykur þar með virði þeirrar þjónustu sem bankinn veitir.
Líkanagerð er deild innan Áhættustýringar sem hefur það hlutverk að þróa og útfæra
áhættustýringarlíkön sem notuð eru í tengslum við útlánaáhættu. Deildin veitir
einnig sérhæfða greiningarþjónustu fyrir aðrar einingar bankans.

Vegna aukinna umsvifa leitum við að kraftmiklum liðsmanni í samhentan hóp
Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka.

Íslandsbanki óskar eftir að ráða öﬂugan deildarstjóra í hóp metnaðarfullra,
reynslumikilla og samhentra sérfræðinga.
Helstu verkefni:

Helstu verkefni:
k
k
k
k

=LYTH[ VN NYLPUPUN ¬ M`YPY[xRQ\T
Gerð kynningargagna
Kynning og rökstuðningur greiningarefnis
Samskipti við forsvarsmenn fyrirtækja og aðra viðskiptavini

k
k
k
k

Yﬁrumsjón með líkanagerð Áhættustýringar
Þróun og viðhald áhættumatslíkana
Þróun og túlkun álagsprófa
Sérhæfð greiningarverkefni

Hæfniskröfur:
Hæfniskröfur:
k
k
k
k
k

Háskólamenntun
Starfsreynsla af fjármálamarkaði æskileg
Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og kraftur
Hæfni í mannlegum samskiptum
Gott vald á íslensku og ensku í mæltu og rituðu máli

k
k
k
k
k
k

Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Framúrskarandi stærðfræði- og tölfræðiþekking
Greiningarhæfni, samskiptahæfni, frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Afar góð tölvukunnátta og reynsla af notkun fyrirspurnatóla
Hæfni til að koma frá sér efni í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku
Reynsla af áhættustýringu og þekking á bankastarfsemi er kostur

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Ásmundur Tryggvason, forstöðumaður Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka,
sími 440 2737, netfang: asmundur.tryggvason@islandsbanki.is

Kristján Rúnar Kristjánsson, forstöðumaður Eignasafnsáhættu og líkanagerðar,
sími 440 2755, netfang: kristjan.kristjansson@islandsbanki.is

Á Mannauðssviði veitir Sigrún Ólafsdóttir nánari upplýsingar, sími 440 4172,
netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is.

Á Mannauðssviði veitir Sigrún Ólafsdóttir nánari upplýsingar, sími 440 4172,
netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt ítarlegri ferilskrá fyrir 9. júní nk.

ENNEMM / SÍA / NM56280

Viltu slást
í hópinn?

Hugsar út fyrir boxið
Klárlega keppnismaður
Húmor fyrir sjálfum sér

ENNEMM / SÍA / NM58085

DÆMIGERÐUR
FORSTÖÐUMAÐUR

Við leitum að
öflugum forstöðumanni
verslana

Góður í Sudoku

Forstöðumaðurinn heyrir undir Sölu- og þjónustusvið Símans og stýrir deild
sem heldur utan um verslanir Símans, þrjár í Reykjavík og eina á Akureyri.
Einnig heldur viðkomandi utan um vefverslun Símans.
Leitað er að metnaðarfullum, hugmyndaríkum og skapandi aðila með reynslu af
verslunarrekstri. Viðkomandi þarf að vera með framúrskarandi samskiptahæfileika
og brennandi áhuga á sölu og þjónustu.

Menntun og hæfni:
· Háskólapróf sem nýtist í starfi
· Reynsla af verslunarrekstri skilyrði
· Áhugi/þekking á hönnun verslana æskileg
· Þekking á íslensku viðskiptalífi

Persónulegir hæfileikar:
· Kraftur og frumkvæði
· Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
· Góðir stjórnunar- og skipulagshæfileikar
· Útsjónarsemi og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 9. júní 2013
Fyrirspurnir berist til Brynhildar Halldórsdóttur (brynhildur@skipti.is).
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.
Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi, áreiðanleg og lipur.

Guðlaugur Eyjólfsson, forstöðumaður

5$116Ï.1$67<5.,57,/
25.86.,37$Ë6.,380

Gæðastjóri

6LJOLQJDVWRIQXQËVODQGVtVDPVWDUILYLè,QQDQUtNLV
UièXQH\WLèDXJOêVLUODXVDWLOXPVyNQDVW\UNLWLORUNXVNLSWD
tVNLSXP
6W\UNLUQLUYHUèDYHLWWLU
WLOYHUNHIQDVHPVWXèODDèQêWLQJXiLQQOHQGULRUNX
tVNLSDRJEiWDIORWDQQtVWDèMDUèHIQDHOGVQH\WLVRJ
VW\UNMDDOìMyèDVDPYLQQXXPVOtNYHUNHIQL
WLOYHUNHIQDVHPPLèDDèQRWNXQYLVWY QQDHOGVQH\WLV
RJE WWULQêWLQJXHOGVQH\WLVtVNLSXP
WLOK|QQXQDUHèDVPtèLIUXPJHUèDUW NMDRJE~QDèDU
WLORUNXVNLSWDtVNLSXP
WLOVpUVWDNUDYHUNHIQDWLOHIOLQJDUIU èVOXRJìHNNLQJDU
\ILUI UVOXXPDUèVHPLRJXPKYHUILVOHJDQiYLQQLQJDI
RUNXVNLSWXPtVNLSXP

6W\UNLUQLUHUXWLOHQGXUJUHLèVOXiDOOWDèNRVWQDèLXSS
DèWLOWHNQXKiPDUNLYLèUDQQVyNQLURJHèDEUH\WLQJDUVHP
JHUDìDUIiVNLSXPHèDLQQYLèXPKDIQDWLODèVNLSWD\ILU
tLQQOHQGDRUNXJMDIDDQQDèYLVWY QWHOGVQH\WLHèDE WWD
QêWLQJXìHVV9HUNHIQLèE\JJLUiPDUNPLèXPXPJU QQD
KDJNHUIL
8PVyNQDIUHVWXUHUYLNXUIUiELUWLQJXìHVVDUDU
DXJOêVLQJDU

Gæðastjórinn mun starfa náið með forseta sviðsins sem og gæðanefnd þess og gæðastjóra
háskólans. Gæðakerfi sviðsins er hluti af gæðakerfi háskólans. Þar sem um nýtt starf er að ræða
er mikilvægt að viðkomandi geti haft frumkvæði og sé úrræðagóður. Starfið er spennandi og
fjölbreytt og reynir á færni í samskiptum.

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Gerð gæðahandbókar, ferilvæðing og stöðug
þróun ferla

Háskólamenntun er krafa, menntun á sviði
verkfræði er kostur

Uppbygging gæðakerfis sviðsins í samræmi við
gæðakerfi háskólans

Haldgóð þekking á gæðastjórnun, ferlun
og stöðugum umbótum

Aðstoð við sjálfsmat deilda skv. áætlun gæðaráðs
háskóla

Góð íslensku- og enskukunnátta og ritfærni
á báðum tungumálum

Endurmat árangurs af gæðastarfi sviðsins

Afbragðs samskiptahæfni

Skjalamál, þróun og útfærsla á skjalamálum
sviðsins

Frumkvæði í starfi og góðir samstarfshæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóra Margrét
Pálsdóttir, mannauðsstjóri Verkfræði- og
náttúruvísindasviðs, í síma 525 4644 og
netfang: thp@hi.is
Umsóknarfrestur er til og með 17. júní 2013.
Sjá nánar um starfið á www.hi.is /laus_storf
og á www.starfatorg.is.

)UHNDULXSSOêVLQJDUXPVW\UNLQDHUDèILQQDiYHIVtèX
6LJOLQJDVWRIQXQDUËVODQGVZZZVLJOLQJLV

Safnadeild RÚV óskar eftir að ráða
starfsmann í skráningu á tónlist
Grunnskólinn á Hólmavík
Við Grunn- og Tónskólann á Hólmavík vantar
kennara og stuðningsfulltrúa til starfa
skólaárið 2013-2014
• Meðal kennslugreina er íslenska, stærðfræði,
samfélagsgreinar og íþróttir.
• Einnig vantar stuðningsfulltrúa til að vinna með
nemendum á skólatíma og í lengdri viðveru nemenda.
• Við tónskólann eru lausar tvær stöður tónlistarkennara

Hlutverk safnadeildar er að safna, varðveita og miðla dagskrárefni Ríkisútvarpsins og
styðja við starfsemina með fjölbreyttum safnkosti og skja
alastjórnun. Safnadeildin held
dur
ur
einnig utan um tónlistarefni til ﬂutnings í útvarpi og sjónvvarpi.

Helstu verkefni
◊

◊
Umsækjendur um kennarastarf þurfa að hafa kennslu
réttindi. Leitað er eftir einstaklingum með góða skipulags
hæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla
af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir
eiginleikar. Umsækjendur skulu hafa hreint sakarvottorð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum LN og KÍ vegna
kennarastaða en samkvæmt kjarasamningum á almennum
vinnumarkaði vegna stöðu stuðningsfulltrúa.
Umsóknarfrestur er til 6. júní 2012.
Nánari upplýsingar veita
Hulda Ingibjörg Rafnarsdóttir, skólastjóri,
sími 451 3129 og 698 0929
Ingibjörg Emilsdóttir, aðstoðarskólastjóri,
sími 451 3129 og 695 4743
Umsóknum með starfsferilsskrá og afrit prófskírteina þar sem
við á ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist Huldu I.
Rafnarsdóttur á skolastjorar@holmavik.is eða Grunnskólinn á
Hólmavík, Skólabraut 20-22, 510 Hólmavík
Grunnskólinn á Hólmavík er samrekinn grunn- og tónskóli með um 80
nemendum í 1. – 10. bekk þar sem lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám
og samvinnu. Skólinn er Grænfánaskóli og er áhersla lögð á umhverfismennt
og útinám. Við skólann starfar 20 manna samhentur hópur. Félagsmiðstöð
ungmenna hefur aðstöðu í skólanum.
Í Strandabyggð búa tæplega 520 manns þar af 380 manns í þéttbýliskjarnanum Hólmavík. Á staðnum er öll almenn þjónusta, góður leikskóli og
glæsileg íþróttamiðstöð ásamt sundlaug með aðstöðu fyrir alla aldurshópa.
Fjölbreyttir útivistarmöguleikar eru til staðar og náttúrufegurð mikil. Hólmavík
er í einungis 233 km fjarlægð frá Reykjavík sem er um 3 tíma akstur.

Skráning og lyklun á innlendri
sem erlendri útgefinni tónlist og
tónlistarupptökum samkvæmt
alþjóðlegum reglum og stöðlum.
Upplýsingaþjónusta sem felur í sér
leit í gagnagrunnum og spjaldskrám
RÚV, í uppflettiritum og innlendum
og erlendum gagnagrunnum.

◊

◊
◊
◊

Þróun og viðhald efnisorðalykils
á sviði tónlistar, í samráði við
annað
ð starfsfólk RÚV.
Þáttta
aka í þróun og hönnun
á tölvu
ukerfum safnadeildar.
Þáttta
aka í samstarfi við innlenda
faghópa á starfssviðinu.
Almen
nn afgreiðsla.

Menntunar- og hæfniskröfur
◊
◊
◊
◊

Bókasafns- og upplýsingafræði.
Tónlistarmenntun kostur.
Reynsla af skráningu.
Góð íslenskukunnátta.

◊
◊
◊

Góð allmenn tölvuþekking.
Jákvæ
ætt viðmót og færni
í mann
nlegum samskiptum.
Sjálfsttæði og frumkvæði
í vinnu
ubrögðum.

Við bjóðum upp á kraftmikið, skapandi og metnaðarfullt umhverﬁ þar sem starfar fjölbreyttur
hópur fólks með mikla þekkingu og reynslu. Við leggjum áherslu
u á að endurspegla samfélagið
sem við búum í og þess vegna hvetjum við konur jafnt sem karla
a til að sækja um.
Nánari upplýsingar veitir Margrét Sigurgeirsdóttir, safnastjóri í síma 515-3000 eða tölvupósti marrgr
gret
ets@
et
s@ruv.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk. Umsóknir óskkast fylltar út á www.ruv.is/sto
orf
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|IOXQìHNNLQJDUiìHVVXPVYLèXPRJPLèOXQKHQQDU
UDQQVyNQLUìUyXQRJVDPVWDUIVHPDèìHVVXPLèDU

Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands óskar eftir að ráða gæðastjóra. Gæðastjórinn
mun tilheyra stoðþjónustu sviðsins og heyra undir forseta þess. Meginhlutverk gæðastjóra er
að þróa gæðakerfi sviðsins og lýsa verkferlum, skipuleggja markvissa umbótavinnu og eftirfylgni.
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Forritari - hugbúnaðarþróun
Point á Íslandi er hluti af alþjóðlegri
samsteypu og er með starfsemi í 10
löndum.
Point leggur áherslu á heildarlausnir í
rafrænni greiðslumiðlun. Meginstarfssvið
Point er hugbúnaðargerð á því sviði ásamt
innflutningi á posum. Fyrirtækið er leiðandi
á sínu sviði. Hjá Point á Íslandi starfa nú 20
úrvals sérfræðingar.

Point ehf. óskar eftir að ráða öflugan forritara sem hefur náð góðum árangri í starfi
Starfið felst í forritun tengt rafrænni greiðslumiðlun
og tengingum, samþættingu kerfa ofl.
Tækniumhverfið samanstendur af Java, .NET, C#, C++,
MS SQL og Windows umhverfi.

Menntunar- og hæfniskröfur
t Háskólamenntun í tölvunar-, kerfis- eða verkfræði.
t Árangursrík starfsreynsla af sviði hugbúnaðar.
t Öguð og skipulögð vinnubrögð.

Í boði er fjölbreytt framtíðarstarf með margvíslegar faglegar áskoranir og mikil tækifæri. Lögð er áhersla á góðan
starfsanda og fjölskylduvænt vinnuumhverfi.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna
á heimasíðu þess www.point.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní nk. Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið
veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. Farið verður með allar umsóknir og
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi
vinnustaður fólks með mikla
þekkingu. Fyrirtækið leitast við að
vera í fremstu röð hvað snertir öryggi
og vinnuumhverfi og möguleika
starfsfólks til að samræma vinnu og
fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Einstaklingar af báðum kynjum
eru hvattir til að sækja um störfin.
Umsjón með úrvinnslu umsókna
hefur Hilmar Garðar Hjaltason
(hilmar.hjaltason@capacent.is)
hjá Capacent Ráðningum.
Umsækjendur eru vinsamlegast
beðnir að sækja um störfin á
heimasíðu Capacent Ráðninga,
www.capacent.is. Umsóknum
um störfin þurfa að fylgja ítarlegar
starfsferilsskrár og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní.

VEITUSVIÐ OR
– sérfræðingur stjórnkerfa
Veitusvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða rafmagnsverkfræðing eða
tæknifræðing. Sérfræðingur í stjórnkerfum gegnir lykilhlutverki í rekstri stýrivéla í
veitukerfum OR og stuðlar með frumkvæði og metnaði að hagkvæmum og öruggum
rekstri veitukerfa. Starfið heyrir undir forstöðumann rekstrar á veitusviði. Veitusvið
annast rekstur og uppbyggingu allra veitukerfa Orkuveitunnar, sinnir eftirliti og viðhaldi
auk þess að stjórna öllu kerfinu og vakta það.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
,èQVWêULQJDUJDJQDVDPVNLSWLRJ|QQXUPiOHU
varða tölvustýringu búnaðar í veitukerfum
8PVMyQPHèIRUJDQJVU|èXQYHUNHIQDRJ

gangsetningu þeirra
È WODQDJHUèNRVWQDèDUJiWRJVWêULQJ

ráðgjafa/verktaka í verkefnum
*HUèRJYLèKDOGYLèEUDJèVi WODQD
9|NWXQiUHNVWUDUNRVWQDèL
ëiWWWDNDVWHIQXPyWXQ

Menntunar- og hæfnikröfur:
+iVNyODJUièDtUDIPDJQVYHUNHèDW NQLIU èL
5H\QVODDIUHNVWULVWêULYpOD
+|QQXQDUUH\QVOD VNLOHJ
*yèW|OYXNXQQiWWD
) UQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
0HWQDèXUIUXPNY èLRJVMiOIVW èLtYLQQXEU|JèXP

Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál.
+$*6é1,±)5$06é1,±+(,ç$5/(,.,

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

www.hagvangur.is
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Dæmigerður tæknimaður
Dæmigerður viðskiptastjóri

Sveinbjörn Bjarki Jónsson

Helga Katrín Emilsdóttir

Síminn óskar eftir öflugum
liðsauka á Austurlandi
Síminn leitar að þjónustulunduðum og upplýsingatæknisinnuðum starfsmönnum
til að halda utan um og þjónusta viðskiptavini Símans á Austurlandi.

Viðskiptastjóri með tæknivit

Þjónustulundaður tæknimaður

Fjölbreytt starf sem felur í sér sölu, kynningar og þarfagreiningu fyrir fyrirtæki,
ásamt tilboðs- og samningagerð, ráðgjöf og eftirfylgni. Einnig sér viðskiptastjóri
um að afla og viðhalda viðskiptatengslum.

Starfið felur í sér ráðgjöf og vinnu tengda IP símkerfum-, tölvu- og netþjónustu.
Einnig sinnir tæknimaður verkefnum sem snúa að rekstri upplýsingakerfa ásamt
tilfallandi verkefnum.

Menntun og hæfni:
· Háskólapróf æskilegt
· Reynsla af sölu og ráðgjöf skilyrði
· Áhugi og þekking á tækni nauðsynleg
· Innsæi í fjarskiptalausnir og/eða þekking á
upplýsingatæknilausnum

Menntun og hæfni:
· Menntun í kerfisfræði, tölvunarfræði eða
sambærilegt
· Þekking á Microsoft server umhverfi
· Þekking á Windows stýrikerfum
· Þekking á netkerfum góður kostur

Persónulegir eiginleikar:
· Kraftur og frumkvæði
· Lausnahugsun og rík þjónustulund
· Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til
hópvinnu
· Góðir skipulagshæfileikar og hæfni í
mannlegum samskiptum

Starfsstöð verður staðsett á Austurlandi. Störfin heyra undir rekstrareiningu
Símans á Akureyri sem þjónustar viðskiptavini á Vestfjörðum, Norðurlandi og
Austurlandi. Hjá Símanum á Akureyri starfa alls 18 manns.

Persónulegir eiginleikar:
· Kraftur og frumkvæði
· Lausnahugsun og rík þjónustulund
· Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til
hópvinnu
· Góðir skipulagshæfileikar og hæfni í
mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 17. júní 2013.
Fyrirspurnir berist til Brynhildar Halldórsdóttur (brynhildur@skipti.is).
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.
Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi, áreiðanleg og lipur.

sími: 511 1144

Smiður óskast

Vísir hf óskar eftir að ráða
Vélarvörð til afleysingar á
Fjölnir SU 57.
Fjölnir er línuveiðiskip með
beitningarvél. Nánari upplýsingar eru gefnar í síma
896-2825 eða á heimasíðu
Vísis www.visirhf.is.

Óskum eftir að ráða öflugan
smið til framtíðarstarfa.
Aðallega er um innanhúsframkvæmdir að ræða en þó
mikil fjölbreytni. Þarf að geta unnið sjálfstætt.
Vinsamlegast sendið upplýsingar á eggert@tharfathing.is

Sérkennsluráðgjaﬁ
Laus er til umsóknar staða sérkennsluráðgjafa vegna leikskólabarna á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar.

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Fyrirtækjasvið N1 leitar að kraftmiklum og áreiðanlegum sölumanni í hópinn.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem krefst frumkvæðis og sjálfstæðis í starﬁ.
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

HELSTU VERKEFNI
• Sala á vörum N1 til fyrirtækja og stofnana um land allt

• Menntun sem nýtist í starﬁ

• Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina

• Þekking og reynsla á sölustörfum

• Samskipti við innkaupadeild sem og innlenda og

• Góð almenn tölvuþekking

erlenda birgja

• Góð íslenskukunnátta

• Samskipti við markaðsdeild

• Frumkvæði og árangursdrifni

• Önnur tilfallandi verkefni á fyrirtækjasviði

• Samskiptafærni og jákvætt viðhorf

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Hinrik Örn Bjarnason, framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs í síma 440 1040
eða í tölvupósti hinrik@n1.is. Áhugasamir sæki um starﬁð með því að senda ferilskrá ásamt nánari
upplýsingum á netfangið atvinna@n1.is fyrir 12. júní n.k.

Meginverkefni sérkennsluráðgjafa:
• Umsjón og eftirlit með sérkennslu barna á einhverfuróﬁ
og annarra barna með þroskafrávik
• Ráðgjöf í sérkennslu til starfsfólks og foreldra
• Samstarf við stjórnendur og starfsfólk sem annast sérkennslu.
• Samstarf við aðrar stofnanir er fjalla um málefni sérkennslubarna
Menntunar og hæfniskröfur:
• Sérkennaramenntun og reynsla af sérkennslu .
• Framhaldsmenntun á sviði sérkennslufræða eða sambærileg menntun sem nýtist í þessu starﬁ æskileg
• Góð samskiptahæfni og færni til teymisvinnu.
• Skipulagshæﬁleikar og almennt góð tölvufærni
• Góð tungumálafærni í ensku og einu norrænu tungumáli
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Sérkennsluráðgjaﬁ kemur til starfa í samhentan hóp starfsmanna á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar sem sinna stuðningi
við skólastarf í leik- og grunnskólum þar sem margvíslegt,
öﬂugt þróunarstarf er í gangi og í stöðugri þróun.
Umsóknarfrestur er til 15. júní. 2013 og skal skila umsóknum
til Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, Linnetsstíg 3 í Hafnarﬁrði.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Sigurborg Kristjánsdóttir, þróunarfulltrúi leikskóla ( bogga@hafnarfjordur.is), í síma
585 5800.

WWW.N1.IS

Meira í leiðinni

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
sem konur hvattir til að sækja um starﬁð.
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

Hjúkrunarfræðingur
ICEBIO gagnagrunnur

ÖLDRUNARLÆKNINGAR
Deildarlæknir í starfsnámi
og/eða endurmenntunarstaða
Starf deildarlæknis í öldrunarlækningum er laust til
umsóknar. Um er að ræða fjölbreytt starf á hinum ýmsu
þjónustuþáttum öldrunarlækna. Staðan er námsstaða sem
veitist til eins árs en möguleiki er á skemmri ráðningu.
Starfið er gott innlegg til sérnáms í öldrunarlækningum,
heimilislækningum, lyflækningum og fleiri greinum.
Starfsvettvangur er á Landakoti og í Fossvogi. Vaktir
eru á Landakoti. Einnig getur staðan verið góð endurmenntunarstaða fyrir starfandi heimilislækna.

Helstu verkefni og ábyrgð
Deildarlæknir hlýtur þjálfun og reynslu á öllum sviðum
öldrunarlækninga, við heildrænt mat, meðferð og greiningu
á bráðaöldrunarlækningadeild, endurhæfingardeild og
heilabilunardeild svo og við göngudeild og ráðgjöf.

Hæfnikröfur

» Almennt íslenskt lækningaleyfi
» Íslenskukunnátta
» Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2013.
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. september
2013 eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Pálmi V Jónsson, yfirlæknir, netfang
palmivj@landspitali.is, sími 543 9891.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af
prófskírteinum og lækningaleyfi.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast Pálma V. Jónssyni, yfirlækni, LSH öldrunarlækningar
K4 Landakoti.

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings við ICEBIO
gagnagrunninn í gigtsjúkdómum. Unnið er í dagvinnu en
ákveðinn sveigjanleiki í vinnutíma er mögulegur.
Starfið er fjölbreytt og gefur tækifæri til þátttöku í vísindavinnu. Um er ræða nýtt starf sem heyrir undir yfirlækni
gigtlækninga. Gert er ráð fyrir að viðkomandi taki þátt í
þróun starfsins í samvinnu við samstarfsmenn.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið felst m.a. í skráningu í ICEBIO gagnagrunninn en þar
fer fram kerfisbundin skráning allra íslenskra gigtsjúklinga
sem fá meðferð með líftæknilyfjum. Starfið felst einnig í
samskiptum við sjúklinga, eftirfylgd, fræðslu og ráðgjöf í
samstarfi við gigtlækna og hjúkrunarfræðinga á dagdeild og
göngudeild gigtsjúkdóma.

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Góð tölvufærni
Faglegur metnaður
Sjálfstæði í starfi og góð skipulagshæfni
Góð færni og lipurð í samskiptum
Þekking á gigtsjúkdómum æskileg

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2013.
» Starfshlutfall er 80-100% og veitist starfið frá 1. september
2013 eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Kristján Steinsson, yfirlæknir, netfang
krstein@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.

Gjörgæsla
Hjúkrunarfræðingur
Starf hjúkrunarfræðings á gjörgæsludeild við Hringbraut
er laust til umsóknar.
Deildin þjónar einstaklingum sem þarfnast gjörgæslumeðferðar af margvíslegum ástæðum. Þá er veitt sérhæfð
meðferð, bæði eftir hjartastopp og opnar hjartaaðgerðir.
Í boði er góð einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra
hjúkrunarfræðinga og frábært starfsumhverfi sem býður
upp á möguleika til að dýpka þekkingu. Starfið er fjölbreytt
og krefjandi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Hjúkrunarfræðingurinn ákveður, skipuleggur og veitir
hjúkrunarmeðferð í samráði við skjólstæðinga og ber ábyrgð
á meðferð, samkvæmt starfslýsingu.

Hæfnikröfur

» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður
» Góð samskiptahæfni

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2013.
» Starfshlutfall er 80% og veitist starfið frá 1. september
2013 eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Marianne Hólm Bjarnadóttir,
deildarstjóri, marianne@landspitali.is, sími 824 5980.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. Ákvörðun um
ráðningu byggist á innsendum gögnum og viðtölum.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.
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Við viljum ráða harðduglegan
veitingastjóra til starfa á skemmtilegum og spennandi vinnustað.
Þarf að hafa búa yﬁr skipulagshæfni
og þolinmæði. Vinnutíminn er alla
mánudaga til föstudaga, frá 9–17.

Ef þú hefur gaman af fólki og góðum
mat, ert eldri en 33 ára og vilt vinna
hjá traustu fyrirtæki með einstakan
starfsanda, hikaðu þá ekki við að
sækja um.

Sæktu um hér:
atvinna@foodco.is — umsokn@foodco.is

Leitum að öﬂugum
verslunarstjóra
Vegna aukinna umsvifa óskar 66°NORÐUR eftir að ráða verslunarstjóra í verslun sína
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Leitað er að öflugum, metnaðargjörnum og drífandi
einstaklingi sem er tilbúinn að starfa með góðum hópi fólks. Í boði er spennandi starf
í vaxandi alþjóðlegu umhverfi þar sem framúrskarandi starfsmenn eiga möguleika á
endurmenntun og starfsþróun.

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Ábyrgð á rekstri verslunar
· Samskipti og þjónusta við viðskiptavini
· Umsjón með útliti verslunar
og framsetningu
· Sjá til þess að sölu- og
þjónustumarkmið náist
· Dagleg stjórnun og starfsmannahald
· Mönnun vakta og ráðningar

·
·
·
·

Framúrskarandi samskiptahæfileikar
Reynsla af sölumennsku
Mjög góð enskukunnátta
Eitt Norðurlandamál, þýska
og önnur tungumál kostur
· Háskólamenntun kostur
· Reynsla af verslunarstörfum æskileg

Upplýsingar veitir Inga Steinunn Arnardóttir inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní nk.

66°NORÐUR er eitt elsta og stærsta framleiðslufyrirtæki landsins. Það hefur þjónað sjómönnum, björgunarsveitum og öllum þeim
sem vilja vera úti í vondu veðri frá því að það var stofnað á Suðureyri við Súgandafjörð árið 1926. Fyrirtækið framleiðir m.a. útivistarfatnað, sjófatnað og vinnufatnað og rekur alls 20 verslanir. Hjá því starfa um 300 starfsmenn við hönnun, framleiðslu, sölu og
markaðssetningu, innanlands sem utan.
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Grunnskólinn á Hellu auglýsir !

STARFSMAÐUR ÓSKAST
N1 leitar að áreiðanlegum og kraftmiklum einstaklingi með góða þjónustulund
til starfa í verslun félagsins á Akureyri.

Okkur vantar áhugasaman kennara til starfa
á næsta skólaári.
Um er að ræða almenna kennslu á yngsta stigi og
miðstigi.
Æskilegt er að umsækjandi sé tilbúinn til þess að starfa
með börnum og unglingum að íþrótta og félagsmálum.

HELSTU VERKEFNI
• Almenn þjónusta

Kennarar

• Sala og ráðgjöf til viðskiptavina

• Önnur tilfallandi verkefni í verslun

Upplýsingar um skólann má ﬁnna á heimasíðu skólans
http://grhella.is/

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Sigurður Bjarnason verslunarstjóri í síma 440 1420.
Vinsamlegast sækið um starﬁð á sigurdurb@n1.is fyrir 12. júní n.k.

Vinsamlegast haﬁð samband við undirritaða
og fáið frekari upplýsingar.

WWW.N1.IS

Meira í leiðinni

Sigurgeir Guðmundsson skólastjóri
í síma 488 7021 / 894 8422
Steinar Tómasson aðstoðarskólastjóri
í síma 4887022 / 845 5893

Laus staða við Súðavíkurskóla

Skrifstofustarf 50%

Súðavíkurhreppur er sveitarfélag við Ísafjarðardjúp, og er kauptúnið
Súðavík við Álftafjörð þéttbýlasti hluti hreppsins. Hreppurinn skartar
einstaklega fallegri og ósnortinni náttúru og er veðursæld mikil. Einungis er 10 mínútna akstur á Ísafjarðarflugvöll og tekur um 40 mínútur
að fljúga til Reykjavíkur.
Skólahúsnæðið er glæsilegt og vel búið. Skólinn er einsetinn með
fámennum aldursblönduðum bekkjardeildum, vel búinn tækjum og góðri
vinnuaðstöðu. Leikskólinn er gjaldfrjáls í 6 tíma eða frá 8:00 til 14:00.

Við leitum að starfsmanni í 50% starf á skrifstofu Subway á Íslandi.
Um er að ræða bókhaldsstörf, afstemmingar, skönnun reikninga og önnur
tilfallandi skrifstofustörf.
Við gerum kröfur um almenna tölvukunnáttu, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
og kostur ef viðkomandi hefur reynslu af Navision.
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á starf@subway.is
Umsóknarfrestur er til og með 9. júní nk.
TM

Súðavíkurskóli samanstendur af þremur skólagerðum þ.e.
grunn- leik- og tónlistarskóla. Núna er laus staða leikskólakennara á leikskóladeildinni og umsjónarkennara í
unglingadeild grunnskólans. Um er að ræða almennt starf
á leikskóla og hinsvegar kennslu í íslensku, náttúrufræði,
uppl-og tæknimennt, lífsleikni, handmennt og heimilisfræði og íþróttir á öllum skólastigum. Unnið er í anda
Uppbyggingar til ábyrgðar og lögð er áhersla á fjölbreytta
og sveigjanlega kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám,
vellíðan nemenda og samvinnu starfsmanna. Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og Sambandi
íslenskra sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til 14.júní n.k. meðmæli óskast með
umsókn.
Nánari upplýsingar veitir
Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri í gsm: 893-4985.

Dalvíkurbyggð

Dalvíkurskóla vantar sérkennara

Rekstrarstjóri
Veðurstofa Íslands auglýsir eftir rekstrarstjóra
í fullt starf á Eftirlits- og spásviði. Í boði er
nýtt, spennandi og fjölbreytt framtíðarstarf.
Eftirlits- og spásvið leikur lykilhlutverk í
íslensku samfélagi þegar kemur að eftirliti,
vöktun og þjónustu við almenning og stofnanir vegna náttúruvár og veðurs. Hlut verk
sviðsins er að annast samþætta rauntímavöktun og útgáfu viðvarana og spáa vegna
náttúruvár á Íslandi innan þess þjónustusvæðis sem stofnunin ber ábyrgð á. Sviðið
veitir almenningi, fyrir tækjum og stofnunum
innanlands veðurþjónustu í samræmi við lög,
reglugerðir og samninga. Sviðið veitir jafnframt alþjóðlegri og innlendri ﬂugstarf semi
ﬂugveðurþjónustu innan íslenska ﬂugstjórnarsvæðisins samkvæmt samningum þar um.
Helstu verkefni
Umsjón með daglegum rekstri sviðsins, auk
áætlanagerðar. Gerð, eftirlit og umsýsla
vegna samninga. Gerð og utanumhald með
vaktaáætlunum, auk eftirlits með tíma- og
verk skráningum sviðsins. Eftir fylgni með
gæðamálum og aðkoma að starfsmannasamtölum og endurmenntun starfsmanna sviðsins
í samráði við framkvæmdastjóra og mannauðsstjóra. Viðkomandi mun einnig sinna
aðgerðar stjórnun á skilgreindum þáttum í
náttúruváratburðum.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starﬁ
Farsæl reynsla af stjórnun, rekstri og
áætlanagerð
Góð færni í mannlegum samskiptum
nauðsynleg
Skipulögð og fagleg vinnubrögð
Frumkvæði og ábyrgð
Hæfni til að vinna sjálfstætt
sem og í teymisvinnu
Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg
Þekking og/eða reynsla af atburðastjórnun
kostur
Um er að ræða fullt starf og taka laun mið
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi
stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um störﬁn veita Theodór
Freyr Hervarsson, framkvæmdastjóri Eftirlitsog spásviðs (teddi@vedur.is) og Borgar Ævar
Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is),
í síma 522 6000.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun
sem heyrir undir Umhverfis- og auðlindaráðuneyti. Hjá stofnuninni starfa um
135 manns með fjölbreytta menntun og
starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið.
Auk þess starfa um 120 manns við
athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun,
varðveisla og úrvinnsla gagna, sem og
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó,
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari
upplýsingar um stofnunina má finna á
heimasíðu hennar www.vedur.is.
Gildi Veðurstofunnar eru þekking,
áreiðanleiki, framsækni og samvinna.
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka mið af
þessum gildum.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní
næstkomandi.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að
sækja um störﬁn á heimasíðu Veðurstofu
Íslands undir www.vedur.is/um-vi/laus-storf
eða á www.starfatorg.is.

www.vedur.is
522 6000

Hæfniskröfur:
Grunnskólakennarapróf,viðbótarmenntun í sérkennslufræðum skilyrði
Hugmyndaríkur, jákvæður og sveigjanlegur
Hefur frumkvæði og metnað í starﬁ og getu til að
vinna í hóp
Hæfni í mannlegum samskiptum og nær vel til barna
Tilbúinn að takast á við fjölbreyttar áherslur í skólastarﬁ
Tilbúinn að vinna eftir fjölbreyttum kennsluaðferðum
Dalvíkurskóli er 260 nemenda grunnskóli. Einkunnarorð skólans
eru þekking, færni, virðing og vellíðan. Skólinn leggur áherslu á
snemmtæka íhlutun í námi nemenda. Í skólanum er m.a. unnið
eftir kennsluaðferðunum Byrjendalæsi, Orð af orði og Töfraheimi stærðfræðinnar (stærðfræðiverkefni tengd reynsluheimi
nemenda með áherslu á verklega vinnu). Dalvíkurskóli ﬂaggar
Grænfánanum. Í Dalvíkurskóla er lögð áhersla á að starfsfólki
líði vel í starﬁ og þar er jákvæðni höfð að leiðarljósi. Allir skólar í
Dalvíkurbyggð eru að innleiða Uppbyggingarstefnuna.
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOM~Qt
Upplýsingar gefur Gísli Bjarnason skólastjóri Dalvíkurskóla
gisli@dalvikurbyggd.is símar 4604980 og 8631329. Katrín Fjóla
Guðmundsdóttir deildastjóri kata@dalvikurbyggd.is símar
4604980 og 8479810. Friðrik Arnarsson deildastjóri
fridrik@dalvikurbyggd.is 4604980 og 8490980.
Dalvíkurbyggð er sveitarfélag við utanverðan Eyjafjörð, um 40 km. norðan
við Akureyri. Sveitarfélagið er framsækið og leggur metnað sinn í að
veita íbúum góða þjónustu. Þar er blómlegt menningarlíf og fjölbreyttir
möguleikar til íþróttaiðkunar og útivistar. Að búa í Dalvíkurbyggð er
kjörið fyrir fólk á öllum aldri, barnafjölskyldur, útivistarfólk og þá sem vilja
njóta nálægðar við náttúruna. Það er ómetanlegt að geta stigið út úr erli
hvunn-dagsins og dregið að sér kraft sjávarins og fjallanna og endurnært
þannig sálina.

Afgreiðsla í apóteki
Lyfjaver ehf óskar eftir starfsmönnum til framtíðarstarfa við afgreiðslu í apóteki. Viðkomandi þarf
að hafa góða þjónustulund og hreint sakavottorð.
Lágmarksaldur er 20 ár. Reynsla af sambærilegum
störfum æskileg. Umsóknir ásamt ferilskrá skulu
sendar á netfangið alli@lyfjaver.is fyrir 10. júní n.k

- Lifi› heil

Spennandi tækifæri
fyrir lyfjafræðing
Lyfja Selfossi
Lyfsöluleyﬁshaﬁ

Í starﬁnu felst m.a. að bera faglega ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar,
annast daglegan rekstur og umsýslu og sjá til þess að unnið sé
samkvæmt lögum og reglugerðum um lyfsöluleyﬁ.

Átt þú heima hjá okkur?

Í boði er krefjandi og spennandi starf fyrir metnaðarfullan lyfjafræðing, samkeppnishæf laun og skemmtilegur vinnustaður í
vaxandi bæjarfélagi.

Hjá Húsaskjóli fasteignasölu starfar samhentur hópur
kvenna sem hefur það að leiðarljósi að fara fram úr
væntingum viðskiptavina. Við leitum nú að fólki sem
vill slást í hópinn og gera gott fyrirtæki enn betra.

Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyﬁ. Stjórnunarhæﬁleikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Ef þú ...
•
•
•
•
•
•
•
•

Leitar að fjölskylduvænum vinnustað
Vilt hafa sveigjanleika í starfi
Vilt fá laun í samræmi við árangur
Hefur mikla þjónustulund
Leitast við að fara fram úr væntingum viðskiptavina
Hefur áhuga á nýjungum og endurmenntun
Getur unnið undir álagi
Ert 30 ára eða eldri og hefur bíl til umráða

Lyfja leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi í stöðu
lyfsöluleyﬁshafa í Lyfju Selfossi.

Umsóknarfrestur er til og með 09. júní.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf.
hvetjum við karla jafnt sem konur til
þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Nánari upplýsingar veitir
Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri, í síma 530-3800.
Umsóknir sendist á netfangið hallur@lyfja.is

... Þá erum við að leita að þér.
Áhugasamir sendi inn ferilskrá með mynd á asdis@husaskjol.is
fyrir 10. Júní 2013.
Öllum umsóknum verður svarað.
P.s. Erum á facebook,
kíktu á hvað viðskiptavinir
hafa um okkur að segja.
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur - sími: 863-0402 - husaskjol@husaskjol.is

Hafrannsóknastofnun

Lausar stöður skólastjórnenda og kennara í Fjarðabyggð
Umsjónarmaður veiðarfæra
og eftirlitsmaður skipa
Hafrannsóknastofnun leitar að starfsmanni til að annast
umsjón með veiðarfærum, geymslum og ökutækjum, sjá
um ýmis innkaup vegna rannsóknaskipanna og eftirlit með
þeim í Reykjavíkurhöfn. Þá annast starfsmaðurinn móttöku
sýna og sendingar til útibúa stofnunarinnar
Hæfniskröfur:
• Þekking á veiðarfærum og rekstri skipa
•

Lyftarapróf og akstursréttindi

•

Almenn tölvukunnátta

Leitað er eftir einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, hefur
góða samskipta- og skipulagshæﬁleika og áhuga á málefnum sjávarútvegsins.
Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og
hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2013. Viðkomandi
skal hefja störf ekki síðar en 1. september.
Skriﬂegum umsóknum með ýtarlegum upplýsingum og
starfsreynslu, auk nafna tveggja meðmælenda, skal skila
til Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, eða
í tölvupósti (hafro@hafro.is). Nánari upplýsingar gefur
Sólmundur Már Jónsson, aðstoðarforstjóri.
Hafrannsóknastofnun er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði hafog ﬁskirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar
tengist alþjóðlegu samstarﬁ við erlendar hafrannsóknastofnanir og
háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 150 starfsmenn í þjónustu sinni.

Hafrannsóknastofnun
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík
s: 575 2000

Staða skólastjóra Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar
Leitað er að kraftmiklum og lausnamiðuðum leiðtoga sem er tilbúinn að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu
skólasamfélagsins í Fjarðabyggð.
Grunnskóli Fáskrúðsfjaraðar er 80 nemenda skóli sem skipaður er góðu fagfólki. Skólinn er staðsettur í nýrri Skólamiðstöð
á Fáskrúðsfirði en í henni eru einnig leikskóli, tónlistarskóli og bókasafn. Í skólamiðstöðinni ríkir góður starfandi og mikið
og gott samstarf milli stofnana.
Sjá nánar um helstu störf, menntun og hæfniskröfur á www.fjardabyggd.is laus störf.
Nánari upplýsingar um skólann er að finna á heimasíðu hans; www.fask.is
Allar frekari upplýsingar veitir Þóroddur Helgason, fræðslustjóri, í síma 860 8331 eða á netfanginu
thoroddur.helgason@fjardabyggd.is

Staða aðstoðarskólastjóra Grunnskóla Reyðarfjarðar
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að taka þátt í að stjórna og leiða gott faglegt starf í skólanum.
Skólinn er skipaður góðu fagfólki og þar ríkir jákvæðni og góður starfsandi. Við Grunnskóla Reyðarfjarðar stunda 160
nemendur nám. Skólinn er staðsettur er í glæsilegu húsnæði með frábærri aðstöðu.
Kennarastöður við Grunnskóla Reyðarfjarðar
Kennsla á unglingastigi þar sem ráðningartími er til eins árs. Einnig dönskukennsla á miðstigi, textílmennt og hönnun og
smíði.
Sjá nánar um helstu störf, menntun og hæfniskröfur á www.fjardabyggd.is laus störf
Frekari upplýsingar um skólann er að finna á heimasíðu hans; www.grunnrey.is
Nánari upplýsingar veitir Ásta Ásgeirsdóttir skólastjóri í síma 474-1247/863-1247 eða á netfangið
asta@skolar.fjardabyggd.is
Umsóknir og umsóknarfrestur
Stöðurnar eru allar lausar frá 1. ágúst 2013. Launakjör eru samkvæmt samningi LN og KÍ.
Umsóknarfrestur er til 7. júní og skulu umsóknir berast rafrænt á fjardabyggd@fjardabyggd.is eða í merktu umslagi á
skrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 Reyðarfirði.
Umsóknum skal fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf, leyfisbréf til kennslu, upplýsingar um frumkvæði á sviði fræðslumála, ábendingar um meðmælendur sem og almennar upplýsingar um viðkomandi.
Mjóifjörður

Norðfjörður

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

STÖRF HJÁ GARÐABÆ
Við gerum meira fyrir þig

Sjálandsskóli
  Kennari á unglingastigi

NÓATÚN
ÓSKAR EFTIR
KJÖTSTJÓRA

Lundaból
  Leikskólastjóri
Hæðarból
  Leikskólakennari
Nánari upplýsingar á vef
Garðabæjar, www.gardabaer.is

HELSTU VERKEFNI ERU:
˾ÏÜÕÝÞÔŇÜØĜÕÔŊÞÎÏÓÖÎ
˾ÇÔŇØßÝÞËàÓƒàÓƒÝÕÓÚÞËàÓØÓ
˾ ÔŊÞàÓØØÝÖË
˾ËÑÖÏÑßÜÜÏÕÝÞßÜ
˾ôƒËÏÐÞÓÜÖÓÞ

www.gardabaer.is

HÆFNISKRÖFUR:
˾ ÏØØÞßØÏƒËÑŇƒÜÏãØÝÖËĜÕÔŊÞÓƒØ
 ÏƒË×ËÞÜÏÓƒÝÖßÏÜÝÕÓÖãÜƒÓ
˾ ŇƒÒôÐØÓĜ×ËØØÖÏÑß×

 ÝË×ÝÕÓÚÞß×
˾ ÕÓÚßÖŊÑƒàÓØØßÌÜŊÑƒ

ÁHUGASAMIR VINSAMLEGAST
SÆKI UM Á WWW.NOATUN.IS

×ÝŇÕØËÜÐÜÏÝÞßÜÏÜÞÓÖ͒͑˛ÔŴØĜ

Leikskólinn Hulduberg við Lækjarhlíð
og leikskóladeild við Þrastarhöfða
í Mosfellsbæ auglýsa lausar stöður
Leikskólinn Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140
börn á aldrinum 2-5 ára og er aldursblöndun á öllum deildum.
Í haust bætast við tvær nýjar deildir sem verða staðsettar í
sérhúsnæði við Þrastarhöfða. Þar verður tekið á móti um 36
tveggja ára börnum. Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg og leikskólinn Þrastarhöfða eru staðsettir á vestursvæði í Mosfellsbæ alveg við Lágafellsskóla og
sundlaug íþróttamiðstöðvar Lágafells.
Auglýst eru laus eftrfarandi störf:
• Stöður deildastjóra á Huldubergi og Þrastarhöfða.*
• Stöður leikskólakennara á Huldubergi og Þrastarhöfða.*
• Staða leikskólasérkennara eða þroskaþjálfa á Huldubergi.
Um er að ræða 100% stöðu inn á deild.
Hæfniskröfur fyrir ofangreind störf:
- Leikskólakennaramenntun, leikskólasérkennaramenntun/
þroskaþjálfamenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni, metnaður og hæfni til að koma hugmyndum í
framkvæmd
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að takast á við nýjar og
fjölbreyttar áherslur í leikskólastarfi
*Ef ekki berast umsóknir frá leikskólakennurum sem uppfylla
hæfniskröfur kemur til greina að ráða leiðbeinanda í
stöðurnar.
Einnig eru laus eftirfarandi störf:
• Staða aðstoðarmanns í eldhús á Huldubergi.
Um 100% starf er að ræða.
• Stöður starfsfólks á deildum.
Hæfniskröfur fyrir ofangreind störf:
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og samviskusemi
- Áhugi á að vinna með börnum
Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
Umsóknarfrestur er til 10. júní 2013.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri störf
skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.
Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefánsdóttir
og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir í síma 5868170
og 8670727.
Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin.
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NetPartner er fyrirtæki sem hefur sérhæft sig í öruggum
netlausnum fyrir miðlungs til stór fyrirtæki og stofnanir.
Hjá okkur eru lausar tvær stöður.

HJARTAVERND

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum
skólaárið 2013 - 2014
Áslandsskóli (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
• Íþróttakennsla
• Íslenska á unglingastigi
Hraunvallaskóli (590 2800 lars@hraunvallaskoli.is)
• Almenn kennsla á yngsta stigi (byrjendalæsi kostur)
Setbergsskóli
• Sérkennsla (100%)
• Kennari með upplýsingatækni sem sérsvið
• Skólaliði
• Skólaliði í íþróttahús (baðvarsla)
Víðistaðaskóli (595 5800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
• Almenn kennsla á yngsta stigi
• Þroskaþjálfi (afleysing í eitt ár)
Öldutúnsskóli
(555 1546 (erla.gudjonsdottir@oldutunsskoli.is)
• Stærðfræði- og náttúrufræðikennsla á unglingastigi
• Tölvuumsjón

Hjartavernd leitar að einstaklingi til að starfa við rannsóknir á mannerfðafræði flókinna sjúkdóma. Starfið felur í
sér úrvinnslu erfðagagna úr stórum gagnabanka Hjartaverndar.
Hæfniskröfur:
Framhaldsmenntun á viðeigandi sviði, t.d. tölfræði, erfðafræði, stærðfræði eða tölvunarfræði og reynsla í líftölfræðilegri úrvinnslu stórra gagnabanka. Reynsla í notkun
tölfræðiforrita (t.d. R, S-plus, SAS) er nauðsynleg, og færni
í einu eða fleiri forritunarmáli/forritun. Reynsla í líftölfræðilegri úrvinnslu stórra gagnabanka er æskileg.
Umsjón með ráðningu hefur Valur Emilsson í
valur@hjarta.is eða 595 1855
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2013.
Umsóknum skal skilað til Hjartaverndar, Holtasmára 1,
201 Kópavogi merkt Mannerfðafræði eða á netfangið
atvinna@hjarta.is

Netsérfræðingur og forritari:
Starfið snýr að því að þróa áfram netstjórnunarbúnað
NetPartner og styðja erlenda samstarfsaðila í uppsetningu
og notkun hugbúnaðarins.
Forritunarkunnátta og góður skilningur á netkerfum er krafa
ásamt góðri ensku kunnáttu.
Netsérfræðingur og öryggisráðgjafi:
Staðan snýr að því að vinna með öryggislausnir NetPartner
sem snúa að uppsetningum á netgáttum (eldveggjum) og
netkerfum með ríka áherslu á uppfyllingu staðla og öryggis.
Uppsetningar á eftirlitsbúnaði og öryggislausnum NetPartner
sem snúa að stjórnun snjalltækja ásamt dulkóðun gagna og
tölvusamskipta.
Báðar stöðurnar krefjast góðra samskipta- og skipulagseiginleika, jákvæðni og þjónustulund með sterka tæknilega
kunnáttu sem bakland.
Allar fyrirspurnir skulu sendast á work@npi.is ásamt
umsóknum sem ber að merkja sem “Umsókn - Þitt nafn”.
Aðeins skal senda CV, við óskum eftir frekari gögnum þar
sem það á við.
Öllum umsóknum verður svarað.
www.netpartner.is

Allar upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar
viðkomandi skóla. Sjá einnig heimasíður skólanna.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2013.
Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Fagstjóri
Rekstrarfélag Sarps auglýsir laust starf fagstjóra Sarps
Rekstrarfélag Sarps rekur Sarp sem er menningarsögulegur gagnagrunnur og veflægt skráningarkerfi.
Helstu eignaraðilar Rekstrarfélagsins eru ýmis söfn og stofnanir í eigu ríkis og/eða sveitarfélaga.
Félagið leitar að öflugum sérfræðingi í fjölbreytt og krefjandi starf.
Helstu verkefni starfsmanns:
Ábyrgð á kerfisþróun og viðhaldi skráningarkerfisins Sarps.
Verkefnastjórnun.
Ábyrgð á ytri vef Sarps www.sarpur.is, þróun og viðhald hans.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskóla

Umsjón með gagnasafninu, uppbyggingu og viðhald
grunntaflna, gæðaeftirlit með skráningum.
Samskipti við þjónustuaðila vegna þróunar kerfis og hýsingar
gagnasafns.
Samskipti við notendur, kennsla og notendaþjónusta.

Álfaberg (555 3021 alfaberg@hafnarfjordur.is)
• Leikskólakennari
Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
• Matreiðslumeistari
• Leikskólakennari
• Þroskaþjálfi
Brekkuhvammur
(565 4493/555 0198 brekkuhvammur@hafnarfjordur.is)
• Leikskólakennari
Hlíðarendi (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
• Deildarstjóri (á deild barna frá 18 mánaða til þriggja ára)
• Leikskólakennarar
Hraunvallaskóli (590 2800 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
• Sérkennslustjóri
• Leikskólakennarar og þroskaþjálfi
Hvammur (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)
• Leikskólakennarar
Norðurberg (555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
• Þrjár stöður þroskaþjálfa
til að sinna kennslu og halda utan um börn á einhverfurófi.
Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
• Leikskólakennari
• Þroskaþjálfi
til að sinna kennslu og halda utan um börn á einhverfurófi
Allar upplýsingar veita leikskólastjórar viðkomandi skóla.
Umsækjendum er bent á heimasíður skólanna til að kynna
sér stefnur og starfsemina nánar.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
Umsóknarfrestur er til 10. júní 2013.
Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Kynning á Sarpi, öflun nýrra notenda.
Samskipti við samstarfsaðila innanlands og utan.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Þekking á safnastarfi og skráningarmálum safna nauðsynleg.
Menntun eða reynsla tengd skráningarkerfum og
upplýsingatækni (t.d. gagnasafnsfræði) æskileg.
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð.
Reynsla af verkefnastjórnun æskileg.
Góð almenn tölvukunnátta nauðsynleg.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum nauðsynleg.
Þjónustulund nauðsynleg.
Reynsla af markaðs- og kynningarmálum er kostur.
Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
Tungumálakunnátta nauðsynleg, góð færni í ensku.
Um 100% starf er að ræða frá 1. september 2013.

Starfsstöð starfsmanns er hjá Landskerfi bókasafna hf., Katrínartúni 2, Reykjavík á grundvelli þjónustusamnings Landskerfis
bókasafna og Rekstrarfélags Sarps. Umsóknarfrestur er til og með 21. júní. Nánari upplýsingar veitir Guðný Gerður
Gunnarsdóttir, formaður stjórnar Rekstrarfélags Sarps, í síma 411-6307 og netfangið: gudny.gerdur.gunnarsdottir@reykjavik.is.
Umsókn með ferilskrá, afritum prófskírteina og meðmælum eða upplýsingum um meðmælendur berist til formanns stjórnar RS,
á netfangið: gudny.gerdur.gunnarsdottir@reykjavik.is.
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Ert þú Pennavinur?
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Við óskum eftir sölufulltrúa í fyrirtækjaþjónustu
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Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Heimsóknir til viðskiptavina
og viðhald á viðskiptatengslum
 gIOXQQÏUUDYLÍVNLSWDYLQD
• Vinnsla tilboða og eftirfylgni
• Samningagerð og viðhald
þeirra
• Stofnun og viðhald á tengiliðaskrá
gQQXUWLOIDOODQGLYHUNHIQL

• Reynsla af sölumennsku
• Rík þjónustulund, sjálfstæði
og sveigjanleiki
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta,
reynsla á Navision er kostur
• Bílpróf
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Viðkomandi þarf að geta hafið störf í júlí.
Áhugasamir vinsamlegast sendið fyrirspurnir og
umsóknir á hildurh@penninn.is fyrir 10. júní n.k.
Penninn Grenásvegi 11

sími 540 2000 www.penninn.is
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penninn@penninn.is

Hjúkrunardeildarstjóri
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða deildarstjóra á
hjúkrunardeild. Deildin skiptist niður í þrjár einingar og er ein
einingin sérstaklega fyrir minnisskerta.
Á deildinni er einn deildarstjóri og tveir aðstoðardeildarstjórar.
Gerð er krafa um viðurkennt hjúkrunarpróf og leyﬁ frá Embætti
Landlæknis til að stunda hjúkrun. Nám í stjórnun og/eða
öldrunarhjúkrun er æskilegt sem og starfsreynsla í hjúkrun.
Starﬁð veitist á bilinu 1. júlí – 1. september.
Upplýsingar um starﬁð veita:
Dagmar Huld Matthíasdóttir, hjúkrunarforstjóri
Sími 560-4163, dagmar@sunnuhlid.is og
Hanna Lára Gylfadóttir, deildarstjóri
Sími 560-4161, hanna@sunnuhlid.is
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FAAS óskar eftir fólki til starfa við dagþjálfanir félagsins,
Fríðuhús í Reykjavík, Drafnarhús í Hafnarfirði og Maríuhús í
Reykjavík. Bæði er um að ræða sumarafleysingar og starf til
frambúðar.
Starfið felst í þjálfun og umönnun einstaklinga með heilabilun, þar sem áhersla er lögð á góða samvinnu og fagmennsku. Í störfum okkar er umhyggja og virðing fyrir
einstaklingnum og fjölskyldum þeirra höfð að leiðarljósi.
Við leitum að skapandi starfsmanni til að taka þátt í fjölbreyttu og gleðiríku starfi.
Umsækjendur þyrftu að geta hafið störf sem fyrst og/eða
með haustinu. Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg, en
ekki skilyrði. Laun samkvæmt kjarasamningi Eflingar/Hlífar
Nánari upplýsingar gefa forstöðumenn dagþjálfana
FAAS:
Sigríður Lóa Rúnarsdóttir í Fríðuhúsi, loa@alzheimer.is,
sími 533 1084
Erla Einarsdóttir í Drafnarhúsi, erla@alzheimer.is,
sími 534 1080
Ólína K. Jónsdóttir í Maríuhúsi, olina@alzheimer.is,
sími 534 7100.

Framkvæmdastjóri veitusviðs
Samorka auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra hita-, vatns- og fráveitusviðs á skrifstofu samtakanna.
Helstu verkefni:
• Umsjón með starfi fagráða umræddra veitusviða o.fl.
hópa á vegum samtakanna
• Umsjón með vinnslu handbóka og tæknilegra tengiskilmála
• Skipulagning og umsjón með framkvæmd námskeiða
og funda
• Þátttaka í mótun stefnu um starfsumhverfi veitnanna
og í samskiptum við ráðuneyti og opinberar stofnanir
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tæknimenntun á sviði bygginga eða véla og/eða
önnur menntun sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvufærni
• Góð íslensku- og enskukunnátta, Norðurlandamál
einnig kostur
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Starfsreynsla hjá veitufyrirtæki er mikill kostur

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Umsóknir skulu sendar til framkvæmdastjóra,
Gústafs Adolfs Skúlasonar (gustaf@samorka.is),
sem einnig veitir upplýsingar um starfið.
Umsóknarfrestur er til 14. júní nk., en gert er ráð
fyrir að nýr starfsmaður hefji störf mánudaginn
2. september.
Samorka − www.samorka.is − Sími 588 4430

Vísir hf óskar eftir að ráða
Vélarvörð til afleysingar á
Fjölnir SU 57.
Síma 412-5966 eða á www.fiskt.is

Vilt þú ganga til liðs við okkur?
Þar sem einn úr kennarahópnum er farinn á þing leitum að nýjum samstarfsmanni.

Við leitum að fjölhæfum starfsmanni sem getur kennt skipstjórn
smáskipa og/eða vélavörslu ásamt því að vinna að ýmsum
þróunarverkefnum.
Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af kennslu og úr sjávarútvegi.

Fjölnir er línuveiðiskip með
beitningarvél. Nánari upplýsingar eru gefnar í síma
896-2825 eða á heimasíðu
Vísis www.visirhf.is.

Parketverslun óskar eftir starfskrafti í sumar.
Starfið felst í afgreiðslu (sölumennsku) afgreiða af lager
og fleira. Starfskrafturinn þarf að vera stundvís, þjónustulundaður, glaðlyndur, jákvæður og geta unnið sjálfstætt og
vera reyklaus. Vinnutími er frá kl. 12.00 til 18.00.
Umsóknir sendist á aevar@parketverksmidjan.is.

Fisktækniskóli Íslands er lítill vaxandi skóli á sviði sjávarútvegs þar sem
lagt er mikið upp úr hagnýtu starfsnámi í miklu samstarfi við fyrirtæki
í greininni.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Jón olijon@fiskt.is
Umsóknarfrestur til 15 juní 2013

Grunnskólakennari
Óskum eftir að ráða grunnskólakennara að Hrafnagilsskóla
frá og með 1. ágúst. Um er að ræða umsjónarkennarastöðu
á miðstigi og kennslu í sérdeild.
Leitað er eftir kennara sem:
• Lagar kennslu- og starfshætti markvisst að þörfum
nemenda.
• Sýnir metnað fyrir hönd nemenda.
• Vinnur í teymi með kennurum og öðru fagfólki.
• Sýnir árangur í starfi.
• Er fær og lipur í samskiptum.
• Býr yfir frumkvæði og skipulagsfærni og sýnir sjálfstæði
í vinnubrögðum.
Umsóknarfrestur er til 14. júní 2013.

Skólaliði og stuðningsfulltrúar
Fyrir næsta skólaár er laust til umsóknar starf skólaliða og
tvær stöður stuðningsfulltrúa í Hrafnagilsskóla. Um er að
ræða 60 – 70% stöður.
Ráðið er í stöðurnar frá 19. ágúst 2013.
Umsóknarfrestur er til 10. júní 2013.
Nánari upplýsingar veitir Hrund Hlöðversdóttir skólastjóri í
síma 464-8100, 699-4209 eða á netfangið, hrund@krummi.is.
Heimasíða Hrafnagilsskóla er www.krummi.is

Ísafoldarprentsmiðju
vantar prentara í vaktavinnu
6RR\Y]HU[HYZLTM`YZ[MHNS¤YóHUWYLU[HYH[PSZ[HYMH]PóKHNISHóHWYLU[\U2]SKVNU¤[\Y]HR[PY
5mUHYP\WWSûZPUNHYNLM\Y/HSSK}Y1HRVIZZVU]LYRZ[Q}YPxWYLU[ZHS
5L[MHUN!OHSSKVY'PZHMVSKPZ.:4ZxTP
ÐZHMVSKHYWYLU[ZTPóQHLYLSZ[HWYLU[ZTPóQHSHUKZPUZZ[VMU\óÐKHNZ[HYMHZ[HYMZTLUUOQmM`YPY[¤RPU\
4PRSHYMQmYMLZ[PUNHYx]tS\T[¤RQ\TVNóY\TIUHóPOHMHm[[ZtYZ[HóZxó\Z[\mYPUVNLYWYLU[ZTPóQHUxTOZU¤óP
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·

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

· Kársnesskóli óskar eftir sérkennara
· Leikskólinn Álfatún óskar eftir leikskólakennara
· Leikskólinn Núpur óskar eftir deildarstjóra
· Leikskólinn Sólhvörf óskar eftir deildarstjóra
· Leikskólinn Sólhvörf óskar eftir
leikskólakennara

· Leikskólinn Urðarhóll óskar eftir deildarstjóra
· Salurinn – Tónlistarhús Kópavogs óskar eftir
móttökuritara
Fleiri störf og nánari upplýsingar er að finna á
vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Salurinn
óskar eftir
móttökuritara

Námsstyrkir
Bandalag kvenna í Reykjavík auglýsir eftir umsóknum um
styrki til Starfsmenntunarsjóðs ungra kvenna fyrir skólaárið
2013-2014.

Salurinn – Tónlistarhús Kópavogs auglýsir
eftir móttökuritara sem hefur umsjón með
miðasölu og veitingum.
Um er að ræða fjölbreytt starf á fámennum
vinnustað. Skiptist starfið þannig að um starf
ritara og símsvörun er að ræða fyrri part
dags og viðveru í miðasölu seinni partinn.
Starfsmaðurinn sér jafnframt um innkaup á bar
og umsjón með veitingum vegna ráðstefna og
funda.
Ráðningartími og starfshlutfall
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 6. ágúst
2013. Starfshlutfall er 100%
Menntunar- og hæfniskröfur
Góð tölvukunnátta (excel, word etc.)
Ŀ Góð íslensku og ensku kunnátta.
Ŀ Sjálfstæði, ögun og skipulag í vinnubrögðum.
Ŀ Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Ŀ Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
Ŀ

Kópavogsbær
kopavogur.is

Tilgangur sjóðsins er að hvetja og styðja við bakið á ungum
konum í Reykjavík, sem ekki eiga kost á námslánum, til að
afla sér aukinnar menntunar.
Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari
upplýsingar má nálgast á vef Bandalags kvenna í Reykjavík,
www.bkr.is
Einnig má nálgast umsóknareyðublöð í versluninni
Thorvaldsensbasarinn, Austurstræti 4, alla virka daga
milli kl. 14:00 og 18:00.
Fyrirspurnir og upplýsingar má senda á netfang
bandalagsins: bandalagkvennarvk@gmail.com
Umsóknir um styrki skal senda til Bandalags kvenna í
Reykjavík, Túngötu 14, 101 Reykjavík, merktar
„Námsstyrkir”.
Umsóknarfrestur er til 19. júní næstkomandi.

Frekari upplýsingar
Starfskjör samkvæmt VR-samningum.
Umsóknarfrestur er til og með 17. júní 2013.

DAGFORELDRAR
ÓSKAST
Dagforeldra vantar til starfa í Garðabæ.
Starf sem dagforeldri í heimahúsum felur
í sér spennandi og krefjandi verkefni með
ungum börnum. Dagforeldrar starfa sem
sjálfstæðir verktakar, en starfsleyfi og
eftirlit er í höndum Garðabæjar.

Upplýsingar gefur Aino Freyja, forstöðumaður,
í síma 5700 405 og Arna Schram, upplýsingafulltrúi, í síma 570 1500 á milli kl. 10-12 virka daga.
Einnig má senda fyrirspurn á aino@salurinn.is
eða arnaschram@kopavogur.is

Breyting á Aðalskipulagi
Borgarbyggðar 2010-2022
Stóra-Brákarey – iðnaðarlóð

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti þann 18. apríl 2013 að
auglýsa tillögu að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin tekur til iðnaðarlóðar í Stóru-Brákarey.
Í gildandi aðalskipulagi er svæðið skilgreint sem íbúðarsvæði.
Greinargerð með rökstuðningi er á uppdrætti dags. 22.04.2013 í
mkv. 1:10000.

Kópavogsbær

Til að gerast dagforeldri þarf viðkomandi
að hafa ríka ábyrgðartilfinningu og geta
veitt börnum góða umönnun, öryggi og
hlýju.

kopavogur.is

Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar.
Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til skipulagsfulltrúa Borgarbyggðar.
F.h. Borgarbyggðar

Dagforeldrar sækja grunnnámskeið fyrir
dagforeldra og taka þátt í skyndihjálparnámskeiðum og öðrum námskeiðum og
fræðslu sem boðið er upp á hverju sinni.
Garðabær greiðir eingreiðslu til dagforeldra við leyfisveitingu til þess að
bæta aðstöðu á heimilum þeirra með
tilliti til þarfa og öryggis þeirra barna
sem þeir vista.
Gerður er þjónustusamningur milli
Garðabæjar, dagforeldris og foreldra um
vistun hvers barns.
Starf sem dagforeldri í heimahúsum felur
í sér spennandi og krefjandi verkefni með
börnum. Garðabær býður upp á gott
starfsumhverfi fyrir dagforeldra. Greitt
er fyrir grunnnámskeið, dagforeldrum er
veittur frír aðgangur að leikfangasafni
og geta m.a. fengið þar lánaðar
fjölbura-kerrur og matarstóla.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna
Magnea Hreinsdóttir daggæslufulltrúi,
netfang annah@gardabaer.is eða í síma
525 8542.

Jökull Helgason, skipulagsfulltrúi

Sveitarfélagið Ölfus

3UNNUL¾KJARSKËLI
ÞROSKAÞJÁLFI
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi vantar
þroskaþjálfa til starfa skólaárið
2013 -14
Umsækjandi þarf að hafa menntun á sviði
þroskaþjálfa, góða skipulagshæﬁleika og mikla hæfni
í mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu
og áhugi á þróunarstarﬁ eru mikilvægir eiginleikar.
Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og
fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám,
teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða
samvinnu allra sem að skólastarﬁnu koma. Nánari
upplýsingar má ﬁnna á vefsíðu skólans:
http://www.sunnulaekjarskoli.is

Umsóknarfrestur er til 11. júní 2013.
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald,
skólastjóra, birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 800 Selfoss.

www.gardabaer.is

Skólastjóri

Reykjadalur í Ölfusi, Kynning á
deiliskipulagi fyrir úrbætur og
lagfæringar á Reykjadal í Ölfusi.
Unnin hefur verið skipulagslýsing og deiliskipulag fyrir
endurbætur á Reykjadal, lagfæringar á göngustígum og
bæta aðstöðuna við baðlækinn. Á síðasta ári var haﬁn
vinna við gerð deiliskipulagsins. Skipulagslýsing fyrir
deiliskipulagið hefur verið send út til umsagnar og umsagnir liggja fyrir. Deiliskipulagið verður lagt fram til
kynningar á opnum fundi í LBHÍ að Reykjum Ölfusi,
mánudaginn 10. júní 2013, kl. 17.
Mikil umferð er um Reykjadalinn og hefur hún aukist
margfalt síðustu árin. Koma þarf gönguleiðinni í einn
farveg og loka öðrum leiðum og einnig að verja gróðurinn í
dalnum vegna átroðnings göngufólks, hrossa og reiðhjóla.
Við baðlækinn er grasbalinn mikið skemmdur og verður
að grípa til góðra ráða til að varna meiri skemmdum. Leiðbeininga- og upplýsingaskilti þarf að setja upp við upphaf
gönguleiða að dalnum og einnig á gönguleiðinni sjálfri.
Mikilvægt er að þeir sem eru að njóta útivistar í dalnum
mæti á fundinn, fræðist um fyrirhugaðar aðgerðir og bendi
á góðar lausnir til að bæta það sem þegar er orðið skemmt.
Til fundarins boða LBHÍ að Reykjum, sem eigandi landsins,
Sveitarfélagið Ölfus, Hveragerðisbær og Eldhestar ehf.
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Útboð á laxveiði
í Flekkudalsá
Veiðifélag Fellsstrandar leitar tilboða í lax- og
silungsveiði á starfssvæði félagsins fyrir árin
2014, 2015 og 2016, samkvæmt fyrirliggjandi
útboðsskilmálum og upplýsingum.
Um er að ræða Flekkudalsá, Tunguá og Kjarlaksstaðaá á Fellsströnd í Dalasýslu, í fögru umhverﬁ, um 200 km fjarlægð frá Reykjavík. Veitt er
á þrjár stangir í 72 daga á tímabilinu 1. júlí til
10. september. Eingöngu hefur verið veitt á
ﬂugu.
Útboðsgögn má nálgast hjá Landssambandi
veiðifélaga og skrifstofu Bændasamtaka Íslands,
Bændahöllinni v/Hagatorg í Reykjavík,
sími 563-0308. Áskilið er að tilboðum sé skilað
á tilboðsformi sem fylgir útboðsgögnum.

Skóla- og frístundasvið

Umsókn um skólavist í þátttökubekk
Í ágúst nk. tekur til starfa fyrsti þátttökubekkur Klettaskóla og verður hann staðsettur í Árbæjarskóla.
Þátttökubekkur er sérhæft námsúrræði undir stjórn Klettaskóla en með aðsetur í Árbæjarskóla. Nemendur njóta faglegrar
þjónustu og þekkingar sérskólans en taka jafnframt þátt í starfi og samfélagi Árbæjarskóla eftir því sem tilefni gefst til.
Á fyrsta starfsári verða teknir inn allt að 6 nemendur á miðstigi, sem fæddir eru 2001, 2002 og 2003. Um inntöku í þátttökubekk
gilda sömu reglur um innritun og í Klettaskóla. Sótt er um rafrænt á heimasíðu Klettaskóla, klettaskoli.is
Umsóknarfrestur er til og með 14. júní nk.
Nánar upplýsingar veitir Erla Gunnarsdóttir, skólastjóri Klettaskóla, í síma 411 79 50 netfang: erla.gunnarsdottir@reykjavik.is
Klettaskóli er einn af grunnskólum Reykjavíkur og er sérskóli fyrir nemendur með þroskahömlun.
Skólinn þjónar öllu landinu og er fyrir nemendur með:
- miðlungs, alvarlega og djúpa þroskahömlun, með eða án viðbótarfatlana.
- væga þroskahömlun og skilgreinda viðbótarfötlun/fatlanir, s.s. einhverfu, blindu, heyrnarleysi og alvarlega hreyfihömlun.

Tilboðum skal skilað til formanns veiðifélagsins,
Sveins Gestssonar, Staðarfelli, 371 Búðardal.
Frestur til að skila tilboði rennur út mánudaginn
1. júlí 2013, kl. 12:00.
Tilboðin verða opnuð laugardaginn 6. júlí,
kl. 14:00, í Félagsheimilinu Staðarfelli á Fellsströnd, í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess
óska

Auglýsing um breytingar á deiliskipulagi í Kópavogi.

Umhverﬁssvið.
Skipulags- og byggingardeild

Kópavogsbraut 1a-c, Kópavogstún 3,
5, 7 og 9. Breytt deiliskipulag.

6WMyUQ9HLéLIpODJV)HOOVVWUDQGDU
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga
ASK arkitekta að breyttu deiliskipulagi athafnasvæðis Sunnuhlíðar. Nánar tiltekið nær tillagan til Kópavogsbrautar 1a-c og
Kópavogstúns 3, 5, 7 og 9. Í tillögunni er m.a. gert ráð fyrir að:
Sveitarfélagið Ölfus

Sveitarfélagið Ölfus auglýsir eftir áhugasömum verktökum í endurgerð lóðar.
Auglýst er eftir áhugasömum verktökum í vinnu við
endurgerð lóðar við leikskólann Bergheima í
Þorlákshöfn.Verið er að reisa viðbyggingu við skólann,
áætlað er að endurgera og stækka lóð.
Kröfur um val á verktaka eru þessar:
1.
Hafa áður unnið við skólalóðir þar sem mikil
krafa er gerð til vandvirkni. Leggja skal með
upplýsingar um áður unnin verk.
2.
Að skrúðgarðyrkjumeistari stýri verkinu.
3.
Að verktakinn haﬁ vélar og tæki til að vinna
innan lóðar.
4.
Geti unnið verkið frá 10. júlí til 15. ágúst 2013.
Á þessum tíma er sumarfrí í leikskólanum.
Einstakir verkþættir gætu unnist yﬁr lengri
tíma í samráði við við leikskólastjóra.
Helstu verkþættir:
8.1 Aðstaða og jarðvinna. Gröftur og brottakstur á efni, tilﬂutningur á efni innan lóðar,
grúsarfyllingar, upptaka á yﬁrborðsefnum og
förgun.
8.2 Mannvirki á lóð. Girðingar 105m,
leikfangageymslur, bekkir og borð.
8.3 Lagnir. Jarðvinna vegna lagna, gröftur og
fylling og lagningu á lögnum, fráveitu og snjó
bræðslu.
8.4 Rafkerﬁ. Jarðvinna vegna raﬂagna, ﬂeygun
á skurðum, taka upp eldri strengi, leggja nýja,
ídráttarrör, jarðstrengir, ljósastólpar, tenging á
búnaði.
8.5 Yﬁrborðsfrágangur: Hellulagnir um 700 m 2,
malbik um 210 m2 og timburpallar 80 m²
8.6 Gras og gróðursvæði. Gróðursetning, gerð
gróðurbeða 450 m2, og þökulagning um 1100
m2.
8.7. Uppsetning á búnaði.
Áhugasamir verktakar sendi inn upplýsingar um sig og
fyrirtækið fyrir 10. júní 2013, á netfangið
sigurdur@olfus.is eða Sveitarfélagið Ölfus, merkt
,,Bergheimar-lóð”, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn. Óski
bjóðendur eftir frekari upplýsingum vinsamlegast haﬁð
með tölvupósti sigurdur@olfus.is eða í síma 480 3800,
Sigurður.
Þeir sem valdir eru til að bjóða í verkið fá afhend ítarleg
gögn um verkið.

Sveitarfélagið Ölfus

• Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð fái heimild til stækkunar um allt að 34 hjúkrunarrými
• gert er ráð fyrir nýrri þjónustumiðstöð fyrir aldraða sunnan Kópavogsbrautar 1b (milli fyrirhugaðra húsa við Kópavogstún
5 og 9). Áætlað er að þjónustubyggingin verði ein hæð auk kjallara um 750 m2 að grunnfleti með aðkomu frá
Kópavogstúni
• íbúðum í fyrirhugum húsum við Kópavogstún 3 og 5 er fjölgað um samtals 6 íbúðir, hæð húsa og áætlað byggingarmagn
breytist ekki miðað við gildandi deiliskipulag
• íbúðum í fyrirhuguðu húsi við Kópavogstún 9 er fækkað um 6 íbúðir og húsið lækkað um eina hæð miðað við gildandi
deiliskipulag
• fjöldi og fyrirkomulag bílastæða breytist
Tillagan er sett fram á uppdætti í mkv. 1:2000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 7. maí 2013. Nánar um tillöguna
vísast til kynningargagna.
Ofangreind tillaga 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 3. júní 2013. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins,
www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega Skipulags- og byggingardeild eigi síðar en
kl. 15:00 þriðjudaginn 16. júlí 2013. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunum.
Skipulagsstjóri Kópavogs.
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ÚTBOÐ Ofanleiti 2

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ

Rammasamningur um
kaup á ferskum fiski

GATNAGERÐ
Ásbraut
endurgerð eldri götu

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum
vegna kaupa á ferskum fiski fyrir
Mennta- og Velferðarsvið
Kópavogsbæjar.

Kópavogsbær ásamt Orkuveitu
Reykjavíkur og Gagnaveitu Reykjavíkur
óska eftir tilboðum endurgerð götu og
veitulagna í götunni Ásbraut í Kópavogi.

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000 frá og með
mánudeginum 3. júní 2013 í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2 (1. hæð).

Í verkinu felst að jarðvegskipta í götustæði,
endunýja fráveitulagnir, vatnslagnir, hitaveitulagnir og fjarskiptalagnir. Leggja nýtt slitlag á
götuna, endurnýja gatnalýsingu og gangstéttar.

Tilboðum skal skilað fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn
19. júní 2013 í þjónustuveri Kópavogs,
Fannborg 2 (1. hæð).

Endurnýjun og uppfærsla
Reginn hf. auglýsir eftir tilboðum í endurgerð og breytingar
á innra skipulagi Ofanleitis 2 í Reykjavík. Ofanleiti 2 er
rúmlega 8.000 m2 skrifstofu- og skólabygging. Verkið felst í
breytingu á innra skipulagi, innri endurnýjun og uppfærslu til
að aðlaga hús þörfum nýs leigutaka (Verkís).
Verkefnið skiptist upp í tvo áfanga, stærri áfanginn og sá
fyrri verður unninn í júní til september/október 2013.
Útboðsgögn er hægt að nálgast á skrifstofu Arkís
Arkitekta ehf., Höfðatúni 2, 105 Reykjavík, eða með því að
senda tölvuskeyti á Halldór Þ. Arnarson, halldor@ark.is
og fá gögn á rafrænu formi.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Arkís Arkitekta, Höfðatúni,
eigi síðar en kl. 11:00 miðvikudaginn 12. júní 2013.
Vakin er athygli á lengdum skilafresti tilboða og
vettvangsskoðun mánudaginn 3. júní kl. 14:00.

Verkinu skal að fullu lokið 10. nóvember 2013.
kopavogur.is

ÚTBOÐ
ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ - VIÐBYGGING
ÚTBOÐ NR. 15472
Framkvæmdasýsla ríkisins f.h. mennta- og menningarmálaráðuneytisins óskar eftir tilboðum í verkhönnun
og byggingu viðbyggingar við Þjóðleikshúsið. Um er
að ræða alútboð að hluta því leitað er eftir aðila sem
yﬁrtaki hönnunarstjórn verksins, fullgeri verkteikningar
í samráði við arkitekta, fái framkvæmdarleyﬁ og skili af
sér 1. áfanga verksins fullbúnum með öryggisúttekt.
1. áfangi er fullbúin bygging án lagna og lyftubúnaðar
en arkitektateikningar eru nánast fullbúnar. Hlutverk
byggingarinnar er að auðvelda það að koma sviðsbúnaði inn á sýningarsvið og tengja smíðaverkstæði í
kjallara betur við þau.

FA ST E I G N A F É L A G
Hagasmári 1, 201 Kópavogur Sími: 512 8900 reginn@reginn.is

Viðbyggingin verður um 120 m² með um 9 m vegghæð
og er hugsuð sem skammtímabygging sem þó verði
vandað vel til eins og um varanlega byggingu væri um
að ræða.
Megin verkefni þessa 1. áfanga er:

ÚTBOÐ
Hafnarfjarðarbær óskar eftir
tilboðum í eftirfarandi Útboð.
1. Steyptar nýjar stéttar 2 Hafnarfirði 2013
Opnun tilboða þriðjudaginn 11. Júní kl. 10:30
Áætlað magn ca 2.100 m²
2. Steyptar nýjar stéttar 3 í Hafnarfirði 2013
Opnun tilboða þriðjudaginn 11. júní kl. 11:00
Áætlað magn ca 2.900 m²
Útboðsgögn afhent á geisladisk og verða seld hjá
Umhverfi og framkvæmdir Norðurhellu 2 Hafnarfirði
frá og með mánudeginum 3. júní á kr. 3.000.- fyrir hver
tilboðsgögn.
Tilboð verða opnuð á sama stað að viðstöddum þeim
bjóðendum er þess óska.
Réttur áskilinn til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna
öllum.
Umhverfi og framkvæmdir
Hafnarfjarðarbær.

Helstu magntölur eru:
Lengd götu
260 m
Fráveitulagnir
600 m
Skurðlengd veitulagna 800 m

Burðarþolshönnun og verkteikningar vegna hennar
Fullbúnir útveggir
Fullbúið þakvirki
Fullbúið milligólf
Hurðargat inn í aðalbyggingu
Aðkomuhurð stór
Aðkomuhurð lítil
Vatnslagnir til að fá öryggisúttekt
Brunavarnir til að fá öryggisúttekt
Vettvangsskoðun verður haldin ﬁmmtudaginn 13. júní
2013 kl. 13:00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa.
Verkinu skal lokið í einu og öllu fyrir 1. desember 2013
en aðgengi til að koma inn sviðsbúnaði skal vera komið
fyrir 19. ágúst 2013.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 4. júní n.k. Tilboðin verða opnuð hjá
Ríkiskaupum 25. júní 2013 kl. 14:00 að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000 – í þjónustuveri Kópavogsbæjar Fannorg 2 frá og með
miðvikudeginum 5. júní 2013.
Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn
19. júní 2013 fyrir kl. 11:00 og verða þau þá onuð
í viðurvist þeirra bjóðenda sem þar mæta.

kopavogur.is

ÚTBOÐ
GATNAGERÐ
Breikkun Dalvegar og
gerð hringtorgs 1. áfangi
Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í
breikknun Dalvegar til vesturs frá hringtorgi við Digranesveg og til móts við hús
nr. 18 við Dalveg og að gera hringtorg
við innkeyrslu að Sorpu.
Í verkinu felst að jarðvegskipta í götu – og
stígstæði, leggja nýtt slitlag á hluta af götunni
og ganga að öðru leiti frá yfirborði götu og stíga.
Framkvæmd þessi er boðin út með fyrirvara um
gildistöku á breyttu deiliskipulagi fyrir
Dalveg 2 – 16.
Helstu magntölur eru:
Gröfur
Fylling burðarlags
Undirlagsmalbik
Malbikun götu

6.400 m³
6.400 m³
2.200 m²
3.000 m²

Verkinu skal að fullu lokið 10. nóvember 2013.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000 – í þjónustuveri Kópavogsbæjar Fannorg 2 frá og með
miðvikudeginum 5. júní 2013.
Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn
19. júní 2013 fyrir kl. 11:00 og verða þau þá onuð
í viðurvist þeirra bjóðenda sem þar mæta.

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

TIL LEIGU - LAUFÁSVEGUR
Um er að ræða góða 3-4 herb. íbúð við Laufásveg.
Íbúðin er í fallegu húsi og með sérinngangi.
Mánaðarleiga kr. 200.000.
Upplýsingar í síma 896-2822.

Breiðholtslaug: Aðstaða fyrir
líkamsræktaraðstöðu, nr. 12988.

• Hverﬁsgata endurgerð. Frakkastígur – Vitastígur,
nr. 13044.
• Grandagarður 2, utanhússviðgerðir,
nr. 13013.
• Reglubundið viðhald raﬂagna – Hverﬁ 1, 2 og 3,
nr. 13052.
• Reglubundið viðhald raﬂagna – Hverﬁ 4 og 5,
nr. 13053.
• Reglubundið viðhald raﬂagna – Hverﬁ 6 og 7,
nr. 13054
• Reglubundið viðhald raﬂagna – Hverﬁ 8, 9 og 10,
nr. 13055.

Íþrótta- og tómstundasvið og Umhverfis- og skipulagssvið, óska eftir umsóknum áhugasamra aðila til að taka
þátt í uppbyggingu og rekstri líkamsræktaraðstöðu
í tengslum við Breiðholtslaug ásamt því að koma að
fjármögnun, framkvæmdum og rekstri viðkomandi
aðstöðu.
Yogi, eina ísbúðin á Akranesi er til sölu.

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

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

Yogi selur jógúrtís í sjálfafgreiðslu (6 stútar), rjómaís og
ísrétti frá Emmessís. Einnig eru seldir hollustudrykkir,
skyrdrykkir og safar, boozt og smoothy. Og síðast en ekki
síst frábært kaffi.
Staðsett í Krónuhúsinu á Akranesi.
Einstakt tækifæri fyrir samhenta fjölskyldu.
Besti sölutíminn framundan.

Innkaupadeild

Innkaupadeild

S: 588 3300

Fyrirspurnir sendist á netfang brekka@brekka.is
eða á Fasteignasölu Vesturlands s. 431-4144

Sjávarjörð i Reykjavík

FALLEGT RAÐHÚS Í FOSSVOGI
KJALARLAND 31
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. JÚNÍ
Á MILLI KL. 15 OG 15:30

TIL SÖLU

OPIÐ HÚS
Sunnudag 2.júní

14:00 - 15:00

Lögbý
Lö
g
gb
bý
bý
ýli
li að
ð Hvammi
Hva
Hv
vam
am
mmi til
til sölu
sö
ölu
• Glæsilegt lögbýli 6 ha
Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

• Eignarland að sjó

Húsið er verulega vel skipulagt og er um 216 fm að stærð.
Svefnherbergi geta verið 4 eða 5. Húsið hefur fengið gott
viðhald og er mikið endurnýjað. Verð 62.900.000 kr.
Sveinn Eyland
lögg. fasteignasali verður
á staðnum s: 6900 820

S
SVEI
NN EYLAND
L
Löggiltur
fasteignasali
Sími: 6900 820
S

Verð frá

Höfum fengið til sölu mjög góða tískuvöruverslun í uþb 95 fermetra
leiguhúsnæði á góðum stað í fallegu steinsteyptu húsi við Laugaveginn.
Hátt er til lofts og rýmið sem er bjart og skemmtilegt hefur auk þess góða
sýningarglugga að götunni.
Sér snyrting og lítil kaffistofa/lager er innan verslunarinnar.
Verslunin sem sérhæfir sig í kvenfatnaði, skarti og gjafavöru hefur
tryggan hóp viðskiptavina, veltan sem var kringum 20-24 milljónir á
síðasta ári fer stígandi og nú fer í hönd söluhæsta tímabil ársins.
Núverandi eigandi hefur séð um innkaup og vöruinnflutning sjálfur og
koma vörurnar aðallega frá Amsterdam, London og Bandaríkjunum.
Innifalið í kaupverði er vörulagar að útsöluverði ca. 5 milljóna króna auk
innréttinga.
Verð: 12.000.000 kr
Leiga á mánuði: ca 360.000 kr á mánuði með vsk
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR
veitir Ingólfur Ingvarsson sölufulltrúi í síma 893-7806, eða sendið póst á
netfangið: ingolfur@midbaer.is

29,5 millj.

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Nú er komið app
fyrir Fréttablaðið:

App sem
þú þarft

TÍSKUVÖRUVERSLUN Í MIÐBÆNUM

• Tvö hús
• Einstak útsýni

hdl. og löggiltur fasteignasali

21

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
•

www.eignamidlun.is

Einbýlishús á sjávarlóð á sunnanverðu Seltj.n.

Nýtt í spjaldtölvuna
og snjallsímann

Glæsilegt einbýlishús um 600 fm. Húsið er á tveimur hæðum og stendur á sjávarlóð
á einum eftirsóttasta stað á höfuðborgarsvæðinu. Að innan er húsið rúmlega
tilbúið undir tréverk en fullfrágengið að utan. Lóð er fullfrágengin með stéttum,
heitum potti, gufubaðstofu o.ﬂ. Hér er um að ræða einstaka eign á frábærum stað.
Húsið er hannað af Steve Christer og Margréti Harðardóttur.
Allar nánari upplýsingar veita Sverrir Kristinsson og Gunnar Helgi Einarsson
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Úlfarsbraut 98
Glæsilegar íbúðir í Úlfarsárdalnum

Þórunn

777 2882
thora@remax.is

RE/MAX Senter kynnir glæsilegar íbúðir í nýju klasahúsi á útsýnisstaðí Úlfarsárdalnum. Um er að ræða vandað, 6 íbúða hús með stæði
í bílageymslu með sér innkeyrsluhurð fyrir hverja íbúð. Húsið stendur
neðst og vestast í hverfinu með einstöku útsýni til Reykjavíkur og yfir
í Grafarholtið. Fyrir framan húsið er opið, vatnsverndarsvæði Korpu
og yndislegt útivistarsvæði Úlfarsárdalsins.
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Við hönnun og frágang hússins var vandað til allra verka, húsið og
innviðir þess var hannað 2007.
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AÐEINS 5 ÍBÚÐIR EFTIR

ERUM MEÐ Í EINKASÖLU 16
STÓRGLÆSILEGAR NÝJAR 3ja OG 4ra
HERBERGJA ÍBÚÐIR
VIÐ BJARKARDAL 33
Möguleiki er að fá íbúðirnar á ýmsum byggingarstigum.

SÖLUSÝNING LAUGARDAG OG SUNNUDAG
FRÁ KL. 14:00 – 16:00
Möguleiki er á 100% fjármögnun!
Verðdæmi á 3ja herbergja tilbúinni íbúð með 20.280.000 kr. láni, 100% lán:
80% lán á 4,2% vöxtum frá ILS miðað við 40 ár – greiðslubyrði ca. 70.000 kr.
20% lán á 4,2% vöxtum frá seljanda miðað við 30 ár –
greiðslubyrði ca. 20.000 kr.

Samtals greiðslubyrði lána: ca. 90.000 kr. á mánuði.
Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.
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ÞEGAR ÞÚ
Í SKOÐUN
VIÐ GEFUM VIÐSKIPTAVINUM OKKAR SEM KOMA MEÐ
BÍLINN Í SKOÐUN Í JÚNÍ ALLT AÐ ÞRJÁR BIRKIPLÖNTUR TIL
AÐ TAKA MEÐ SÉR HEIM OG GRÓÐURSETJA.
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2013

Júníí er skoðunarmánuður bíla með 6 í

endastaf númers, júní er líka góður
mánuður til að gróðusetja tré og plöntur.
Frumherji ætlar að gefa viðskiptavinum sínum
samtals 6000 birkiplöntur í júní. Komdu í
skoðun og taktu þátt í að fegra landið og
vinna gegn mengun með Frumherja.

REYKJAV
A ÍK
Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavík
Grandi, Hólmaslóð 2, 104 Rvk.
Sund, Klettagörðum 11, 104 Rvk.
Skeifan, Grensásvegi 7, bakhús, 108 Rvk.
Grafarvogur, Gylfaﬂöt 19, 112 Rvk.
KÓPAVO
A GUR
Dalvegi 22, 200 Kópavogur

GARÐABÆR
Litlatúni 1, 210 Garðabær
HAFNARFJÖRÐUR
Dalshrauni 5, 220 Hafnarfjörður
AKUREYRI
Frostagötu 3a, 603 Akureyri
(Ath. á meðan birgðir endast)

ÞJÓNUSTUVER

TÍMAPANTANIR OG UPPLÝSINGAR

570 9090

- örugg bifreiðaskoðun um allt land
Netfang; frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is

BETRI STOFAN

Fegraðu
landið með
Frumherja

JU  456

HÆGT ER AÐ FÁ GEFINS
TRÉ Á EFTIRFARANDI
F
STÖÐUM HJÁ FRUMHERJA

LAUGARDAGUR 1. júní 2013

| SMÁAUGLÝSINGAR |

smáauglýsingar

9

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

KIA Sorento ex classic 140hö. Árgerð
2006, ekinn 143 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.390.000. Rnr.990308.

NISSAN X-trail. Árg. 2004, ek. 174
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Tilboð
990.000. Rnr.103761. Allt að 100%
vísa/rað

JAGUAR XKR COUPE . Árg 4/2008,
ek 10 Þ.KM, 420hö, Sá flottasti, Ein
með öllu, Fluttur inn nýr, Ásett verð
12.900.000. Rnr.114909. Er á staðnum,

KTM 450EXC-R 2008 til sölu Ekið
95tíma, götuskráð, einn eigandi,
hlífðarpanna, handahlífar, kælivifta v.
750þús, eða tilboð, engin skipti.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

KTM og Husaberg umboðið
Rofabæ 7, 110 Reykjavík
Sími: 586-2800 / 893-2098
www.ktm.is

TOYOTA Yaris t-sport. Árgerð 2007,
ekinn 59 Þ.KM, bensín, 5 gírar.skoðar
skipti Verð 1.990.000. Rnr.222723.

COMBI CAMP Venezia. Árgerð 2004,
ekinn -1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 690.000. Rnr.110511.

BMW 3 325i s/d e90. Árgerð 2008,
ekinn 37 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.490.000. Rnr.140545

Bílar til sölu

SUBARU Impreza wrx turbo 4wd.
Árgerð 2001, ekinn 178 Þ.KM,
bensín, 5 gírar. Tilboð 825.000.- kr.
Rnr.103382. Allt að 100% vísa/rað.

TOYOTA Prius hybrid. Árgerð 2012,
ekinn 11 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.760.000. Rnr.140596.

HYUNDAI Starex tdi 8 manna .
Árgerð 2005, ekinn 102 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur.leður.dráttarkrókur. ofl. gott
eintak Verð 1.880.000. Rnr.222615

FIAT P200. Árgerð 2006, ekinn 15
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 6.150.000.
Rnr.110516.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

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.

TOYOTA Hilux. Árgerð 1997, ekinn
214 Þ.KM, dísel, 5 gírar, 36” breyttur
hlaðinn búnaði. Tilboð 590.000.
Rnr.104070. Allt að 100% Vísa rað.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is
LAND ROVER DISCOVERY LR3 HSE
7 MANNA 11/2007, ekinn 76 Þ.km,
bensín, sjálfskiptur, leður, einn eigandi.
Verð 4.990.000. Rnr.250992 á www.
bilo.is - Jeppinn er á staðnum!

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260
Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

Eigum EL-GO rafmagnsvespurnar til
afgreiðslu strax, ekkert próf og ekkert
bensín. Sama lága verðið kr.148.900,-

M.BENZ ADRIATIK SILVERDREAM
S700 4X4 06/2006, ekinn 27
Þ.km, DIESEL, SJÁLFSKIPTUR,
FJÓRHJÓLAHJÓLADRIFINN. Einn
af flottari húsbílum landsins! Verð
13.900.000. Ranr.283461 - Komdu og
sjáðu hann í salnum strax í dag!

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

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

Þjónustuauglýsingar
2EIÈSKËLINN ER HAÙNN  DAGA
N¹MSKEIÈ FR¹ M¹N FÎS ALLAN
DAGINN FR¹ KL   MEÈ F¾ÈI
!LDUR   ¹RA
2EIÈKENNARI
,¹RUS 3INDRI

5PPL Å S     
Flugnanet fyrir
glugga og hurðir
stofnað 2010

Kynntu þér þjónustu Xprent
á nýrri heimasíðu: www.xprent.is
xprent@xprent.is - s. 777 2700 - Sundaborg 1 - Fylgstu með okkur á FACEBOOK

Varanleg lausn fyrir
heimilið og sumarhúsið.
Snyrtilegt og sérsmíðað eftir máli.
SBD ehf. Sími 895-9801
oskar@sbd.is – www.sbd.is

SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    

Pontiac Star Chief árg. 1957. Bíll í
toppstandi. Uppl. í síma 6906216 eða
viffim@gmail.com

Sími 512 5407
%2 "¥,34)¨ 2)&)¨ 
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.
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TOYOTA YARIS DIESEL 2008
Ek. 100þús. Beinsk. Lit. rúður. Í
óaðfinnanlegu ástandi og lítur mjög
vel út. Eyðsla 4-5 l/100km. Verð:
1.850.000 Uppl. 824 0007.

Save the Children á Íslandi

CHALET Arrowhead. Árgerð 2006,
ekinn -1 Þ.KM, , sjálfskiptur. Verð
1.890.000. Rnr.100243.

M Benz árg. ‚99. Ek. 130 þús.
Sjálfskiptur. Ný sprautaður. Bíll með
öllu. Tilboð óskast. Uppl. í s. 866 3067.
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Bílar til sölu

Einstakur Raf 4 4x4 ljósgrár og sk,
sem kom á götuna um áramótin
2002/2003 og er 2003 týpa. Bíllinn
er aðeins keyrður 87 þús kílómetra
og hefur verið undir eftirliti hjá Bifr.
verkst Reykjavíkur. Nýbúið að skipta
um bremsuklossa og diska að framan
og klossa að aftan. Hefur alltaf farið í
gegn um skoðun athugasemdarlaust.
Topp eintak. Verð: tilboð. Engin skipti.
Uppl í síma 553 2438 eða gsm 862
5446 eftit kl 16.00.

250-499 þús.

Golf Variant ‚03 til sölu Ek.160þ. nýr
hvarfakútur og aftari O2 skynjari. Lakk
og felgur mjög gott S:8215071.

Til sölu Toyota Yaris Sol 1,3 árg.
2008 ek.83000 v. kr.1570 þús. Sími
8248004.

VW Bora árg.2002. 1.6v beinsk. Ekinn
128þ.km nýyfirfarinn, sparneytinn,
verð 690 þús. S. 843 0778.

Hyundai Terracan ‚05. 3000 vél. Disel,
5 gíra, beinskiptur. Ek. 130 þús. Mjög
fallegur dekur bíll. Verð 1700 þús. tilboð. Uppl. í s. 898 2820.

Til sölu Audi Q7 árg. 2007, 4,2 bensín.
Topp eintak. Ekinn 110 þ. Verð 4.890.
þús S: 893-7388.

Til sölu Pajero sport árg. ‚99 ek. 199
þ. Nýleg heilsársdekk. Skoðaður 14.
Breyttur 35” V. 890 þús. S. 896 2343

Suzuki Liana 4*4, árg. ‚06. Ekinn 93þ.
Ásett verð 1430þ. Verð 1200þús. S.
857 2349.

HONDA CIVIC SEDAN SSK
HONDA CIVIC árg.‘98 sjálfskiptur,
spoiler, vti álfelgur, lítur mjög vel út
ekkert ryð reyklaus og gott eintak!
Verð 320 þús. Uppl. í s. 841 8955.

GOLF 390,000 STG
Til sölu Honda CRV, árg ‚00. Skoðaður
‚13. Ek. 177þ. Verð 550þ. S. 780 4188

Ekin 189. Þús ný sk. 4 dyra góður bíll
uppl í síma 895-8873

Bílar óskast

- NOTAÐIR BÍLAR -

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!

www.bilaland.is

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Uppl. í S. 691 9374.

Ford Explorer Limited 2004 Árg.
Nýskráður 2006. Einn með öllu,
dekurbíll. Einn eigandi . 2,2 milljónir
Upplýsingar í síma 8936678.

KAUPI BILAÐA BÍLA
Plymouth Grand Voyager 7 manna,
árg. ‚99, ek. 178þ.km. Verð 490Þús.
Sími 699 2570.

HYUNDAI Santa Fe 4x4. Nýskr.
09/06, ekinn 103 Þ.KM, bensín, 5
gírar. Verð 1.490.000. Rnr.120071.

ÚRVALS
GÆÐABÍLAR

HJÁ HEKLU

LMC Dominant 560 árg.2007.
velmeðfarið, Alde gólfhitakerfi,
fortjald , margísa, sólarsella,
bakkmyndavél,stór ískápur m/frystir,
grjótgrind,mikið af aukabúnaði. uppl.
Í s: 842-5887.

HONDA CR-V. Nýskr. 09/06, ekinn
aðeins 63 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 2.090.000. Rnr.141568.

VW Golf Trendl. 1,6 Tdi
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 25.500 km, beinsk.
Ásett verð:

2.990.000,-

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu
framleiðendum, sýningarbíla,
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar,
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000.

Til sölu FORD TRANSIT 280S. Ek.
113þús. árg. 2008 verð 17000 þús.
uppl: 8991041.

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á
ca. 30 - 300 þús. S. 896 6744.

BÍLL ÓSKAST
Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S.
615 1815 eða sendu sms.

Jeppar
Lancer station 4x4 árg. 1998 , ný
timareim , sk. ‚14 , litur vel út, ekinn
219.000 km, verð 229.000, uppl. i
sima 615 2715.

VW Touareg 2004, sjálfsk, Bensín.
Skoðaður 14. Keyrður: 178.000 Ásett
verð 1.890.000 tilboð 1.550.000,skoða öll skipti. RN221091

VW PASSAT COMFORTLINE
ÁRG 2007

HYUNDAI TUCSON ÁRG.
2008, 1690Þ.KR.

Ekinn 70.000, dísel, sjálfskipting,
krókur og m.fl. Skipti á ódýrari eða
bein sala 2.490 þús. Uppl. í síma 699
6164.

Sprækur og þægilegur jepplingur, ásett
verð 2560þ.kr., til sölu á 1690 þ.kr.,
staðgr., 2,7l vél, ný tímareim, heilsár
dekk, sjálfsk., 4x4, ekinn 107 þ.km,
uppl: 695 5524.

SUBARU Forester Plus.
Nýskr. 07/07, ekinn 103 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.290.000.
Rnr.141438.

Toyota Avensis ‚99. Ek. 184 þús. Ný
skoðaður. Ásett 520 þús. Fæst á 380
þús. stgr. Uppl. í s. 898 3590.

VW Passat Highline
Ecof. Árg. 2011, bensín/
metan. Ekinn 50.000, sjálfsk.
Ásett verð:

Til sölu Iveco 20 manna bíll. Árg 12
ekinn 2000 km uppl 8922879
Til sölu Toyota Avensis 2003. Lítur
mjög vel út. Góður bíll. Ek. 105þús. V.
1.390. Uppl. í S. 8925590.

Passat 1800turbo árg‘98 lítur mjög vel
út þarfnast smá lagfæringar. Tilboð.
S:857-2349

0-250 þús.

4.390.000,seldu strax.....seldur.is

VOLVO V50 1,8. Nýskr. 07/05, ekinn
100 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.590.000. Rnr.270271.

Audi A4 Avant 2,0TDi
Árgerð 2011, dísil
Ekinn 38.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:

HYUNDAI I30 Comfort. Nýskr.
06/08, ekinn 91 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 2.150.000. Rnr.120184.

5.190.000,-

Verð kr. 1.380.000. Árgerð 1991 Dísel,
Sjálfskiptur,Vökvastýri, Gasmiðstöð,
Ísskápur, vaskur, gaseldavél. Nánari
upplýsingar kiddihardar@gmail.com
og s: 862 4626.

FORLJÓTUR EN GÓÐUR
POLO
Chevrolet SPARK 1200cc Ekinn 7 þ.
Ágúst 2012 Vetrardekk 1750 þús. Sími
897 6811.

árg 98, ekinn 130.Þ ný sk, nýleg
tímareim. góð dekk, eyðir litlu sem
engu. V,170. Þús uppl í síma 895-8873

RENAULT MEGANE
SCENIC RX4
4x4 jepplingur, 2001 model, ek.213þ.
vel viðhaldið. 400 þús stgr. S.8617080.

Sendibílar

kvartmíla

VW Polo Trendl. 1.2
TOYOTA Avensis Wagon SOL.
Nýskr. 01/08, ekinn 146 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.990.000.
Rnr.280708.

FORD ECONOLINE 350
HÚSBÍLL

&YRSTA UMFERÈ ¥SLANDSMËTSINS
Å KVARTMÅLU
170,000 STG.

Árgerð 2012, bensín
Ekinn 23.000 km, beinsk.
Ásett verð:

Mada 626 ný sk. sumar og vetradekk.
ekin 350Þús árg 92 góður bíll uppl, í
s 895-8873

2.150.000,-

Til sölu Renault Mascott sendibíll með
lyftu. Ekinn 28 þús km. Verð 6,5 mill +
vsk. Uppl. í síma 820-0380.

til sölu

67 #RAFTER  FARÖEGA RÒTA TIL SÎLU
MM Pajero Instyle
VOLVO XC90 2.5 Turbo.
Nýskr. 09/03, ekinn 172 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.790.000.
Rnr.201303.

Árgerð 2012, dísil
Ekinn 21.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:

9.390.000,-

Laugavegi 174 · S.590 5040

heklanotadirbilar.is
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Mótorhjól

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Húsbílar

Hjólhýsi

Harley Davidson Night train 2007.
96ci (1580cc) 6 gíra kassi. 200mm
afturdekk. Mattsvart. Vél og bobby.
18” stýri. Orginal stýri fylgir með.
Screaming eagle stage 1 kit.
Screaming eagle púst.Verð 2,5 millj.
Uppl. í síma 862 9101.

Til sölu: Suzuki Hayabusa 2005
Rafskiptur gírkassi-PowerCom ofl. Verð
1.050 þús. stg. / 8972482.

Fellihýsi

Til sölu vel með farinn húsvagn
sem er staðfestur á Laugavatni með
rúmgóðum palli og fortjaldi. Allar
nánari upplýsingar í síma 895-6993

H-D NIGHT TRAIN TIL SÖLU

Til sölu Torfæru mótorhjól KTM 250
EXC-F, árg. 2007. Götuskráð, ekið
80km, upprunaleg dekk, verð 600þús.,
alltaf geymt inni. Uppl. í síma 661
5121.
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LMC Dominant árg. 2007 Vel með
farið með öllu, Aldekerfi, markísa,
sólarsella, stór ísskápur m/frysti og fl.
Verð 3.290.000 Uppl. Í s: 663-7722
eftir kl 18.

Til Sölu Colman Taos 8.feta fellihýsi
árgerð 2002. Í góðu standi, nýr
upptrekkjari, nýlega riðvarið. Verð
765,000. Upplýsingar í síma 861 0452.

Fleetwood Americana Utah 12 fet,
árgerð 2006. Grjótgrind - sólarsella Markísa- nýr rafgeymir- truma miðstöð
- ísskápur o.fl. Tilboðsverð 1.590.000,Upplýsingar í síma 898-5561.

Pallhýsi

Vespur
Celebrity DS rafskutla til sölu. Uppl. í
S. 486 0070.

Kerrur

Hobby EXCELLENT UL 2011 til sölu.
Er með markisu, loftpúðafjöðrun,
gljótgrind og gerfihnattabúnaði. Húsið
er lítið notað. Verð 4.150.000 Nánari
uppl. í s. 8944708 og 8461030.

PALOMINO YEARLING 4100
Árg. 2005, markísa, sólarsella, sjónvarp
o.fl. Verð 1190 þús. S: 694 3556.

Honda Shadow 750, árg. 2006 Ek. 7
þús. Verð 850 þús. Uppl. í s. 893-7388.
Sun-Lite Pallhýsi, 2004 árg. 7fet á
lengd. Vel með farið. Verð 750.000kr.
Uppl. í síma 698 8244 og 692 6895.

Tjaldvagnar
BENZ Húsbíll, með öllu. T.D Miðstöðískápur-DVD og fl. Nánar í síma 6997128 eða mail eyglohuld@simnet.is

Til sölu Honda Shadow 750, Spirit árg.
2007. Ek. innan við 2500 km. Verð kr.
850 þ. Uppl. í S. 824 0440.

Góð 2 hesta kerra til sölu. Létt í
drætti. V. 600. Uppl. í S. 892 5590.

STÓRT LMC hjólhýsi með sér
barnaherbergi alveg aftast. Með
sólarsellu, markisu og hliðum. Árg
2008 Tilboð 3.5 mill. Uppl 650-5040

A-liner Expedition árgerð 2006, ný
sólarsella, sérsaumað fortjald. Mjög
vel með farið og lítið notað.Verð
2.350.000. Upplýsingar í síma 698
8244 og 692 6895.

Til sölu Combi Camp family árg. 1991
með nýlegu fortjaldi. Verð 280 þ.
Vagninn verður til sýnis í dag milli kl
13-16. Nánari uppl. 862-9222.

ATHYGLI EHF.-02-13

Ferðaþjónustuaðilar – Verktakar

Af sérstökum ástæðum eigum við gámahús til afhendingar strax.
Húsin geta ýmist verið til sölu eða leigu.
Gámahúsin eru samtengjanleg, einangruð með opnanlegum
gluggum, ofnum, lögnum og ljósum.
Hentug lausn sem viðbótar gistirými fyrir ferðarþjónustuaðila
og fyrir skrifstofur, kaffistofur, vinnuskúra og margt fleira.
» 20 herbergi með innréttingum
» Snyrtingar með öllum lögnum
» 3x45 m2 opið rými – fundarsalur

Hafðu
samband!
568 0100

Gámahúsin eru uppsett og til sýnis eftir samkomulagi.

www.stolpiehf.is

Klettagörðum 5 | 104 Reykjavík | Sími 568 0100
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Lyftarar
MÚRVIÐHALD SÍMI 770
4520 HÚSAVIÐHALD NÝBYGGINGAR
Til sölu nánast ónotaður Campion
Explorer 602cc.225hö Optimax, GPS,
CD,VHF, fiskleitaræki ofl. Gengur
55m. Frábær í skotveiði, sjóstöng,
ferðaþjónustu ofl.. 822 4060.

Til sölu skotbómu lyftarar netvelar.is
Uppl. í s. 892-0566

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ MÁLA
ÞAKIÐ. Tek að mér uppsetningar
og lagfæringar á Þakrennum,
Þakviðgerðir, Þakmálun og aðra smíða
vinnu. Uppl. s. 694 8448 Ólafur.

Hjólbarðar

Allar múrviðgerðir - steining
- múrar áratuga reynsla.

ÞARFNAST BÍLAPLANIÐ
ÞRIFA EÐA VIÐHALDS?
Við bjóðum upp á eftirfarandi:

Smiðir - málarar - háþrýstiþvottur
- píparar.
Netfang: murvinna@gmail.com

Götusópun
Gangstéttarsópun
Þvott á götum, bílastæðum og
gangstéttum Málun og merkingar
á bílastæðum

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur,
Gokartþjónusta, keðjusagir, rafstöðvar,
einnig viðgerðir á fjórhjólum. JS
Vélaverkstæði. S. 554 0661.

Malbiks- og kantsteinaviðgerðir
Grasslátt og umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar
veita ráðgjafar Íslenska
Gámafélagsins. www.gamur.is
S: 577 5757 eða
gamur@gamur.is

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð
35 metrar. S. 893 3573.

Bátar

Varahlutir
SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 56750407785040.
Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla
s: 896 8568.

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

Chapparal bátur dýptarmælir, lokuð
kæling, galv. kerra o.fl. lækkað verð
1,9mkr. 8968882 Helgi.

KEYPT
& SELT

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is
japvel@carparts.is

ÞJÓNUSTA

Til sölu
ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Ódýr og mjög vandaður garðsláttur
trjáklippingar fyrir húsfélög og
einstaklinga. Engi ehf, sími 615-1605

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

SANDUR & MOLD
Vantar sand-mold-grús? 6Ton Ferðin
9.900kr+vsk Höfb.sv Líka með BobCat.
S. 896 1933.

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

14Ft vatnabátur með hvalbak/rúðu.
Fjörukerra+teinar.V-150.000kr.Uppl.í
síma 8246665.

Pípulagnir
PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 663 5315

Hreingerningar
A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI
S. 662 0662
Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.
Flutningsþrif, Gólfbónun,
Teppahreinsun og Gluggaþvottur.
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

Málarar
REGNBOGALITIR
MÁLNINGARÞJÓNUSTA
Getum bætt við okkur verkefnum.
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR

TRÖPPUVIÐGERÐIR
Múrviðgerðir, málun og
tröppuviðgerðir (hitastrengur). Hinrik,
s. 892 9499.
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

Nudd
Ertu aum/aumur í hálsi, höfði, mjóbaki
þá er þetta rétta stofan fyrir þig.
Nudd fyrir heilsuna. Síðumúla 25 S:
698 2260.

Spádómar

20% afsláttur fyrir eldriborgara og
öryrkja. Frítt verðtilboð. Alhliða
málningarþjónusta. S. 778 0100.

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 &
egillsverris@gmail.com

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM
ÞEIR SEM FARNIR ERU
SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ
ÞÍNA.
Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Búslóðaflutningar
Garðyrkja

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

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

Húsaviðhald
Rafvirkjun
RAFVIRKJAR S. 618 2610
Tökum að okkur alla almenna
raflagnavinnu, nýlagnir og töflusmíðar.
Eignaverk löggiltir rafverktakar.
Til sölu Bella 572 C hraðbátur(rétt tæpir
6m) keyptur nýr 2006. Óskemmdur
og áfallalaus. Lítið notaður. Hægt að
ganga fram eða aftur úr stýrishúsi. 90
hp Mercury Optimax tvígengismótor.
Vagn fylgir. Mikið græjaður bátur
GPS/plotter, talstöð, útvarp/CD,
björgunarbátur, 60 l aukabensíntankur,
flapsar. Verðhugmynd 4.500.000 Nánari
upplýsingar hjá sledi-sledi@hotmail.
com

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com
Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari.
Vanir menn, snör handtök. S. 824
1238.

AH-RAF
LÖGGILDIR
RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s:
845-7711 Arnar s: 897-9845.

til sölu
til sölu

Trésmíði
INNRETTINGAR.IS

¶EKKT FYRIRT¾KI Å GLUGGATJALDAGERÈ
Til sölu rótgróið fyrirtæki með eigin innflutning
og framleiðslu á vandaðri og þekktri vöru. Miklir
framtíðarmöguleikar fyrir hendi. Gott verð.

Nánari upplýsingar í síma 773-4700 og á atv..is
Fyrirtækjasala Ísl. S: 520-3500 www.atv.

Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
hugmyndum. Sérsmíði ehf s. 587
0777.

Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss
Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is
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LEIGA.IS

Ýmislegt

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Leigusali auglýstu Frítt
Leigjandi leitaðu Frítt
s:450 5544

Krossgátublöð, krossgátubækur og
falleg málverk til sölu á góðu verði
af Grandagarði 13, Laugardag og
Sunnudag.

AKUREYRI - GISTING
Yndisleg fullbúin íbúð á besta stað.
S.770 5018, inra@hive.is

Heilsuvörur

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Lausfrystar, kæli- og frystiklefar.
Hægt er að fá klefana með eða án
vélakerfis. Íshúsið ehf, www.ishusid.is,
S:566 6000.

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

Sumarbústaðir

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

30-50% afsláttur af öllum kattaklórum
Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744.

Mikið úrval sumarbústaða til leigu
út um allt land. Búngaló - www.
bungalo.is

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S.
698 8301 www.tantra-temple.com

Þjónusta
DVERG SCHNAUZER
Hreinræktaðir Dverg Schnauzer
hvolpar með ættbók frá HRFÍ til sölu.
Tilb. til afh. Uppl. í s. 897 6229.

Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl.
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Þvottavélar, ísskápar, þurrkara,
uppþvottavélar, Ford Exblorer ‚96
nýskoðaður ‚14, frystikista, eumenia
með þurrkara, eldavélar, hjólastóll,
video, reiðhjól, þríhjól, hlaupahjól,
mikið af ódýrum dekkjum og felgum
S. 896 8568.

Óskast keypt
STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18,
Kringlan - 3. hæð
( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.
Dokaplötur óskast keyptar, 150 fm.
Hafa samband í S. 698 7317

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

Vélar og verkfæri
Til sölu 80 tonna Durmazlar lokkur
2007 árg. S: 860 1860.
Til sölu tvívirk lítið notuð 3,5 tonna
sliskjulyfta sem er útbúinn fyrir
hjólastillingar en án hjólastillingar
tækjum. S:8601860

HÖFUM TIL LEIGU
MARGSKONAR
ATVINNUHÚSNÆÐI.
Verslunar - Skrifstofu - Iðnaðar
og Lagerhúsnæði
- Allar mögulegar stærðir Hafðu samband.
jonvikingur@fyrst.is,
Símar 533 1316 - 892 1316 Alltaf opið.

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
VARANLEGT REYKSTOPP
EFTIRFYLGNI Í 1 ÁR
Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufr. og
sérfr. í EFT www.theta.is. Uppl. í s.
694-5494.

Námskeið

Atvinna í boði
AU PAIR IN COPENHAGEN
We are a family with 2 kids, 2
and 4 y.o. looking for a nice,
responsible au pair to help us
with housework, cooking and
picking up kids. If you want to
know more, write us an email
about yourself.
Best wishes Kennet and Lisa
E-mail: lisa.kennet@gmail.com

Vélamiðstöðin óskar eftir
reynsluboltum til bíla- og vélaviðgerða.
Umsóknir óskast á heimasíðu
fyrirtækisins gamur.is

Atvinnuhúsnæði

TANTRA NUDD

ÓDÝR HEIMILSTÆKI

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

TILBOÐSDAGAR Í
DÝRALANDI

Nudd

Hellusteypa til sölu Hellu vél, Stálmót
fyrir magrar gerðir steina 770-5144

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Par með ungt barn óskar eftir íbúð til
leigu í 110. Uppl. í S. 899 0341

Breyttu um lífstíl og notaðu lífrænt
vottaðar snyrtivörur. Dömu, herra,
unglinga og barnalína. Sala og
dreifing: Ditto ehf, Smiðjuvegi 4 (græn
gata), 200 Kópavogi. Opið mán-fös
14-18. Lau 12-15. S 517-8060, www.
ditto.is

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

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

Reglusamt par óskar eftir 3ja. herb.
íbúð. í Rvk. Góð umgengni. S. 669
9153.

GREEN PEOPLE - ORGANIC
LIFESTYLE

Fæðubótarefni

Geymsluhúsnæði

Vantar góða 3-4ra herb. íbúð á leigu
strax(verður að vera á 1. hæð eða
lyfta). Helst í 108 eða nágrenni.
Erum 3ja manna fjölskylda. Róleg og
reglusöm. Skilvísar greiðslur og góð
meðmæli. Uppl. í s. 857 8690 eða
892 6912

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

Rétt loftræsting lækkar rakastig,
bætir loftið og dregur úr líkum á
myglusvepp. Íshúsið ehf www.viftur.is
S:566 6000.

150 - 750 fm húsnæði sem hægt
er að nýta sem lagerhúsnæði,
fyrir léttan iðnað eða verkstæði.
Öflugt loftræstikerfi, niðurföll
með olíugildrum, stórar
innkeyrsludyr, allt að 4 metra
lofthæð, greið aðkoma að
húsnæðinu, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661-7000

Húsnæði óskast

15% afsláttur af Sanabelle kattamat
Dýrabær - Smáralind - Kringlunni
- Krossmóa Reykjanesbæ www.
dyrabaer.is

Til sölu Rhodesian Ridgeback
verðlauna hundur 10 mánaða til
sölu vegna ofnæmis á heimilinu.
Skapgóður og fallegur hundur selst á
180.000. Stórt hundabúr getur fylgt
með að verðmæti um 50.000. Uppl.
í síma 6642608 eða á ingibjorg@
primeraair.com

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

20 - 50 fm vel staðsettar
skrifstofur eða skrifstofuhæðir
3 - 400 fm með glæsilegu útsýni,
fjölmörg bílastæði, greið aðkoma
að húsnæðinu, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Möguleiki á að leigja stakar
skrifstofur eða heila hæð.
Allar nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661-7000
Snyrtilegt 100fm iðnaðarhúsnæði á
góðum stað við kársnesbraut. Uppl. í
S. 896 0551.

Ökukennsla

Til leigu 2 herbergja íbúð á
Grandavegi fyrir 55 ára+ með aðgang
að mötuneyti, heitum potti, gufubaði
o.fl. Leigist rólegum og reglusömum
einstakling. Uppl. í s. 661-7000.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D.
S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.
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JÁRNIÐNAÐARMENN
Vantar duglegan og áhugasaman
mann í smíðar og viðgerðir á
vélbúnaði. Mest við skip. Góð
laun í boði.
Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is
Merkt: Járniðnaðarmenn

HRESS STARFSKRAFTUR
ÓSKAST Í
FERÐAMANNAVERSLUN.
Góð enskukunnátta skilyrði,
önnur tungumál mikill kostur.
Umsækjendur þurfa að vera 20
ára og eldri.
Aðeins ferilskrár með mynd
sendist
á puffin@puffin.is

VIÐ ÓSKUM EFTIR
JÁKVÆÐUM OG
SJÁLFSTÆÐUM RAFVIRKJA
TIL STARFA.
Hæfniskröfur
- sveinspróf í rafvirkjun
- reynsla í vinnu við nýbyggingar
og viðhald á eldribyggingum.
- íslensku kunnátta
Umsókn sendist með ferilskrá á
rafros@rafros.is

SÖLUFULLTRÚAR ÓSKAST
TIL STARFA!
Óskum eftir að ráða jákvæða og
vandvirka einstaklinga til starfa í
símsölu, unnið er frá kl. 17:00 til
22:00. Vinsamlegast sendið umsóknir
og ferilskrá á netfangið oflun@oflun.is.

STARFSMAÐUR ÓSKAST
Í AFGREIÐSLU Á
SAUMASTOFU
Við leitum að hressum og
kraftmiklum starfskrafti með okkur
í lið sem sýnir frumkvæði í starfi
og hefur ríka þjónustulund. Um er
að ræða afgreiðslustarf. Reynsla af
afgreiðslustarfi er skilyrði. Áhugasamir
sendi umsókn með tölvupósti á
christina06@ru.is

YFIRÞERNA/
HEADHOUSEKEE
Íbúðarhótel í miðborg RVK óskar eftir
yfirþernu í fullt starf. 100% trúnaði
heitið. 1-2 ára starfsreynsla skilyrði.
Umsóknir sendast á job@apartmentk.is
Duglegur, handlaginn maður/menn
óskast í nokkrar vikur til að mála og
dytta að iðnaðarhúsnæði og fl. Uppl. í
s. 894 6000.

HANDFLAKARAR
Fiskvinnslufyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu vill bæta við
sig vönum handflökurum. Góð laun
ásamt kauptryggingu í boði. Uppl. Í
síma 896-3180
Guesthouse one hour drive from
Reykjavík requesting employee for
reception work and housekeeping.
Applicant must be well organized,
disciplined and good at
communication. Work plan for every
month is to work for two weeks
and vacation for two weeks. Driving
license is desirable. Please send yours
application to: greatnorth@simnet.is
Hressingarskálinn leitar að vaktstjóra
á dagvakt, þarf að hafa reynslu af
þjónustu störfum og geta stýrt hópi
fólks. Um er að ræða langtíma vinnu.
Áhugasamir sendið ferilskrá á hresso@
hresso.is

STUÐNINGSFJÖLSKYLDA
ÓSKAST!
Óskum eftir umhyggjusamri og ábyrgri
stuðningsfjölskyldu til að annast 16
ára dóttur okkar á einhverfurófinu í
allt að tvær vikur í mánuði, þó ekki
samfellt. Æskilegt er að fjölskyldan
sem til greina kemur hafi einhverja
þekkingu eða reynslu af einhverfu.
Góð laun í boði fyrir rétta aðila.
Áhugasamir sendi upplýsingar um sig
á netfangið brb3@hi.is

Atvinna óskast
Karlmaður um 20, ný stúdent óskar
eftir vinnu sem fyrst. Uppl. í s:
6591188 eða 8974720.

Einkamál
RAUDATORGID.IS
Símastefnumót. Rómantík,
skyndikynni, gay karlar. Íslenzkar
spjalldömur. Skoða núna.

LANGAR ÞIG Í HUND?
WWW.AKSTURINN.IS
S. 694 9515
Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Kenni allan daginn Toyota 2011,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

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

skemmtanir

Fyrir veiðimenn
Dýrahald
(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS

m"EST GEYMDA LEYNDARM¹L +ËPAVOGSn

Til bygginga

3JËMANNADAGSBALL

(LJËMSVEITIN

LAX-BLEIKJA-GÆS

Steypustöð til sölu. Steypuhræra 1
m3 með vigt og skömtunarbúnaði
Silo Stálmót fyrir eftirfarandi, Sökkla,
garðveggi, tunnuskýli, súlusökkla ofl.
770-5144
Óskum eftir að kaupa lítið notuð
DOKA FRAMAX stál-steypumót og
fylgihluti. Uppl. í síma 534-8400 á
skrifstofutíma.

TILBOÐSDAGAR Í
DÝRALANDI
Tilboð á svörtum grindarbúrum
Stærð 61 cm verð 5.990,Stærð 76 cm verð 7.990,Stærð 91 cm verð 9.990,Stærð 107 cm verð 10.990,Stærð 122 cm verð 13.590,Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

Til sölu veiðileyfi í Hjaltadalsá og
Kolku í Skagafirði. Veiðileyfi frá
8.700.- stöngin m/húsi. Einnig úvegum
við veiðileyfi í kornakur í haust. Uppl.
á www.svfr.is og í s. 868 4043.

5PPLYFTING
SPILAR Å KVÎLD

Húsnæði í boði
Herb. til leigu í Kóp. með aðgangi að
baði, eldhúsi og stofu. Netið innif.
Leiguv. 35 þús. + 1 mán. fyrirfram. S.
660 0550.

!LLIR VELKOMNIR
HTTPWWWFACEBOOKCOMCAFECATALINA

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu
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2,24
munu búa í hverri
íbúð að meðaltali (voru 2,4 árið
2009)
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143.400 25.000
munu þá búa í Reykjavík

14.500

nýir Reykvíkingar hafa þá bæst við

nýjar íbúðir munu
þá hafa verið reistar

BYGGINGARREITIR
2010-2030
Vannýtt athafnasvæði
– raskað

2.500
17,2%
76%

3.400
23,4%

3.600

3.200
22,1%

550
3,8%

1.200
8,3%

24,8%

14%

3%
3%
2%
2%

ÍBÚÐARBYGGÐ TIL ÁRSINS 2030

650
4,5%

Önnur íbúðarbyggð

Opið svæði í jaðri byggðar
– ekki útivistargildi
Byggingarlóð/reitur innan byggðar
– raskað

FJÖLDI NÝRRA ÍBÚÐA
Miðborg

Opið svæði – útivistargildi

Elliðaárvogur

Opið svæði innan byggðar
– ekki útivistargildi

Vatnsmýri

1 km

Landfylling

FYRIRHUGUÐ UPPBYGGING Alls á að reisa 14.500 nýjar íbúðir í Reykjavík fram til ársins 2030. Kortið sýnir hvar þær verða og hve hátt prósentuhlutfall er í hverju hverfi.

Fjórðungur íbúða fyrir verr setta
Reykvíkingum mun fjölga um 25 þúsund fram til ársins 2030, samkvæmt spám. 14.500 nýjar íbúðir verða reistar til að
bregðast við þessu. Í nýju aðalskipulagi er gert ráð fyrir því að fjölgunin verði innan núverandi byggðarkjarna.
Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

R

eiknað er með að íbúar
höfuðborgarinnar verði
orðnir 143.400 árið
2030 og hafi þá fjölgað
um 25 þúsund frá því
sem nú er. Augljóst er
að bregðast þarf við þessari fjölgun og reisa nýjar íbúðir. Ofan á
það bætist að spár gera ráð fyrir
að færri verði í heimili árið 2030
en nú er, svo þörfin verður enn
meiri. Þetta kemur fram í drögum að aðalskipulagi Reykjavíkur
2010 til 2030.
Ákveðnir aldurshópar eru skilgreindir sem virkir á húsnæðismarkaði og er þá miðað við aldurinn 20 til 84 ára. Samkvæmt spá
Hagstofunnar mun þessum hópi
fjölga um tæplega 41 prósent
til ársins 2050, en Íslendingum
fjölga alls um rúm 30 prósent.
Hafa skal í huga að þessar tölur
miða við árið 2050, en ekki 2030
eins og aðalskipulagið. Þetta þýðir
að fólki á húsnæðisaldri fjölgar
hlutfallslega meira en öðrum og
byggja þarf fleiri íbúðir en áður
á hverja 1.000 íbúa.
Færri vilja eigið húsnæði
Aðalskipulagið gerir einnig ráð
fyrir því að færri vilji eiga húsnæði, fyrr en lengra er liðið á
ævina, og því þurfi að fjölga
leiguíbúðum. Efnahagskreppan,
alþjóðavæðing, aukinn hreyfanleiki vinnuafls og breyttur lífsstíll ungs fólks á undanförnum
áratugum hafi stækkað þann hóp
sem vill leigja frekar en að eiga.
„Þessi þróun kallar almennt á

aukið framboð minni íbúða í fjölbýlishúsum sem staðsett eru miðlægt í viðkomandi borgum.“
Til að mæta þessari auknu þörf
fyrir íbúðir á hins vegar ekki að
byggja ný borgarhverfi heldur
þétta þá byggð sem fyrir er. Markmiðið er að meirihluti nýrra íbúða,
eða 70 til 90 prósent, muni rísa
innan núverandi þéttbýlismarka.
Tæplega 80 prósent af þeim
húsum sem reist verða til að þétta
byggðina verða á áður röskuðum svæðum og um 16 prósent á
opnum svæðum. Aðeins um 2 prósent verða á landfyllingu.
Fjölbreytni og þétting
Stefnt er að því að allt að 25 prósent nýju íbúðanna verði miðuð
við þarfir þeirra sem ekki vilja
eða geta lagt mikið fé í eigið húsnæði. Í þeim efnum verður sérstaklega horft til miðlægra svæða
sem auðvelt er að þjóna með
góðum almenningssamgöngum,
þannig að þörfin fyrir einkabíl
minnki.
„Áhersla á uppbyggingu innan
núverandi byggðar styður enn
fremur við markmið um sjálfbæra
og hagkvæma þróun borgarinnar
og stuðlar að betri nýtingu fjárfestinga í grunnkerfum sem eru
nú þegar til staðar,“ segir í aðalskipulaginu.
Stærsti hluti þéttingarreitanna
er á eldri atvinnusvæðum, þar
sem húsnæði er úr sér gengið. Þá
er horft á önnur vannýtt svæði,
eins og jaðarsvæði flugvallarins.
Langstærsta svæðið er þó iðnaðarsvæðið í Ártúnshöfða við Elliðaárvog. Sérstakt rammaskipulag
hefur verið unnið fyrir það svæði.
Gætt verður að því að byggðin
á þéttingarreitunum auki gæði
byggðarinnar sem fyrir er.

AUKUM FJÖLBREYTNI
MEÐ MEIRI BLÖNDUN
„Þetta er í raun tvíþætt áskorun sem
við stöndum frammi fyrir. Annars
vegar að finna svæði til þess að ná
markmiðum um minni umferð og
þróun borgarinnar inn á við. Og hins
vegar að tryggja í gegnum skipulag,
lóðaúthlutanir og stefnumótun að
þetta verði húsnæði fyrir alla. Þetta
verði ekki bara einhverjar lúxusíbúðir á besta stað sem byggjast
Það er upp gagnvart aðalskipulaginu.
Þess vegna fléttast húsnæðismjög margt stefnan þarna inn, sem er með skýr
sem þarf að markmið um húsnæði fyrir alla,“
koma til, en segir Dagur B. Eggertsson, formaður
borgarráðs.
ofboðslega Dagur segir mikilvægt að auka
mikilvægt að félagslegan fjölbreytileika í hverfum,
okkur takist því bæði reynsla og rannsóknir
að allir hagnist á því. „Allt frá
þetta. sýni
krökkunum inni í skólastofu, að
vera í breiðum og góðum hópi, en
líka bara samstaðan í samfélaginu
og öryggi á götum úti. Það er mjög
margt sem bendir til þess að jöfnuður og félagsleg
fjölbreytni sé mjög mikilvæg í borgarskipulaginu.“
Dagur segir að með þéttingu byggðar og auknum
fjölbreytileika skapist fleiri kostir fyrir fólk. Taka
verði mið af því að borgin sé fjölbreytt og það muni
aukast á næstu árum. Samanburður sýni að íslenskar
fjölskyldur búi á fleiri fermetrum en fjölskyldur í
höfuðborgum nágrannalandanna. „Maður er ekki viss
um að þær séu endilega að biðja um það, eða þá að
fjárráð allra fjölskyldna leyfi það, heldur erum við
bara að skipuleggja og byggja hverfin okkar svona.
Við viljum leggja áherslu á að þróa lausnir þar sem
eru minni íbúðir, sem eru kannski öðruvísi skipulagðar, þar sem fjölskyldulífið rúmist betur. Við viljum
gjarnan reyna að lækka byggingarkostnaðinn og fara
í samtal bæði við hönnuði, arkitekta og verktaka um
hvernig það sé hægt án þess að slá af gæðum eða
einhverju sem leiðir til hærri viðhaldskostnaðar með
tímanum. Það er mjög margt sem þarf að koma til, en
ofboðslega mikilvægt að okkur takist þetta.“

FLEIRI LÓÐIR ÞARF TIL
AÐ NÁ VERÐINU NIÐUR
„Þarna eru ýmsar góðar hugmyndir.
Að sjálfsögðu á borgin að útvega
sem flestum lóðir, hvort sem fólk vill
eiga eða leigja. Í það heila tekið hef
ég áhyggjur af því hvað lóðirnar eru
dýrar. Við erum ein af fáum höfuðborgum sem eiga enn nóg landrými.
Það gæti endurspeglast í sanngjörnu
lóðaverði, að það sé ekki eins hátt
og víða annars staðar,“ segir Kjartan
Það væri Magnússon, borgarráðsfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, um aðalskipulagið.
æskilegra að Kjartan segir enn verið að
það væri reynt vinda ofan af mistökum R-listans í
að skoða leiðir skipulagsmálum, en í hans tíð hafi
lóðaverð rokið upp úr öllu valdi.
til ná lóðaverði Markaðurinn hafi enn ekki náð sér
niður þannig eftir það. „Það væri æskilegra að
að íbúðir verði það væri reynt að skoða leiðir til
lóðaverði niður þannig að íbúðir
ódýrari og ná
verði ódýrari og sérstaklega fyrir
sérstaklega ungt fólk. Það finnast vonandi leiðir
fyrir ungt fólk. til þess í þessu skipulagi.“
En hvernig sér hann það fyrir sér,
þarf að reisa fleiri íbúðir í nýjum hverfum?
„Já, ég held að það sé nauðsynlegt. Það er hægt
að þétta byggð víða í borginni, eins og kemur fram
í þessu skipulagi, og þá er ég ekki bara að tala um
Vatnsmýrarsvæðið. Það eru mörg önnur svæði þar
sem hægt er að þétta byggð. Ég tel að það eigi líka
að halda áfram uppbyggingunni í Úlfarsárdal. Það er
gert ráð fyrir að draga úr uppbyggingunni þar, frá því
sem áður var ákveðið. Ég tel að það þurfi að skoða
mjög vel, því íbúar í dalnum og í Grafarholti keyptu
að sumu leyti mjög dýrar lóðir, sumir segja dýrustu
lóðir í Reykjavík, í trausti þess að þarna yrði ákveðin
uppbygging. Þeir væru að kaupa í hverfi sem væri af
þeirri stærð sem bæri ákveðna þjónustu, verslanir,
íþróttafélag og fleira og ákveðna grunnþjónustu. Það
þarf að skoða þetta mál mjög vel og eiga samráð við
íbúa,“ segir Kjartan, sem segir marga íbúa hverfisins
óánægða með áformin.
Kjartan segir því mikilvægt að gera hvoru tveggja;
þétta byggð og halda áfram uppbyggingu í Úlfarsárdal.

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Ertu í sölu- eða
kauphugleiðingum?

Við bjóðum þér í heimsókn
á skrifstofu okkar
að Síðumúla 21,

sunnudaginn
2. júní frá kl. 13-16
Lindargata 37, nýjar glæsilegar
íbúðir í Skugganum
Á Lindargötu 37 byggir Mannverk fjölbýlishús
á 11 hæðum, alls 31 íbúð. Undir húsinu er bílakjallari á þremur hæðum og fylgir 1–2 stæði með
hverri íbúð. Íbúðum er skilað fullbúnum án gólfefna
nema 901, 1001 og 1101 sem eru seldar fokheldar.
Húsið er hannað af arkitektastofunum Schmidt,
Hammer og Lassen og Hornsteinum.
Stærðir frá 91–250 fm

Ljósakur 2–8, nýjar glæsilegar
íbúðir í Garðabæ
Mannverk reisir 24 íbúðir á Ljósakri 2–8
í Garðabæ. Í hverju húsi eru sex íbúðir, þrjár
á hverri hæð og geymslur í kjallara. Einkenni
húsanna er einfaldleiki.
Stærðir frá 76–170 fm

Ferjuvað 1–3, nýjar glæsilegar
íbúðir í Norðlingaholti
Við Ferjuvað 1–3 í Norðlingaholti í Reykjavík
byggir Sérverk ehf íbúðir í nýju 4ra hæða lyftuhúsi.
Í húsinu eru 34 íbúðir með tvö stiga/lyftuhús og
svalagangi. Íbúðirnar í húsinu eru bjartar og rúmgóðar og samanstanda af tveggja, þriggja, fjögurra
og ﬁmm herbergja íbúðum.
Stærðir frá 65–140 fm

Hjá okkur færðu faglega
og vandaða ráðgjöf
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Teikningar og texti Bragi Halldórsson

„Hér er allt eitt drullufor framundan,“ sagði Konráð.
„Hvernig ætli okkur gangi að komast yﬁr það?“
„Við verðum bara að ganga þar sem þurt er,“ sagði Lísaloppa.
„Eins og í völundarhúsi og ﬁnna leiðina í gegnum það.
Getur þú hjálpað þeim að komast í gegnum þetta
völundarhús?

SANDRA MARÍA Fékk hugmyndina að kindaleitaranum þegar hún sá frétt í sjónvarpinu í fyrrahaust um að kindur hefðu týnst í

snjónum og lent í hættu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Langaði að hjálpa
kindunum úr hættu
Sandra María Sævarsdóttir, nemandi í Hofsstaðaskóla í Garðabæ, fékk gullverðlaun fyrir hugmynd sína að kindaleitara í nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda. Með leitaranum ætti að vera auðvelt að ﬁnna kindur, til dæmis í fönn.
Hvað ertu gömul, Sandra
María? „Ég er 12 ára gömul.“

Heilabrot
1. Kona gengur sér til heilsubótar upp á heiði. Þar sér hún tvo steina
og gulrót og skilur strax hvað um er að vera. Eruð þið jafn snjöll og
konan?
2. Maður á heima á 10. hæð í blokk. Þegar hann fer heim til sín tekur
hann lyftuna upp á 4. hæð og labbar leiðina sem eftir er. Hvers
vegna?
SVÖR

Hvað heitir gripurinn sem þú
fékkst verðlaun fyrir? „Kindaleitari.“
Hvernig á hann að virka?
„Hann virkar þannig að þú ert
með svona GPS-tæki og þú
byrjar á því að skrá rolluna inn í
GPS-tækið. Svo geturðu fundið
staðsetningu kindarinnar.“
Hvernig datt þér í hug að búa
hann til? „Þegar ég sá frétt í
sjónvarpinu í fyrrahaust um að
kindur væru að týnast í snjónum
og lenda í hættu. Mig langaði
að reyna að hjálpa kindunum úr
svoleiðis hættu.“

HEIMILD/LEIKJABANKINN/LEIKJAVEFURINN

1. Þarna uppi á heiðinni höfðu krakkar verið að leik og búið til snjókarl.
En nú var komið sumar og snjórinn bráðnaður og ekkert eftir af snjókarlinum nema augun og nefið. 2. Maðurinn var lágvaxinn og náði því
ekki upp á takkana í lyftunni sem voru fyrir ofan fjórðu hæðina.

Hvernig var verkefnið þitt
unnið? „Hugmyndin var sett á
plakat og síðan bjó ég til líkan af

Leikurinn
'ZMHTUVNF½ 
'BDFCPPLDPN

PIPAR
A \ TBWA t SÍA t 130881

TJOBMDPJTMBOE

.VOEVB½LLKBUBQQBOO

Hátt á þriðja þúsund hugmyndir
Í ár bárust 2906 hugmyndir í Nýsköpunarkeppni grunnskólanema.
Átján þátttakendur hlutu verðlaun fyrir hugmyndir sínar af þeim
53 sem tóku þátt í úrslitum. Meðal hugmynda sem hlutu verðlaun
voru sundlaugarljós, rúllubreiðari, vöggukjóll, sleipsokkur, smjörstifti og ofnæmisvarnarkerfi. Forseti Íslands er verndari keppninnar, hann afhenti verðlaunin og hélt hátíðarræðu.

kind með merkingu á eyranu.“
Úr hverju gæti alvöru kindaleitari verið? „Úr venjulegum GPS-búnaði í tölvuskjá og
örflögubúnaði sem maður setur
á kindina.“
Telur þú að allir sauðfjárbændur ættu að fá sér svona? „Já.“
Hvað fékkst þú í verðlaun fyrir
kindaleitarann? „Ég fékk Ipad,
fékk tveggja daga vinnuferð í
Fab Lab smiðju Nýsköpunar-

miðstöðvar Íslands á Sauðárkróki og gjafabréf í háskóla unga
fólksins.“
Hefur þú eitthvað kynnst
kindum? „Já, ég hef farið með
skólanum í Húsdýragarðinn og
sveitaferðir með mömmu og
pabba.“
Hofsstaðaskóli fékk mörg verðlaun, eða helming þeirra sem
veitt voru. Veistu hver skýringin er á því? „Skapandi skóli og
góðir kennarar.“

Stórﬁskaleikur

Stórﬁskaleikur er leikur þar sem einn
þátttakandi stendur á miðjum vellinum og
hann kallast „hákarlinn“. Hinir þátttakendur
leiksins nefnast „litlu ﬁskarnir“ og þeir standa
á öðrum enda vallar eða einhvers staðar þar
sem gott hlaupapláss er. Þegar hákarlinn
klappar saman lófunum eiga litlu ﬁskarnir
að hlaupa yﬁr á hinn enda vallarins, eða í
annað fyrirfram ákveðið mark, og hákarlinn á
að reyna að klukka þá. Sá
sem er klukkaður gengur
í lið með hákarlinum og
hjálpar hákarlinum að ná
hinum. Sá sem síðast er
klukkaður og stendur
einn eftir vinnur leikinn,
en engu að síður þarf líka að klukka hann.

Á HLAUPUM Þessir

krakkar njóta þess að
leika sér úti.

FERÐADAGUR FJÖLSKYLDUNNAR

Í DAG 1. JÚNÍ KL. 13–16
BÓKABÚÐ FORLAGSINS – FISKISLÓÐ 39
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Kynningarverð
aðeins í dag:

4.290 kr.

KORTABÓK 2013

R

ÍSLENSKIR FISKAR

Happdrætti – taktu þátt og þú gætir unnið
Furðufiskamyndasýning
Bulsukynning frá kl. 14
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BARNAFJÖR
Teiknileikni
Andlitsmálning frá kl. 14
Bernd Ogrodnik áritar kl. 15
Candyfloss
Helíumblöðrur
Öll börn leyst út með glaðningi

Kynningarverð
aðeins í dag:

2.690 kr.
ZZZIRUODJLGLV±DOY|UXEyNDE~èiQHWLQX

Pylsur á grillinu
allan daginn
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Neitar maður því að hér sé innsigling? (13)
11. Ótíðin og æsingurinn fara saman (6)
12. Hjónaglens og bakkelsi, eða barnagaman?
(15)
13. Get um frjálst höfuð strokið þótt misst hafi?
(8)
14. Búttaði álfadrengurinn blíði og hvíti (12)
15. Fer sú nafnlausa í umferðir, spyrja ákveðnir
múslimar (11)
17. Súta gusu ef velkominn ber að garði þótt
ruglaður sé (10)
20. Eldfjallagrös henta til hannyrða (10)
23. Hlífðir ei hvar læti voru (7)
24. Hvað hylur þessi landeyða? (11)
25. Berjið spillt til óminnis (5)
26. Dýrindis dropi í úrvals borg (7)
28. Er Grjótháls við Kleppsholt? (9)
29. Þetta stinna fjærst dyrunum (6)
31. Finn aur umsagna meðal skilyrða (7)
32. Skjótið þið nú, ætli erta ólgi? (7)
33. Ranafell? Eða Snoppuberg? (9)
34. Sú þolbesta gefur minnst eftir (8)
35. Bára og Alda runnu saman í ruglinu (5)
36. Mjúkur mun mýkjast ef hann snýst í landnorður (6)
37. Sé fjölmenna með fimm olnboga og fleiri
hné (8)
38. Hvort leita ég enn einnar eða alls engrar? (7)
B Á L
A

S K O T

I

J

I

A

N

K

H

D

LÓÐRÉTT
1. Torga hluta úr gæludýraþorpi (14)
2. Kvoðukropp er kjaftæði (10)
3. Ávaxtahýði er gróðalind óprúttinna
snyrtivöruframleiðenda (12)
4. Set ámur elds í ílátið (7)
5. Losaði sig við draug barns (9)
6. Marri mat heilsubótarfrömuð ruglaðan (8)
7. Ægir kenndur við ætt Ægis er rúmur sjór
(8)
8. Skyndikúrs um skjóta töku og spón (12)
9. Getum vonað að leiði séu hættulaus (8)
10. Bernsk æða í börnin (6)
16. Skrítnar minna á svöðusár (14)
18. Sár og álfur geyma glæpahyski (11)
19. Duga heiti bundnar til heits hlífar? (10)
21. Leita að gvakamóle á betra máli (12)
22. Svona var nú stafsetningin fyrir é (12)
23. Hvimleiðir birtust er þú drapst drullusokk
(11)
24. Á þessum slóðum er tilvalið að tvínóna, en
hví höktir þú? (9)
27. Rek fé út í víðáttumikið drullusvað (9)
28. Upphandleggur norðlensku skyttunnar er
eins og eldavélin (8)
30.. Færi mér mild móðurlíf í nyt (7)
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Lausnarorð síðustu viku var
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VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið er úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
Verndarenglar eftir Kristina
Ohlsson frá Forlaginu. Vinningshafi síðustu viku var Einar Örn
Gunnarsson, Akureyri.

L
LAUSNARORÐ
E bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist fyrirbæri sem lítilla vinsælda
Ef
h
hefur notið hér á landi undanfarin misseri (12) Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 5. júní næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „ 1. júní“.
k

DÝR VIKUNNAR
Skrauteðla frá Máritíus
Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar
núna á www.stod2.is/vild
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AFSLÁTTU

AFSLÁTTUR

FÍTON / SÍA

R

25% afsláttur af matseðli
hjá Rizzo Pizzeria.

S kja þarf um Olís
Sæ
átt
ð lulykil til að fá afsl
greiðs

SJALDSÉÐ SJÓN Skrauteðlan er yfirleitt leiftursnögg að skjótast í skjól en örsjaldan

næst hún þó á mynd eins og þessa.

Skrautleg og hraðskreið
Þessi eðla er ein af alminnstu dageðlunum. Stærst getur hún orðið um tólf
sentimetrar á lengd. Bakið er grábrúnt í grunninn og við hálsinn eru hvítar
rendur. Eðlan er mjög skrautleg, eins og nafnið bendir til, og flekkirnir á
bakinu geta verið í ýmsum litum, blágrænir, grænir með bláum flekkjum
eða albláir. Hliðarnar eru brúnar, á höfðinu og í kringum augun er munstur
í hvítu, dökkbláu og rauðu og bakið er þakið rauðum doppum. Halinn er
blágrænn með rauðu á jöðrunum. Neðri hliðin er hins vegar ljósgrá.
Skrauteðlan lifir á þurrari svæðum Máritíus í neðri hlíðum fjalla og á
jafnsléttu. Hún finnst helst á trjágreinum eða öðrum gróðri en þó sést hún
stundum á klettum þar sem áður hefur verið gróður.
Aðalfæðutegund skrauteðlunnar er skordýr og pöddur en þó lætur hún
sér vel líka að narta í sæta ávexti, frækorn og ávaxtasafa.
Eins og þær eiga kyn til eru skrauteðlurnar mjög hraðskreiðar og þar
sem þær eru styggar getur verið erfitt að koma auga á þær, svo fljótar eru
þær að skjótast í skjól. Einstaka sinnum nær þó viðbragðsfljótur ferðamaður myndum af þeim og fegurðin fer ekkert á milli mála.

r

s

SLÁTTUBREIDD 30 CM
HÆÐARSTILLING 25-60 MM

SLÁTTUBREIDD 46 CM
HÆÐARSTILLING 25–75 MM
60 L SAFNPOKI
Vnnr. 53323130
Slááttuvél OY460P, 5,0 hestaﬂa
fjóórgengismótor, 139cc, 2,3kw.

Vnnr. 74830022
Einnhell rafmagnssláttuvél,
10000W. 28 l safnkassi.

39.990

13.990

kr.

kr.

Vnnr. 55095001
Grraskorn, 5 kg.

KLÚBB verð

1.090

kr.

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

Almennt verð 1.590 kr.

Vnr. 55095007
Blákorn, 5 kg.

1.490

kr.

Vnr. 50630084
Outback gasgrill með
tvöföldum álbrennara.
2 postulínshúðaðar
grillgrindur og efri
hitunargrind. 9,0 kW.

100 BÖR
340 L/KLST.
VVnnr.r. 5596
966880010
9680
0107
107
10
KÄ
KÄRC
ÄRCH
RCHE
RC
HER
ER
hááþr
þrýýs
ýstitidæ
tidæ
dæla
laa.

KLÚBB verð

12.790

kr.

Almennt verð 17.990 kr.

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

KLÚBB verð

39.990

kr.

Almennt verð 49.990 kr.

Í
SUMAR

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

BYKO

KLÚBB verð

Vnr. 41622140
Garðsett, 4 stólar,
borð og sólhlíf

19.990

26.990

kr.

kr.

Almennt verð 29.990 kr.

LÁGT VERÐ
– ALLA DAGA

f
facebook.com/BYKO.is

Vnr. 863363041-540
KJÖRVA
ARI pallaolía, glær, græn,
hnota, fura, rauðfura eða
rauðviður, 4 l.

4.695

kr.

ÓDÝRT
PALLAEFNI
Fura, alheﬂað pallaefni,
gagnvarið, ECO-GR.
Vnr. 0058224
22x95 mm
Vnr. 0058274
27x95 mm

165
185

kr./lm

kr./lm

Fura, alheﬂað pallaefni, AB-gagnvarið.

Vnr. 0058324
27x95 mm
Vnr. 0058325
27x120 mm

SUMARVÖRUR Á LÆGRA VERÐI!

NÝTT
BYKOBLAÐ
ER KOMIÐ ÚT

Skoð
Sk
ð ðu blað
ðað
l ðið
ð á www.b
byk
yko.is
i

185
205
210

kr./lm

kr./lm

kr./lm
lm

Gerðu

Ð
R
E
Vsamanburð

SUMARLEIKUR

BYKO KLÚBBSINS 2013

TAKTU ÞÁTT!
SKRÁÐU ÞIG Í KLÚBBINN OG FREISTAÐU GÆFUNNAR!

DREGIÐ VIKULEGA
GLÆSILEGIR VINNINGAR

www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

Vnr. 0058254
22x95 mm
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ÞETTA GERÐIST: 2. JÚNÍ 1957

1479 Kaupmannahafnarháskóli er stofnaður.
1495 Förumunkurinn John Cor skráir hjá sér fyrstu uppskriftina
að skosku viskíi.
1815 Napoleón Bónaparte sver eið að stjórnarskrá Frakklands.
1908 Fræðslulögin frá 1907 ganga í gildi og hefst þá skólaskylda
10 til 14 ára barna.
1908 Hafnarfjörður fær
kaupstaðarréttindi.
1943 Vegna skorts á
gúmmíi er fyrirskipuð
skömmtun á gúmmístígvélum í stærðum sjö og yfir.
1968 Nýja sundlaugin í
Laugardal í Reykjavík tekur
til starfa og er þá gömlu
sundlaugunum þar lokað.

Hrafnista var vígð í Reykjavík
Hrafnista, dvalarheimili aldraðra sjómanna, var opnuð við Brúnaveg í
Reykjavík 2. júní árið 1957, á tuttugasta
sjómannadegi Íslendinga. Hún var til
sýnis almenningi þann dag og var ein
stærsta íbúðarbygging landsins á þeim
tíma, „Tólf þúsund teningsmetrar að
rúmmáli“ eins og Henry A. Hálfdánsson,
formaður fulltrúaráðs sjómannadagsins,
orðaði það við vígsluna.
Hornsteinn hafði verið lagður að
dvalarheimilinu árið 1954. Upphaflega
var það einungis ætlað sjómönnum

á eftirlaunum og konum þeirra og í
þessari fyrstu byggingu voru 70 herbergi, flest eins manns en einnig nokkur
hjónaherbergi. Byggingarkostnaður var
11,5 milljónir króna. Margir höfðu gefið
stórfé til byggingarinnar, þar á meðal
einn ónafngreindur maður sem gaf
andvirði tíu herbergja, og einnig höfðu
safnast peningar með útgáfu happdrættis og skemmtunum. Strax var gert
ráð fyrir tveimur álmum til viðbótar á
sömu lóð, með sextíu rúmum í hvorri.

1976 Bretar viðurkenna 200 mílna fiskveiðilögsögu við Ísland.
1990 George H. W. Bush, forseti Bandaríkjanna, og Mikhaíl Gorbatsjev, leiðtogi Sovétríkjanna, skrifa undir samkomulag um að
hætta framleiðslu á efnavopnum.

Af heilum hug þökkum við samhug, hlýjar
hugsanir og virðingu, sem þið sýnið
minningunni um hana Láru okkar.
Dísa, Valur, Eva, Bjarni Valur, Anna,
Valdimar Helgi og systrabörn.

Hugheilar þakkir fyrir auðsýnda samúð við
andlát og útför okkar ástkæra

HILMARS GUÐLAUGS
JÓNSSONAR.
Elísabet Jensdóttir
Jens Hilmarsson
Jón Rúnar Hilmarsson
Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför

UNNAR AXELSDÓTTUR
Víðilundi 24, Akureyri.

Sérstakar þakkir fyrir frábæra umönnun fær
starfsfólk á Reynihlíð og dvalarheimilinu Hlíð
á Akureyri og starfsfólk lyfjadeildar FSA.
Jónína Axelsdóttir
Guðrún Bergþórsdóttir
Sigurður Bergþórsson
Þórhallur Bergþórsson

Jón Magnússon
Hrafnhildur Eiríksdóttir
Ásdís Rögnvaldsdóttir

Fjölbreytt úrval legsteina
Frí áletrun og uppsetning
Sjá nánar
nána á granithollin.is sími 555 38 88
Bæjarhrauni 26 (á móti Fjarðarkaupum)
Bæjarh

*UDQtWK|OOLQ

Bæjarhrauni 26 - 220 Hafnarﬁrði
Bæja
www.granithollin.is
Sími 555 38 88

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.

Skemmtilegast að vera
á jökli í skóla
Sólveig V. Sveinbjörnsdóttir varð stúdent frá Framhaldsskólanum í Austur-Skaftafellssýslu
og útskrifaðist um leið af nýrri fjallamennskubraut. Hún er þegar farin að vinna við
áhugamálið sem fjallaleiðsögumaður og verður aðallega á jöklum í sumar.
„Ég ákvað að fara í þetta fjallamennsku nám af því að ég hef verið
svo mikið að ferðast á fjöllum og
jöklum alveg frá því að ég man eftir
mér og langaði að auka þekkingu
mína og reynslu á því sviði,“ segir
Sólveig A. Sveinbjörnsdóttir, sem var
meðal þeirra sjö nemenda við FAS á
Hornafirði sem útskrifuðust nýlega af
tveggja anna fjallamennskubraut. Hún
segir FAS eina skólann á landinu sem
býður upp á nám á framhaldsskólastigi
þar sem jafnmikil áhersla er á fjallamennsku og útivist en í haust taki ný
fjallamennskudeild til starfa við Keili
og hún verði á háskólastigi.
Hvað var síðan skemmtilegast við
námið? „Að vera á jöklum í skóla. Bóklegu áfangarnir voru áhugaverðir en
verklega námið enn skemmtilegra.
Það eru forréttindi að vera í stærstu
kennslustofu landsins einhvers staðar
á Vatnajökli.“
En hver kennir þau fög sem nemendum er boðið upp á í fjallamennsku?
„Aðalkennarinn heitir Ragnar Þór
Þrastarson. Hann hefur lokið tveggja
ára diplómanámi í kanadískum skóla
sem heitir Thompson Rivers University, hefur verið í björgunarsveitum og
verið leiðsögumaður hjá Arctic Adventures. Hann gat miðlað okkur heilmiklu
og þegar við fórum í verklegu kúrsana
fengum við aukaleiðbeinendur.“
Sólveig segir þrjár tíu daga ferðir
hafa verið hluta af náminu og oftast
hafi verið gist í tjöldum. „Fyrsta ferðin
var í Öræfin, þar sem við æfðum klettaklifur og straumvatnsbjörgun. Önnur
var í Þórsmörk, þar löbbuðum við um
há fjöll og pældum í snjóflóðum og
æfðum sprungubjörgun á skriðjöklum.
Útskriftarferðin var í Skaftafell, þar
sem við vorum á skriðjöklum og gengum
á Öræfajökul og gistum undir Dyrhamri.
Svo það var ýmislegt brallað.“
Sólveig er þegar komin í atvinnu sem
fjallaleiðsögumaður hjá Íslenskum
fjallaleiðsögumönnum og kveðst aðallega verða á Sólheimajökli og Skaftafells- og Svínafellsjökli í sumar. „Þetta
nám gefur mér hellings möguleika og
það er mjög góður grunnur. Þá eru mér
allar leiðir færar til að halda áfram,“
segir hún og kveðst vera að skoða
námið í Thompson Rivers University

SÓLVEIG „Það eru forréttindi að vera í stærstu kennslustofu landsins einhvers staðar á Vatnajökli,“ segir Sólveig, sem mun halda sig mest á jöklum í sumar sem fjallaleiðsögumaður.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

í Kanada. „Ég er búin að fá inni þar í
haust en er ekki viss um hvort ég fer.
Sá skóli er að opna útibú í Keili og ég er
að hugsa um að taka fyrra árið þar og
fara til Kanada seinna árið.“
Gallinn við fjallamennsku er að

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

GUÐMUNDUR ÓSKAR JÓNSSON
Bjarnastöðum, Hvítársíðu,

verður jarðsunginn frá Reykholtskirkju
laugardaginn 8. júní kl. 11.00.
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hans er bent á Ljósið,
Langholtsvegi 43.
Hrefna Halldórsdóttir
Jófríður Guðmundsdóttir
Davíð G. Sverrisson
Arndís Guðmundsdóttir
Sigurður R. Gunnarsson
Hrafnhildur Guðmundsdóttir
Jóhannes Kristleifsson
börn og barnabörn.

sögn Sólveigar sá að allur búnaður er
dýr sem honum fylgir. Skyldi hún hafa
fengið brodda í stúdentsgjöf? „Nei,
ég fékk þá í fermingargjöf en ég fékk
nýjan svefnpoka í stúdentsgjöf.“
gun@frettabladid.is

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

GUNNLAUGUR JÓNSSON
Sólvangsvegi 1, Hafnarfirði,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Sólvangi
mánudaginn 27. maí. Útförin fer fram
frá Kópavogskirkju þriðjudaginn 11. júní
kl. 15.00.
Bergþóra Jensen
Jóhanna Gunnlaugsdóttir
Árni Árnason
Sigríður Gunnlaugsdóttir
Ægir Breiðfjörð
Steinunn Gunnlaugsdóttir
Brjánn Árni Bjarnason
barnabörn og barnabarnabörn.

PIPAR\TBWA • SÍA • 131554

„Háskóli Íslands nýtur
virðingar innan samfélagsins
og hann er ákaflega mikilvægur
fyrir íslenskt samfélag og
atvinnulíf.“

Ásdís Ólafsdóttir, heimspeki

ÆTLAR ÞÚ
Í HÁSKÓLA Í HAUST?
OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR TIL 5. JÚNÍ

„Námið í Háskóla Íslands
er krefjandi, öflugt og

skemmtilegt enda er

„Félagslífið í Háskóla Íslands
er ótrúlega öflugt og

starfsfólk háskólans mjög

nemendafélögin sjá til þess að

metnaðarfullt.“

eitthvað sé alltaf að gerast.“

Kristín Jónsdóttir, lögfræði

Tinni Kári Jóhannesson,
tómstunda- og félagsmálafræði

VELKOMIN Í HÁSKÓLA ÍSLANDS
– YFIR 200 NÁMSLEIÐIR Í BOÐI

Spennandi nám og öflugt
félagslíf í háskóla í fremstu röð.
www.hi.is

www.hi.is
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Ástkær eiginmaður minn,

BALDUR JÓNASSON
Furugerði 17,

lést aðfaranótt föstudags 31. maí á
gjörgæsludeild Landspítalans.
Jarðarför auglýst síðar.
Margrét Einarsdóttir og fjölskylda.

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

PÉTUR KR. PÉTURSSON
Gullsmára 7,

lést á heimili sínu mánudaginn 27. maí.
Aðalheiður Jónsdóttir
börn, tengdabörn, barnabörn
og barnabarnabörn.

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

VILBORG EMILSDÓTTIR BONYAI

ÍRIS ÓLÖF Miðlar austurgrænlenskri menningu frá nyrstu byggð Grænlands til almennings hér á landi og víðar með farandsýningu.

54 Knobb Hill Road, Milford, Connecticut,

MYNDIR/VÖLUNDUR JÓNSSON

lést í heimabæ sínum 27. apríl.
Mary Bonyai Melone og fjölsk.
Michael J. Bonyai og fjölsk.
Sigurður Emilsson og fjölsk.
Guðrún Emilsdóttir og fjölsk.

Allir með snjallsíma
Grænlenskur söngur og dans verður á dagskrá við opnun sýningarinnar Norðrið í
Norðrinu á Byggðasafninu á Dalvík í dag, þar sem konur og börn hafa mest vægi.

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

GUÐBJÖRG H. BECK
Hrafnistu Hafnarfirði,
áður Hamraborg 36,

lést að Hrafnistu Hafnarfirði 28. maí sl.
Útför fer fram frá Kópavogskirkju
föstudaginn 7. júní kl. 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Páll Þórir Beck.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður og afa,

ÓLAFS ÞÓRÐAR SÆMUNDSSONAR
rafvirkja,
Mávahlíð 33.
Jónína Sigurðardóttir
Vigdís Sjöfn Ólafsdóttir
Sigurður H. Ólafsson
Hafdís Ólafsdóttir
og barnabörn.

Guðfinna Hákonardóttir
Guðmundur Már Ragnarsson

Kær systir okkar

VIGDÍS MAGNÚSDÓTTIR
lést 15. maí sl. að hjúkrunarheimilinu að
Fellsenda. Jarðarförin hefur farið fram
og vilja aðstandendur þakka starfsfólki
Fellsenda fyrir skilning og góða umönnun.
Valgerður Magnúsdóttir
Guðrún Magnúsdóttir
Magnús Magnússon
Guðmundur Magnússon
Hrefna Magnúsdóttir
Elliði Magnússon

Innilegar þakkir og kveðjur til ykkar allra
sem sýnduð okkur ástúð og hlýju með
nærveru ykkar, blómum og vinarkveðjum
við fráfall og kveðjuathöfn ástkærrar
eiginkonu, móður, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

MÖRTU FANNEYJAR
SVAVARSDÓTTUR
Víðidal.

Sérstakar þakkir til starfsfólks deildar 3 á Heilbrigðisstofnuninni á
Sauðárkróki fyrir alla umhyggju, ástúð og hlýju. Guð blessi ykkur öll.
Stefán Gunnar Haraldsson
Svavar Haraldur Stefánsson
Pétur Helgi Stefánsson
Jóhanna Sigríður Stefánsdóttir
Margrét Sigurlaug Stefánsdóttir

Ragnheiður G. Kolbeins
Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir
Einar Örn Einarsson
Ólafur Hafsteinn Einarsson

„Sýningin Norðrið í norðrinu varpar
ljósi á það fólk sem býr í bæ sem er
á norðurhjara veraldarinnar, 900 km
norðar en næsta byggð. Þá er ég að
tala um Scoresby-sund eða Ittooqqortoormiit eins og bærinn heitir á
grænlensku,“ segir Íris Ólöf Sigurjónsdóttir, forstöðumaður byggðasafnsins Hvols á Dalvík. Hún sér
um sýninguna sem opnuð er þar í
dag og snýst um sögu þessa litla
bæjar á austurströnd Grænlands,
líf kvennanna þar og barnamenningu. Scoresby-sund er einn af vinabæjum Dalvíkur og að sögn Ólafar
er grunnur að sýningunni sá að fyrir
fimm árum gaf fyrrum veðurathugunarmaður þar byggðasafninu Hvoli
merka grænlenska gripi frá bænum.
„Áherslan er á hvað konurnar gera
í þessu veiðimannasamfélagi og
hvernig börnin leika sér,“ lýsir Ólöf.
„Forfeður þeirra sem þar búa núna
voru fluttir á þennan stað 1925, um
900 km langa leið. Það var mjög lærdómsríkt að fara þangað og sjá við
hvaða aðstæður fólk býr í dag. Þarna
er ekkert rennandi vatn í húsum og
það er ekki ljósmóðir á staðnum og
það er ekki mikið sem gerist þarna.
En náttúran er sterk og fólkið er
yndislegt og kátt. Og nútíminn er
þar að vissu marki. Unga fólkið er
með snjallsíma og það eru allir með
ipad. Það hlýtur að vera erfitt að vera
þarna á norðurhjara veraldarinnar
og sjá hvað til er í heiminum sem það
nær ekki til. Ég talaði við tíu konur
um hvernig lífi þær lifa og þau viðtöl eru á sýningunni. Sumar konurnar
eru í sveitarstjórn og komast stundum
í burtu, þær elska til dæmis Ísland og
Kringluna. Flest sem þær voru í var
keypt í Kringlunni. Ég var mest með
konu sem er tæplega þrítug, hún er
komin í sveitarstjórn, einstæð móðir

Á SÝNINGUNNI Gripirnir sem danski veðurathugunarmaðurinn gaf safninu á Dalvík reyndust

merkir.

með tvö börn og var ekkert sérstaklega ólík ungum konum hér. Bara
alger dugnaðarforkur sem ferðaðist
um á fjórhjóli með börnin, þriggja og
fimm ára, framan og aftan á. Þegar
ég var búin að vera þarna fannst mér
enn meira gaman að gera sýninguna
og ég vona að það skili sér.“
Ólöf fer með sýninguna til Danmerkur í mars, í glænýtt hús sem er
verið að reisa í Óðinsvéum og heitir
Norðuratlantshafshúsið, og síðan
liggur leiðin til Grænlands með sýningarmunina í koffortum.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og vinarhug við andlát og útför
okkar ástkæra

JÓNS ÞÓRS TRAUSTASONAR.

Sumar konurnar eru
í sveitarstjórn Scoresbysunds og komast stundum í
burtu, þær elska til dæmis
Ísland og Kringluna. Flest
fötin sem þær voru í voru
keypt í Kringlunni.

gun@frettabladid.is

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og auðsýnda
samúð vegna andláts og útfarar elskulegrar
eiginkonu, móður, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

MARGRÉTAR GUÐBJÖRNSDÓTTUR
Díana S. Sveinbjörnsdóttir
Linda Björk Jónsdóttir
Aron Örn Jónsson
Sólveig Eva Pétursdóttir
Egill Þór Jónsson
Ellen Katrín Kristinsdóttir
Þórunn Jónsdóttir
Steinn Þór Karlsson
Sigurbjörg Jóna
Ágúst Friðgeirsson
Pétur Kristinn
Elín Valdís
Rögnvaldur Guðmundsson
Gróa Guðbjörg
Óttar Már Ellingsen
Steinþór Darri
Ingibjörg Halldórsdóttir

Jaðarsbraut 33, Akranesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Höfða,
hjúkrunar- og dvalarheimilis, fyrir góða
umönnun.
Tryggvi Björnsson
Helga Bjarnadóttir
Bryndís Tryggvadóttir
Guðbjörn Tryggvason
Tryggvi Grétar Tryggvason
og ömmubörn.

Áki Jónsson
Þóra Sigurðardóttir
Þórey Þórarinsdóttir

H ? Ó B 6 C C 6 9 6 < J G > C C  ' % & (

6j`jbgn\\^h_bVccV
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SUDOKU
LÉTT

SPENNANDI
SUNNUDAGSKVÖLD
Með áskrift að Stöð 2 fylgja:
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9.
Í hverri níu reita línu, bæði
lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta
tölublaði Fréttablaðsins.

Myndasögur
PONDUS

TOSSARNIR

HARRY´S LAW

ÞUNG

4

Eftir Frode Øverli
Flýtið ykkur!
Hann er í
húsinu!

Áhugaverðir þættir sem beina athyglinni að hinu mikla
brottfalli úr framhaldsskólum sem á sér stað hér á landi.

20:05

MIÐLUNGS

Fundarherbergið
er klárt fyrir þig,
meistari!

Það eigum
við eftir
að sjá!

Flott
Ég
Við vonum
´36 virkilega
jakkaföt,
að 1738
árgangurinn þoli ekki fara þér vel!
árgangurinn
er betri en gaurinn! Shh!
af Chateau
þetta rennur
Hvernig
grande sé gott
nú niður!
þorir þú?
fyrir fundinn?

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Þetta eru
fyrsta
flokks
föt!

Eftir Tony Lopes

Óskarsverðlaunaleikkonan Kathy Bates leikur aðalhlutverkið
í þessum skemmtilegu þáttum um snjalla lögfræðinga.

Blómin þín eru
dásamleg!
Hvert er
leyndarmálið?

20:50

WALLANDER

BARNALÁN

Spennandi sakamálamynd þar sem Kenneth Branagh fer með
hlutverk rannsóknarlögreglumannsins Kurt Wallander.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

... og kannski hálftíma fyrir okkur þegar
krakkarnir eru farnir að sofa.

g

óði guð, gefðu okkur
styrk til að samþykkja
þá hluti sem við getum
ekki breytt, hugrekki til
að takast á við þá hluti
sem við getum breytt og
þekkinguna til að finna
muninn.

AMEN.

22:20
MAD MEN

Mögnuð þáttaröð sem hlaut Emmy-verðlaunin fjögur ár
í röð sem besti sjónvarpsþátturinn.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

„Þá skal eg nú, muna þér kinnhestinn og hirði eg aldrei
hvort þú verð þig lengur eða skemur.“
Hallgerður Höskuldsdóttir langbrók

RED

Hörkuspennandi mynd með Bruce Willis, Morgan Freeman
og Helen Mirren í aðalhlutverkum.

7

9

4

10

12

11

13

15

16

18

21

LÓÐRÉTT
1. íþrótt, 3. öfug röð, 4. lágstig, 5. af,
7. bergtegund, 10. tala, 13. ískur, 15.
sefun, 16. skordýr, 19. skóli.
LAUSN

17

19

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. fæddi, 8. lík, 9. slæða, 11.
leita að, 12. nautnalyf, 14. smápeningar, 16. skst., 17. æxlunarkorn, 18.
festing, 20. mun, 21. mergð.

8

14

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

5

20

LÁRÉTT: 2. golf, 6. ól, 8. nár, 9. lín,
11. gá, 12. ópíum, 14. aurar, 16. fr, 17.
gró, 18. lím, 20. ku, 21. ótal.

22:00

6

3

LÓÐRÉTT: 1. póló, 3. on, 4. lágmark,
5. frá, 7. líparít, 10. níu, 13. urg, 15.
róun, 16. fló, 19. ma.

2

1

Arnar E. Gunnarsson vann bráðabanaskák úrslitaeinvígis Íslandsmótsins í atskák gegn Davíð Kjartanssyni. Mikilvægasta augnablik
skákarinnar var hér en Arnar lék
síðast 20. Hf1-d1?

Svartur á leik Davíð svaraði 20.–Dc5
og tapaði örugglega skákinni enda
Arnar tveimur peðum yfir. 20.–Hxb5!
hefði hins vegar væntanlega tryggt
Davíð sigur í skákinni og einvíginu.
www.skak.is. Tvær umferðir í dag á
Íslandsmótinu í skák, kl. 10 og 17.
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Tómas olli sprengingu í
sögu íslenskra bókmennta
Að heiman og heim er yﬁrskrift alþjóðlegs málþings til heiðurs Guðbergi Bergssyni sem haldið verður í
dag. Meðal þeirra sem þar halda erindi er Birna Bjarnadóttir, sem segir engan vafa leika á að Guðbergur
sé lykilhöfundur í íslenskum bókmenntum, arftaki Halldórs, Þórbergs og Gunnars Gunnarssonar.
Birna Bjarnadóttir, forstöðumaður íslenskudeildar Manitoba-háskóla, er eina manneskjan í heiminum sem er með doktorsgráðu í verkum Guðbergs Bergssonar. Hvað
var það sem heillaði hana svo við verk Guðbergs? „Hann er eins og aðrir lykilhöfundar
bókmenntanna, bæði hér og annars staðar;
þetta er endalaust ríkidæmi skynjunar og
hugsunar um manneskjuna í lífinu á hverjum tíma. Það er í rauninni endalaust ævintýri í hvert sinn að opna bók eftir svona höfunda.“
Lykilhöfundur, segirðu. Er Guðbergur
lykilhöfundur í íslenskum bókmenntum?
„Já, það er hann. Það hefur verið vitað,
þannig lagað séð, alveg síðan Tómas Jónsson metsölubók kom út árið 1966. Það verður sprenging í sögu íslenskra bókmennta
með þeirri bók, ekki síst í sýn á íslenska
menningu. Ég segi ekki að það hafi gerst
daginn sem bókin kom út en fljótlega eftir
það var farið að tala um að hann væri að
birtast á íslensku bókmenntasviði sem arftaki. Ekki bara arftaki Halldórs Laxness
heldur einnig Þórbergs Þórðarsonar og
Gunnars Gunnarssonar. Hann er tiltölulega ungur þegar hann er búinn að skapa
sér ákveðið rými sem er ekki eins og neitt
annað rými í íslenskum nútímabókmenntum. Það er það sem orðið lykilhöfundur
þýðir, enda notar maður það sparlega.“
Yfirskrift málþingsins er Að heiman
og heim, hvað ætlar þú að fjalla um í þínu
erindi? „Erindi mitt heitir Sýnir úr leiðangri og ég ætla að fara svolítið yfir þetta
svið sem er leiðangur. Það er enginn annar
leiðangur eins og leiðangrar bókmenntanna.
Við höldum af stað í hvert sinn sem við
opnum bók og svo er að sjá hvað verður á
vegi okkar. Ég ætla að skoða hvað Guðbergur hefur gert í sínum leiðöngrum og
hvernig sýnir þetta eru. Hvað sér hann og
hvert er samhengið í því sem hann sér? Öll
hans skrif snúast meira og minna um mannlegt hlutskipti og svo hvernig við Íslendingar fótum okkur á þessu tilvistarsviði. Svo
hefur hann auðvitað teiknað upp landakort
sem kynnir Ísland fyrir lesendum á einstakan hátt.“
Það vekur athygli að öll erindin á málþinginu eru á ensku. Hvernig stendur á því?
„Ástæðan er einfaldlega sú að þetta er hugsað sem samræða um ferðalagið sem á sér
stað í heimsóknum. Þetta er alþjóðlegt málþing og þau fara oft fram á ensku. Það verða
þarna nokkrir af lykilþýðendum íslenskra
bókmennta á erlend tungumál og þeir tala
ekki allir íslensku.“
Guðbergur hefur dvalið langdvölum á
Spáni, hefur það markað sýn hans á Ísland?
„Einn lykilþátturinn í hans fagurfræði er að
þú verður að hafa fjarlægð frá því sem þú ert
að horfa á. Það er mjög fallegt brot í viðtals-

10.30-11.00 Birna Bjarnadóttir,
forstöðumaður íslenskudeildar
Manitoba-háskóla í Kanada: „Visions
from an Expedition“.

12.00-13.30 Hádegisverðarhlé.
13.30-14.00 Massimo Rizzante,
ljóðskáld, rithöfundur, þýðandi og
prófessor við Università degli Studi
di Trento á Ítalíu: „Childhood, Youth
and Other Eternities–Notes on The
Swan“.
14.00-14.30 Enrique Bernárdez,
þýðandi og prófessor við Universidad Complutense á Spáni: „The Art
of Telling Stories–From Don Quijote
(and Before) to Tómas Jónsson (and
Beyond)“.
14.30-15.00 Ármann Jakobsson,
rithöfundur og prófessor við Háskóla
Íslands: „The Sea, the Sea: The
Frogman and the Aesthetics of the
Elements“.
15.00-15.15 Hlé.
15.15-16.00 Íslenskir rithöfundar
fjalla um tengsl sín við verk Guðbergs Bergssonar.
Eiríkur Guðmundsson
Haukur Ingvarsson
Kristín Ómarsdóttir
Oddný Eir Ævarsdóttir stjórnar
umræðum.
16.00-16.30 Heiðursdoktorsathöfn.
16.00-16.20 Ástráður Eysteinsson,
prófessor og forseti Hugvísindasviðs
Háskóla Íslands: „Leitin að landinu
fagra“.

DOKTOR Í GUÐBERGI Birna skrifaði doktorsritgerð um fagurfræði í verkum Guðbergs Bergssonar en í dag

ætlar hún að fjalla um sýnir úr leiðangrinum í verkum hans.

bókinni við Guðberg sem Þóra Kristín skrifaði þar sem hann talar um Grindavík, hvað
hún sé fyrir honum og hvernig hann sjái
hana og svo segir hann: „Þeir sem vilja fjalla
um sína Flórens verða að fara og lifa í útlegð
og deyja langt frá sinni Flórens.“ Þannig að
ég held að fjarlægðin sé lykilpunktur í verkum hans.“

BYLGJA DÍS GUNNARSDÓTTIR, SÓPRAN
JÓHANN SMÁRI SÆVARSSON, BARITÓN
ANTONÍA HEVESI, PÍANÓ

ÓKEYPIS AÐGANGUR

10.00-10.30 Colm Tóibín, rithöfundur og Mellon-prófessor við
Columbia-háskóla í Bandaríkjunum:
„Home: Wherever That May Be–
Exile and Return in Irish Fiction“.

11.30-12.00 Hans Brückner, myndlistarmaður og þýðandi: „Visual
Artist’s Translation of Flatey-Freyr: A
Short Story in Three Parts“.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Að þinginu standa Stofnun Vigdísar
Finnbogadóttur í erlendum tungumálum,
íslenskudeild Manitoba-háskóla, Reykjavík
Bókmenntaborg UNESCO, mennta– og menningarmálaráðuneytið, utanríkisráðuneytið,
Bókmennta– og listfræðistofnun Háskóla
Íslands, Hugvísindastofnun Háskóla Íslands
og Grindavíkurbær.
fridrikab@frettabladid.is

Í NORÐURLJÓSUM, HÖRPU
ÞRIÐJUDAGINN 4. JÚNÍ KL.12:15

OG

09.45-10.00 Frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands og
velgjörðarsendiherra Sameinuðu
þjóðanna í tungumálum, setur ráðstefnuna.

11.00-11.30 Eric Boury
þýðandi:„Authors and Translators–
Wondrous Birds of the Same Ilk“.

HÁDEGISTÓNLEIKAR

TOSCA
ONÉGIN

Dagskrá málþingsins

Geir Sigurðsson, dósent og varaforseti Deildar erlendra tungumála,
bókmennta og málvísinda við
Háskóla Íslands, afhendir heiðursdoktorsskjalið.
Guðbergur Bergsson, heiðursdoktor
við Háskóla Íslands, flytur ávarp.
Geir Sigurðsson, dósent og varaforseti Deildar erlendra tungumála,
bókmennta og málvísinda við Háskóla Íslands, slítur ráðstefnunni.
16.30-17.30 Móttaka.

BÓKIN SEM
BREYTTI
LÍFI MÍNU
Eyrún
Magnúsdóttir
ritstjóri

Útlagi Jakob Ejersbo
Ég er svo hrifnæm að flestar bækur sem ég les breyta
lífi mínu smávegis. Ef ég er spurð hvaða bók breytti lífi
mínu er nærtækasta svarið að nefna síðustu bók sem
ég las. Síðasta bók sem breytti lífi mínu var Útlaginn
eftir Jakob Ejersbo. Hún gjörbylti lífi mínu svo sem ekki
en eftir að hafa lesið hana fannst mér ég örlitlu nær
um fólk sem elst upp landlaust og á eiginlega hvergi
heima þrátt fyrir að búa ekki við skort. Um fólk sem er
útlendingar í eigin upprunalandi en samt ekki beint
viðurkennt í landinu sem það elst upp í. Útlaginn var
góð lesning.
Fyrir mörgum árum las ég bók sem fór svo í skapið
á mér að ég grýtti henni út í vegg. Ég ætla ekki að
gefa upp hvaða bók það var sökum eðlislægrar
kurteisi en það atvik breytti lífi mínu líka smávegis.
En ég hef ekki skeytt skapi mínu á saklausri bók aftur.

FÁÐU MEIRA ÚT ÚR FERÐALAGINU Í SUMAR

NÝR CRUZE STATION

Chevrolet Cruze Station er nýr og spennandi fjölskyldubíll sem uppfyllir allar kröfur þeirra sem
vilja mikið pláss og þægindi fyrir sig og fjölskylduna. Hann er auk þess betur búinn en margir
mun dýrari bílar. Komdu í heimsókn og kynntu þér Cruze Station. Þetta er þitt tækifæri til að
eignast draumabílinn frá Chevrolet – á enn lægra verði.
$IFWSPMFU$SV[F4UBUJPO-5MŕCFOT«OŕCTL Verð: 3.190 þús. kr.
$IFWSPMFU$SV[F4UBUJPO-5MŕCFOT«OŕTTL Verð: 3.690 þús. kr.
$IFWSPMFU$SV[F4UBUJPO-5;MŕE«TFMŕTTL Verð: 4.390 þús. kr.

Kynntu þér ríkulegan staðalbúnað á benni.is

Opið alla virka frá 9 til 18
og laugardaga frá 12 til 16.
Verið velkomin í reynsluakstur.

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Bíll á mynd: Chevrolet Cruze Station LTZ

3.190 ÞÚS. KR.
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DÓMAR
26.05.2013 ➜ 31.05.2013

Senjórítan heillaði í Norðurljósum
TÓNLIST ★★★★★

DANS

★★★★★

Seiður frá Spáni

Vorblótið

Sonor Ensemble undir stjórn Luis Aguirre flutti
tónlist eftir ýmis tónskáld í Norðuljósum Hörpu. Einsöngvari: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir.

Íslenski dansflokkurinn og Sinfóníuhljómsveit Íslands
Út frá sjónarhorni dansins var Dansar
í Eldborg áhrifarík sýning og það að
takast á við tónlist Stravinskys og hafa
sigur ber vott um færni danshöfundanna sem og dansaranna. - sgm

LISTAHÁTÍÐ, 27. MAÍ

Sonor Ensemble undir stjórn Luis Aguirre flutti
tónlist eftir ýmis tónskáld. Einsöngvari: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir. Mánudagur 27. maí á
Listahátíð í Reykjavík í Norðurljósum Hörpu.
Seiður frá Spáni var yfirskrift tónleika sem
haldnir voru í Norðurljósum á Listahátíð á
mánudagskvöldið. Yfirskriftin segir eiginlega
allt. Þarna var lítil hljómsveit sem spilaði seiðandi spænska tónlist, fyrst Musica Nocturna
de Madrid eftir Boccherini. Hann var reyndar Ítali, en bjó lengst af á Spáni þar sem hann
starfaði fyrir hirðina. Það er eitthvað sérkennilega tælandi við tónlistina hans, sem kemur
ekki síst í ljós í kvikmyndinni You Will Meet a
Tall Dark Stranger eftir Woody Allen. Þar fellur giftur rithöfundur fyrir dularfullri konu í
næstu íbúð, en hún er alltaf að spila Boccherini
á gítar. Það er svo sannarlega seiður frá Spáni.
Á tónleikunum var ekki spilað á gítar. Hljómsveitin samanstóð af píanóleikara og tveimur
fiðluleikurum ásamt víólu-, selló- og kontrabassaleikara. Það var léttur andi yfir henni,
hún minnti á hljómsveit í gamalli kvikmynd
að leika fyrir dansi. Þetta var undirstrikað
með yfirbragði hljómsveitarstjórans, sem var
skemmtileg týpa, einhvers staðar mitt á milli
þess að vera Jose Carreras og Fredo Corleone.
Hljómsveitin spilaði fallega, stundum reyndar ekki alveg hreint, en það jók bara stemninguna. Þetta var LIFANDI tónlist. Rapsódía
eftir Turina var glæsileg, tveir dansar úr El
amor brujo eftir de Falla leiftruðu af fjöri.
Vissulega voru hnökrar, en lifandi tónlist er
aldrei fullkomin.
Einsöngvari var Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir
mezzósópran. Hún söng lög eftir Alís, de Falla,
Lorca og Daníel Bjarnason. Daníel er reyndar
ekki Spánverji, og ljóðin sem hann samdi tón-

TÓNLIST

★★★★★
Vorblót og Petrúska eftir
Stravinskí
Sinfóníuhljómsveit Íslands og Íslenski
dansflokkurinn
Dansar í Eldborg voru magnaðir,
tónlistarflutningurinn frábær, dansinn
glæsilegur. - js

★★★★★
Routeopia
Davíð Þór Jónsson og Ilmur Stefánsdóttir
Í vissum skilningi voru þetta vondir
tónleikar, en í öðrum skilningi frábært
ferðalag. - js

★★★★★
Stefnumót við Lutoslawski

LISTAHÁTÍÐ „Guðrún Jóhanna söng af einstakri fegurð.“

list við ekki heldur; þau eru eftir Philip Larkin
sem var Breti. En tónlist Daníels var samt líka
seiðandi, það var einhver dularfullur, dökkur
undirtónn í þeim sem passaði prýðilega inn í
dagskrána.
Guðrún Jóhanna söng af einstakri fegurð.
Röddin var mjúk en hljómmikil, lifandi og
sjarmerandi. Túlkun hennar var ávallt kraftmikil og í anda hvers tónskálds. Hún býr líka á
Spáni og hefur lifað og hrærst í spænskri menningu um árabil. Spænsk tónlist er sérgrein hennar. Hún syngur því oft eitthvað spænskt þegar
hún kemur fram hér á landi. Það er einmitt svo

Húsið þitt

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

gaman, því tónlist frá Spáni er fremur vanrækt listform á Íslandi. Ég hef sjaldan upplifað
íslenska söngkonu ná að heilla áheyrendur jafn
rækilega upp úr skónum. Kannski vegna þess
að það var fullt af útlendingum á tónleikunum.
Gömul spænsk hjón fyrir framan mig æptu
„brava!“ á eftir hverju einasta lagi. Og í lokin
stóðu tónleikagestirnir upp fyrir söngkonunni,
algerlega frá sér numdir. Ég var það sjálfur.
Þetta voru flottir tónleikar.
Jónas Sen

Kammersveit Reykjavíkur
Sumt var skelfilega leiðinlegt, annað
frábært. En tónleikarnir í heild gáfu
góða mynd af hinni miklu breidd í tónlist Lutoslawskis. - js

NIÐURSTAÐA: Líflegir tónleikar með söngkonu á
heimavelli.

Hátíð hafsins
Hátíðarstemning
í Hörpu

Laugardagurinn 1. júní

Sunnudagurinn 2. júní

11:00 – 14:00 CrossFit Reykjavík mætir við Hörpu
með Kross(ﬁska)Fit í tilefni Hátíðar Hafsins.

12:00 Heimsfræga ﬁskisúpan hans Þóris í Prag
á hátíðartilboði í Munnhörpunni.

12.00 Heimsfræga ﬁskisúpan hans Þóris í Prag
á hátíðartilboði í Munnhörpunni.

11:00 – 11:15 Krakka CrossFit 6–9 ára taka æﬁngu.

13:00 Rósa Margrét Húnadóttir þjóðfræðingur fjallar
um sjómannalög í Kaldalóni í erindi sínu ,,Draumur
hins djarfa manns: frá sjómannalögum til gúanórokks.“

12:30 Skoppa og Skrítla taka á móti börnum við Hörpu.
Maxímús Músíkús heilsar krökkunum og vísar Skoppu
og Skrítlu uppáhaldsleiðina sína meðfram höfninni.

13:30 Þjóðdansafélag Reykjavíkur dansar á bryggju
Hörpu. Börn og fullorðnir stíga dans við harmonikkuleik.

13:00 Skrúðganga leggur af stað frá Hörpu við
undirleik Skólahljómsveitar Austurbæjar. Maxímús
Músíkús, Skoppa og Skrítla verða með í för.

11:15 – 12:00 Krakka CrossFit keppni 10–12 ára.
12:00 – 13:00 Krakka CrossFit keppni 13–16 ára.
13:00 - 14:00 Almennt wod (æﬁng dagsins).
Keppnislið CFRvk sem er á leið á Heimsleikana
í Los Angeles í júlí verður á staðnum og tekur
þátt í æﬁngunni.

14:30 Söguferð um Gömlu höfnina með Guðjóni
Friðrikssyni sagnfræðingi. Gangan hefst við Hörpu.
17:00 og 21:00 Óskalög sjómanna.

16. FEBRÚAR

BARDAGI
ÁRSINS!

Nú stígur Gunnar Nelson fram á stóra sviðið
og mætir hinum sterka Jorge Santiago i UFC.

SPENNAN MAGNAST
Í PEPSI-DEILDINNI

HART TEKIST Á
Í SUMAR

Pepsi-deildin hefur farið frábærlega af stað. Sum lið hafa farið betur af
stað en önnur, eins og gengur og gerist, en það er nóg eftir af mótinu
og fjöldi spennandi leikja framundan. Snilldartaktar, óvænt úrslit og
dramatík – í leiftrandi háskerpu.

FÁÐU MEIRA ÚT ÚR SJÓNVARPINU
Ert þú með HD sjónvarp? Tryggðu þér aðgang að
frábærri dagskrá í bestu mögulegu myndgæðum.

Í OPINNI DAGSKRÁ
Á

NÓG AÐ GERAST
Í FORMÚLU 1
Það verður allt á fleygiferð í Formúlunni í sumar þar
sem hinir bestu í heimi takast á. Frábært sumar fyrir
áhugafólk þessarar stórkostlegu akstursíþróttar.

BORGUNARBIKARINN
Það verða bikarleikir af bestu gerð í
Borgunar-bikarnum í sumar. Hverjir
koma á óvart? Hvaða lið fara alla leið?
Fylgstu með í allt sumar.

SUMARMÓTIN

Flottir krakkar sýna snilldartilþrif í
stórskemmtilegum þáttum um
fótboltaiðkun æskunnar.

FÍTON / SÍA

FI014881

PEPSIMÖRKIN

Í Pepsi-mörkunum er farið yfir helstu atriði
leikja með þjálfurum og leikmönnum,
sérfræðingarnir rýna í tölfræði og skoða
vafaatriðin frá öllum sjónarhornum.

Fáðu þér áskrift | 512 5100 | stod2.is

NBA

Línur eru farnar að skýrast í
NBA og aðeins fjögur lið eftir.
Þegar úrslit ráðast í Austurog Vesturdeildinni er svo
komið að ögurstundu,
úrslitunum sjálfum.
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Sýningar
14.00 Derek K. Mundell sýnir vatnslitamyndir undir yfirskriftinni Birtubrigði
í verslun og veitingastofu Þjóðmenningarhússins.
14.00 Þrjár nýjar sýningar opna í Duushúsum í Reykjanesbæ. Fyrst er það
brúðusýningin Móðir, kona, meyja,
eftir Helgu Ingólfsdóttur. Pabbi minn
er róinn opnar líka en það er sjóminjasýning með bátalíkönum, ýmsum
munum og myndum. Við geigvænan
mar - Reykjanes og myndlistin er svo sú
þriðja en verkin á þeirri sýningu sýna
náttúru Reykjanessins.

15.00 Minjasafnið á Akureyri opnar
sýninguna Norðurljós - næturbirta
norðursins. Sýningin samanstendur af
ljósmyndum frá 2013, eftir Gísla Kristinsson, og málverkum frá 1899, eftir
danska málarann Harald Moltke.
16.00 Soffía Sæmundsdóttir opnar
sýningu á verkum sínum í sal Íslenskrar
grafíkur í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu
18.
16.00 Sýningin Íslensk myndlist 19001950: Frá landslagi til abstraktlistar
opnuð á Kjarvalsstöðum. Um er að
ræða sögulegt yfirlit íslenskrar myndlistar.

Hátíðir
08.30 Hátíð hafsins verður haldin
hátíðleg í Reykjavík. Nánari upplýsingar
og dagskrá má finna á heimasíðunni
hatidhafsins.is.
10.00 Sjómannahelginni verður fagnað
með dagskrá á Akureyri. Nánari upplýsingar má finna á heimasíðunni
visitakureyri.is
10.00 Menningar- og listahátíð Hafnarfjarðar, Bjartir dagar, heldur áfram.
Nánari upplýsingar og dagskrá má finna
á heimasíðunni hafnarfjordur.is.
10.00 Listahátíð í Reykjavík heldur
áfram. Nánari upplýsingar um hátíðina

má finna á heimasíðunni artfest.is.
12.30 Glæsileg dagskrá verður í boði á
Höfn á Hornafirði í tilefni Sjómannadagsins. Dagskrána má nálgast á heimasíðunni rikivatnajokuls.is.
14.00 Sumarstarf Árbæjarsafns hefst í
dag með flottri dagskrá. Meðal annars
verður þar opnuð sýningin Framtíðarsýn og fortíðarhyggja,sýning í
Listmunahorni sem nefnist Fjöruperlur
og leikfangasýningin Komdu að leika
verður á sínum stað.

Uppákomur
11.00 Hjálpræðisherinn blæs til viðburðarins Hertex dags 2013. Fata- og

nytjamarkaður opnaður í Herkastalanum við Kirkjustræti 2 og poppstjörnur stíga á svið frá klukkan 14. Þar
á meðal verður Eurovision-farinn Eyþór
Ingi Gunnlaugsson, Steini í Hjálmum og
hljómsveitirnar Sísý Ey og Leaves.
12.00 Thorvaldsensbazar, Austurstræti
4, fagnar 112 ára afmæli sínu með því
að bjóða viðskiptavinum og gestum upp
á kaffisopa og pönnukökur í versluninni.
13.00 Barnaheimilið Ós, eini foreldrarekni leikskóli landsins, heldur fjölskylduskemmtun og fjársöfnun í húsnæði sínu að Bergþórugötu 20. Tilefnið
er 40 ára afmæli heimilisins. Meðal
þeirra sem koma fram eru Prins Pólí, Óli
Palli, Hugleikur Dagsson og Bergur Ebbi.
Auk þess verður uppboð til styrktar
starfinu. Aðgangur er ókeypis.

Leikrit

TIL HAMINGJU MEÐ

SJÓMANNADAGINN

17.30 Leikritið Blinda konan og þjónninn, eftir Sigurð Pálsson, verður flutt í
Kringlusafni. Leikarar eru Ólafía Hrönn
Jónsdóttir og Valur Freyr Einarsson.
Miðaverð er kr. 2.000.
19.00 Leikritið Slysagildran, eftir Steinunni Sigurðardóttur, verður sýnt á
Gerðubergssafni, Gerðubergi 3-5. Leikarar eru Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir
og Sveinn Ólafur Gunnarsson. Miðaverð
er kr. 2.000.

Málþing
09.45 Málþing til heiðurs Guðbergi
Bergssyni verður haldið í Hátíðasal
Háskóla Íslands. Málþingið er haldið í
tilefni af stórafmæli skáldsins og ber
yfirskriftina Að heiman og heim.

Tónlist
15.00 Hin árvissa jazzsumartónleikaröð
veitingahússins Jómfrúrinnar við
Lækjargötu hefst laugardaginn 1. júní. Í
ár verða tónleikar á öllum laugardögum
í júní, júlí og ágúst. Á fyrstu tónleikum
sumarsins leikur kvartett söngkonunnar Kristjönu Stefánsdóttur. Tónleikarnir hefjast kl. 15 og standa til kl. 17.
Aðgangur er ókeypis.
16.00 Norski kórinn Ljomen blandkor
heldur tónleika í Langholtskirkju.
Stjórnandi er Geir Aksdal. Kammerkór
Mosfellsbæjar og félagar úr Óperukór
Garðars Cortes kome einnig fram á
tónleikunum, auk píanóleikarans Önnu
Guðnýjar Guðmundsdóttur. Aðgangur
er ókeypis.
19.30 Opnir gospeltónleikar verða
haldnir í Áskirkju þar sem gestir verða
hvattir til að taka undir í söng. Á tónleikana mæta góðir vinir frá Danmörku.
Aðgangur er ókeypis.
20.00 Barnaheimilið Ós heldur ball í
Þjóðleikhúskjallaranum, Hverfisgötu 20.
Meðal þeirra sem fram koma eru Prins
Póló, Bergur Ebbi, Skilnaðarbörn og DJ
Yamaho. Ágóði ballsins rennur óskiptur
til Óss.
21.00 Hörður Áskelsson, kantor Hallgrímskirkju, hefur Orgelsumar í Hallgrímskirkju á hátíðlegan hátt.
23.00 Pálmi Hjaltason og félagar
skemmta á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8.
23.00 Nuke Dukem, Bender Gender og
Trifecta spila á Faktorý.
23.00 Plötusnúðarnir Orang Volante
og Karíus þeyta skífum á Volta undir
nafninu Quijada Orchestra. Aðgangur
er ókeypis.

Ë6/(16.,5),6. $5
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ÍSLENSKIR FISKAR
Kynningarverð
í Bókabúð Forlagsins
aðeins í dag:

4.290 kr.

FERÐADAGUR FJÖLSKYLDUNNAR Í DAG
B Ó K ABÚÐ FORLAGSINS – FISK I SL Ó Ð 3 9
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Sýningar

Málþing

14.00 Sýningin Norðrið í Norðrinu
opnar í byggðasafninu Hvoli á Dalvík. Í
tilefni þess verður haldið opnunarhóf
í Menningarhúsinu Bergi á Dalvík. Þar
verða dansarar frá grænlenska þorpinu
Ittoqqortoormiit, sem er umfjöllunarefni sýningarinnar, auk þess sem þar
verður að finna muni frá Grænlandi.

13.00 Ráðstefna um allsherjar afvopnun verður haldin í stofu 101 í Lögbergi
HÍ. Innlendir og erlendir sérfræðingar
flytja erindi og taka þátt í pallborðsumræðum. Þátttaka er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði
sendist á hvar@frettabladid.is

Hátíðir
08.30 Hátíð hafsins verður haldin
hátíðleg í Reykjavík. Nánari upplýsingar
og dagskrá má finna á heimasíðunni
hatidhafsins.is.
11.00 Sjómannahelginni verður fagnað
með dagskrá á Akureyri. Nánari upplýsingar má finna á heimasíðunni
visitakureyri.is
12.00 Menningar- og listahátíð Hafnarfjarðar, Björtum dögum, lýkur í dag.
Nánari upplýsingar og dagskrá má finna
á heimasíðunni hafnarfjordur.is.
14.00 Glæsileg dagskrá verður í boði
á Höfn á Hornafirði í tilefni Sjómannadagsins. Dagurinn hefst með
sjómannamessu í kirkjunni en alla
dagskrá má nálgast á heimasíðunni
rikivatnajokuls.is.

Opið Hús
14.00 Handverksfólk úr Þjóðháttafélaginu Handraðnum verður að störfum
í Gamla bænum Laufási og starfsfólk
Pólarhesta teyma unga gesti á hestbaki
um flötina.

Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara í
Reykjavík hefst kl. 20 en það er hljómsveitin Klassík sem leikur létta danstónlist til kl. 23. Aðgangseyrir fyrirr félaga
FEB í Reykjavík er 1500 kr. og 1800 kr.
fyrir aðra gesti..

Tónlist
16.00 Stofutónleikaröð sumarsins 2013
hefst á Gljúfrasteini. Flutt verða verk
eftir Elínu Gunnlaugsdóttur tónskáld.
Aðgangseyrir er kr. 1.000.
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og
kynnir lög af hljómplötum á Ob-La-DíOb-La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangur er
ókeypis.
17.00 Fern Nevjinsky leikur verk
eftir Scheidt, Steigleder, Buxtehude,
Bach, Petr Eben, Ragnar Björnsson og
Jón Nordal í Hjallakirkju í Kópavogi.
Aðgangur er ókeypis.
21.00 Björgvin Gíslason, Ásgeir Óskarsson, Haraldur Þorsteinsson, Jens Hansson, Sigurður Sigurðsson og Tómas
Jónsson flytja Blues-tónlist á Ob-La-DíOb-La-Da, Frakkastíg 8

SJÓÐHEITIR DANSTÍMAR Í SUMAR – NÝTT FRÁ LONDON!
OPIÐ HÚS - BYRJUM Á MÁNUDAGINN!
skráning á dancecenter.is!

Leiðsögn
15.00 Bjarni Sigurbjörnsson leiðir gesti
um 25 ára afmælissýningu Myndlistarskóla Kópavogs í Listasafni KópavogsGerðarsafni í tilefni síðasta sýningardags sýningarinnar.

Fyrirlestrar
14.00 Þorbjörg Gunnarsdóttir, listfræðingur, ræðir um afstöðu Ásmundar
Sveinssonar, myndhöggvara, til listar
í almenningsrými í Ásmundarsafni.
Gengið verður um höggmyndagarðinn
við Ásmundarsafn og farið vítt og breitt
um borgina að skoða verk Ásmundar.
14.00 Þorbjörg Gunnarsdóttir safnafræðingur ræðir um afstöðu Ásmundar
Sveinssonar til listar á almannafæri á
Ásmundarsafni. Ásmundur hélt alla tíð
tryggð við þá hugmynd að listin ætti
heima á almannafæri. Aðgangsverð er
kr. 1.200 en frítt fyrir handhafa Menningarkortsins, eldri borgara og börn
undir 18 ára.

VIÐ ERUM FLUTT!
Glæsileg aðstaða:
KLASSÍSKA LISTDANSSKÓLANUM, Grensásvegi 14
KLASSÍSKA LISTDANSSKÓLANUM, Mjóddinni, Álfabakka 14, 3.hæð

SKRÁÐU
ÞIG NÚNA

Markaðir
11.00 Íbúar við Borgarstíg bjóða
gestum og gangandi á flóamarkað og
götuhátíð. Borgarstígur er göngustígur
sem liggur á milli Seljavegs, Vesturgötu,
Framnesvegs og Holtagötu í gamla
Vesturbænum. Boðið verður upp á alls
kyns skemmtilegar uppákomur fyrir alla
fjölskylduna.

Útivist
19.00 Fyrsta göngumessa sumarsins
verður haldin í Breiðholti í kvöld. Safnast verður saman við Breiðholtskirkju
og þaðan gengið um nágrenni hennar
í 45 mínútur. Eftir það verður messað í
kirkjunni og boðið upp á hressingu að
messu lokinni. Þátttaka er ókeypis.

r.is
dancecente

DÖNSUM svo lengi sem lifum!
NÝTT HOUSE

Barnadansar & ballet Break
Jazzfunk Hip Hop Nútímadans

Kennarar: Nanna, Natasha, Nína, Júlí Heiðar og Lilja

Aldur: 4-6 ára, 7-9 ára,
10-12 ára, 13-15 ára,
16-19 ára & 20+

Nánari upplýsingar fást á dancecenter.is
og á facebookgrúbbu DanceCenter RVK.
Einnig er hægt að senda tölvupóst á
dancecenter@dancecenter.is eða hringja
í síma 777 3658 hjá DanceCenter Reykjavík.

DansLið þáttanna
kemur sérstaklega
á vegum:
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Ungir Íslendingar
hljóta viðurkenningu
JCI á Íslandi hefur valið tíu unga einstaklinga úr hópi hátt í 300 tilnefndra.

SÆLL RITHÖFUNDUR Rithöfundurinn Björg Magnúsdóttir sælleg á að líta. Með
henni eru Katrín Ásgeirsdóttir og Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir (fyrir miðju).
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fagnaði útgáfu fyrstu
skáldsögunnar
Björg Magnúsdóttir fagnaði útgáfu fyrstu bókar
sinnar, Ekki þessi týpa, á Loftinu á ﬁmmtudag. Boðið
var upp á konfekt og brennivín og einnig var lesið
upp úr bókinni fyrir gesti. Ekki þessi týpa segir frá
líﬁ fjögurra ungra kvenna sem búsettar eru í Reykjavík og er bókin byggð á líﬁ Bjargar sjálfrar.

„Við eigum svo ótrúlega mikið af flottu ungu
fólki sem er að skara fram úr og er til fyrirmyndar. Það er mikilvægt að gleyma ekki að
hrósa fólki fyrir vel unnin störf, en alltof lítið
er gert af því,“ segir Tryggvi Freyr Elínarson, verkefnastjóri hjá JCI á Íslandi.
JCI á Íslandi hefur nú birt lista yfir tíu
unga einstaklinga sem eru tilnefndir til verðlaunanna Framúrskarandi ungir Íslendingar
þetta árið. Keppnin er haldin í flestum aðildarlöndum JCI á heimsvísu og sigurvegararnir
í hverju landi halda svo áfram og keppa sín á
milli í alþjóðlegu keppninni Ten Outstanding
Young Persons Awards þar sem tíu einstaklingum eru veitt verðlaun. „Við höfum haldið
þetta í ellefu ár núna og tvisvar sinnum átt
fulltrúa á topp 10 listanum á heimsvísu,“ segir
Tryggvi en þeir eru sundkonan Kristín Rós
Hákonardóttir árið 2003 og frumkvöðullinn
Guðjón Már Guðjónsson árið 2009. „Það verður að teljast þrælgóður árangur. Sérstaklega
miðað við að það eru um 100 lönd sem taka
þátt í keppninni ár hvert,“ bætir Tryggvi við.
Vel á þriðja hundrað tilnefninga bárust JCI
á Íslandi þetta árið en allir gátu sent inn tilnefningar. Það var því mikið verk fyrir dómnefndina að velja úr þá efstu tíu. „Þetta er ríflega tvöföldun á tilnefningum frá því í fyrra,“
segir Tryggvi og skrifar það aðallega á það að
nú í ár var tekin í notkun ný heimasíða fyrir
verkefnið, www.framurskarandi.is, sem gerði
ferlið bæði auðveldara og sýnilegra.
Úr tíu manna hópnum hefur dómnefnd svo
valið fjóra verðlaunahafa. Hverjir það eru
verður opinberað þann 6. júní næstkomandi
þegar forseti Íslands afhendir verðlaunin við
hátíðlega athöfn.
tinnaros@frettabladid.is

MIKIÐ AF FYRIRMYNDARFÓLKI Tryggvi Freyr segir mikilvægt að fólk
gleymi ekki að hrósa hvert öðru fyrir vel unnin störf.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hvað er JCI?
JCI á Íslandi er hluti af alþjóðlegu samtökunum Junior
Chamber International sem starfa í 120 löndum á heimsvísu.
Hlutverk JCI er að skapa tækifæri fyrir ungt fólk til að efla
hæfileika sína. Félagið er rekið sem sjálfboðaliðahreyfing og
býður ungu fólki upp á ýmiss konar námskeið og verkefni til
að kenna því, hvetja það og efla. Allir á aldrinum 18 til 40 ára
geta gengið í félagið og tekið þátt í starfi þess.

ÞAU ERU FRAMÚRSKARANDI
BROSTU ÚT Í EITT Þær Eva Margrét

KÁTAR VINKONUR Helga Hrönn

Kristinsdóttir og Anna Dröfn Ágústsdóttir skemmtu sér konunglega.

Norðfjörð og Dagný Friðriksdóttir
fögnuðu með rithöfundinum.

GÓÐIR GESTIR Díana Dögg

FORMAÐURINN OG VINKONA Áslaug

Víglundsdóttir, vefstjóri Háskólavefsins,
ásamt Einari Gústafssyni.

Arna Sigurbjörnsdóttir, formaður Heimdallar, ásamt vinkonu sinni, Melkorku
Þöll Vilhjálmsdóttur.

Elísabet Ingólfsdóttir Til-

Hilmar Veigar Pétursson

nefnd vegna vinnu sinnar í þágu
heimsfriðar og/eða mannréttinda. Hún kom að stofnsetningu
ungliðahreyfingar Amnesty
International, stofnaði Stop
the Traffik, hreyfingu sem berst
gegn mansali í heiminum, og
hefur verið virk í að vekja athygli á
barnaþrælkun víða um heiminn.

Tilnefndur fyrir störf sín á
sviði tækni og vísinda. Hilmar
Veigar er maðurinn í brúnni
hjá tölvuleikjafyrirtækinu
CCP sem hefur náð gríðarlegum árangri að undanförnu.
Hann hefur tekið virkan þátt í
að móta leikjaiðnaðinn sem og
uppvöxt upplýsingatækni og frumkvöðlastarfsemi almennt á Íslandi.

Sindri Snær
Einarsson
Tilnefndur
vegna
leiðtogahæfileika/
afreka á sviði
menntamála. Hann
er formaður
Landssambands
æskulýðsfélaga, vinnur hjá Hinu
Húsinu í Reykjavík og er einn af
stofnendum Sambands íslenskra
framhaldsskólanema. Sindri hefur
verið öflugur leiðtogi ungs fólks á
sviði æskulýðsmála.

Fida Muhammad Abu
Libdeh Tilnefnd vegna einstak-

afsláttur

Kæli- og frystiskápar
Kæli

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Vilborg
Arna
Gissurardóttir Til-

Tilnefndur
á sviði
mannúðar- eða
sjálfboðaliðamála.
Hann er íþróttakennari
og júdókennari í Reykjanesbæ og
stofnandi stærstu júdódeildar landsins. Sú deild er alfarið rekin í sjálfboðavinnu og nemendurnir þurfa
því ekki að greiða nein iðkendagjöld.

Sigrún Björk
Sævarsdóttir

FjVa^in!9Zh^\cVcY>ccdkVi^dc

25%

Guðmundur
Stefán
Gunnarsson

lingssigurs og/eða afreks. Hún fluttist
hingað sem flóttamaður frá Palestínu
þegar hún var 16 ára og hefur
nú stofnað fjölskyldu hér, klárað
B.Sc.-gráðu frá HÍ í umhverfis- og
orkutæknifræði og stofnað fyrirtækið
GeoSilica þar sem hún starfar sem
framkvæmdastjóri.

Tilnefnd vegna
starfa/uppgötvana á sviði
læknisfræði.
Sigrún Björk er
aðeins 22 ára en
hefur vakið mikla
athygli fyrir lokaverkefni sitt úr Háskólanum
í Reykjavík. Það fjallaði um notkun
þrívíddarmódela og staðsetningartækja við undirbúning skurðaðgerða
á höfði. Aðferðin hefur þegar verið
reynd á Landspítalanum með góðum
árangri.

Gunnar Hólmsteinn
Guðmundsson Tilnefndur
vegna starfa sinna á sviði viðskipta, frumkvöðla og/eða
hagfræði. Hann hefur náð
undraverðum árangri í viðskiptum og verið virkur í sprotaog frumkvöðlaumhverfinu. Hann
seldi fyrirtæki sitt CLARA til Jive
Software fyrir milljarð íslenskra króna.

nefnd vegna
einstaklingssigra og/eða
afreka. Hún var
fyrsta íslenska konan
til að ganga á suðurpólinn nú í vetur
og safnaði í leiðinni 37 milljónum
króna til styrktar kvennadeildar Landspítalans. Vilborg hefur haldið fjölda
fyrirlestra og hvatt fólk til að láta
drauma sína rætast.

Jón Margeir Sverrisson
Tilnefndur fyrir
einstaklingssigra
og/eða afrek.
Hann vann
gullverðlaun
í 200 metra
skriðsundi
á Ólympíuleikum fatlaðra
í London síðastliðið sumar og varð
þriðji í valinu um Íþróttamann ársins 2012. Jón Margeir æfir
sund af kappi og keppir bæði með
fötluðum og ófötluðum.

Melkorka Ólafsdóttir
Tilnefnd fyrir störf/afrek á sviði
menningar. Hún er framúrskarandi
hljóðfæraleikari sem hefur komist
inn í nokkra af bestu tónlistarháskólum heims. Síðustu ár hefur
hún starfað við sinfóníuhljómsveit í Japan og er nú í úrslitum
í keppni um tímabundið starf í
Fílharmóníuhljómsveit Lundúna.
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Fitzgerald hringsnýst
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SKEMMTILEG EN
LANGDREGIN

Kvikmyndin The
Great Gatsby er
skemmtileg en helst
til of löng.

The Great Gatsby
Leikstjóri: Baz Luhrmann
LEIKARAR: LEONARDO DICAPRIO, TOBEY MAGUIRE, CAREY MULLIGAN, JOEL
EDGERTON, ISLA FISHER

Leikstjórinn Baz Luhrmann er þekktur fyrir dálæti sitt á glys og
glamúr. Kvikmyndun skáldsögunnar The Great Gatsby liggur því
einkar vel fyrir honum, en sögusvið hennar er samkvæmislíf New
York-borgar á þriðja áratug síðustu aldar.
Sagan hefur verið kvikmynduð margsinnis áður, en aldrei hefur
útkoman verið neitt í líkingu við þetta. Líkt og í fyrri myndum sínum
lagar Luhrmann fortíðina að nýjustu straumum og stefnum í tónlist,
og dansa persónur F. Scott Fitzgerald því Charleston-dansinn við Jay-Z
og Beyoncé. Skemmtilegt tilbrigði við normið, en hætt er við að Fitzgerald gamli hringsnúist í gröf sinni.
Myndin er hins vegar tveir og hálfur tími að lengd og áhorfandinn
finnur vel fyrir lengdinni. Leikhópurinn stendur sig vel, að frátöldum
Tobey Maguire sem á sína passífustu frammistöðu til þessa. Þá er útlit
og umgjörð til fyrirmyndar, enda Luhrmann fyrst og fremst að þessu
til að gleðja augu og eyru.
Haukur Viðar Alfreðsson
NIÐURSTAÐA: Skemmtileg en dregst heldur á langinn.
www.lyfja.is

Sheer Blonde®

20%

afsláttur af Go Blonder
hárvörum frá John Frieda

Lægra
verð
í Lyfju
Gildir 23. maí – 4. júní

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 64296 05/13

– Lifið heil

SÍGAUNALÍFERNI Hedi Jónsdóttir hefur búið víða. Nú býr hún í London þar sem
hún hannar töskur úr fiskroði.
MYNDIR/WWW.WATCHLOOKSEE.COM

Dóttir Jóns
hannar töskur
Hedi Jónsdóttir, hönnuður í London, hannar fallegar
og litríkar töskur undir nafninu Daughter of Jón.
„Ég nota íslenskt fiskroð mikið í
hönnun minni. Mér finnst efnið
bæði fallegt og svo er einnig þægilegt að vinna með það. Roðið vekur
mikla athygli hérna úti og það
sýnir líka hvar ræturnar mínar
liggja,“ segir Hedi Jónsdóttir,
hönnuður í London. Hún hannar
fallegar og litríkar töskur undir
nafninu Daughter of Jón.
Hedi stundaði nám í fatahönnun
og klæðskeraiðn í Vínarborg og
starfaði meðal annars sem búningahönnuður þar í landi að náminu loknu. Því næst flutti hún til
Barcelona þar sem hún starfaði
sem stílisti og vann meðal annars mikið fyrir tískumerkið Custo
Barcelona. Eftir nokkur ár á Spáni
ákvað hún að flytja aftur til Vínar
og nema menningarstjórnun. „Ég

➜ Töskurnar kosta á milli
6.500 til 43 þúsund krónur.
er hálfgerður sígauni í mér,“ segir
Hedi og hlær.
Hönnun sína selur Hedi í gegnum
vefsíðu sína Daughterofjon.com, en
síðan fór í loftið fyrir rúmri viku
síðan. Að hennar sögn hafa móttökurnar verið vonum framar. „Sumar
týpurnar eru uppseldar, þannig að
ég get ekki kvartað.“ Þegar hún er
að lokum spurð út í nafnið á merkinu segist Hedi hafa valið nafn sem
væri í senn persónulegt og lýsandi
fyrir hana. „Margir hafa spurt
hvaðan nafnið kemur og þegar ég
segist vera íslensk þá fatta flestir
nafngiftina,“ segir hún að lokum.

Ísland, Vínarborg
og London
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Hedi ólst upp á Íslandi og í Austurríki, en
móðir hennar er hálfur Austurríkismaður
og hálfur Íslendingur. Hún er nú búsett í
London ásamt ítölskum kærasta sínum og
kveðst kunna vel við sig í stórborginni.
„Ég flutti út af ást. Kærasti minn býr
í London og mig langaði að vera með
honum, en auðvitað var ég líka virkilega
spennt fyrir borginni. London er mjög
lifandi og héðan er stutt að fara til Íslands
og Ítalíu,“ segir Hedi.

sara@frettabladid.is

2 fyrir 1 alla helgina
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Umsóknarfrestur til 19. júní

PIPAR\TBWA
•

SÍA
•

131749

FENGU STYRK Styrkþegar samankomnir fyrir utan skrifstofur Hönnunarsjóðs.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Níu fengu styrk
úr hönnunarsjóði
Styrkjum úr hönnunarsjóði Auroru var úthlutað á
ﬁmmtudag. Níu verkefni fengu styrk úr sjóðnum.

GEFÐU
DRAUMNUM
VÆNGI

Hönnunarsjóður Auroru úthlutaði
styrkjum til hönnunarverkefna á
fimmtudag. Þetta er í tíunda sinn
sem veitt er úr sjóðnum og að
þessu sinni voru veittar 9,6 milljónir króna til níu hönnunarverkefna.
Þeir einstaklingar og fyrirtæki
sem hlutu styrki eru hönnuðurinn
Siggi Eggerts, fyrirtækið SLÍJM
SF, Guðbjörg Káradóttir og Ólöf
Jakobína fyrir verkefnið Postulína, Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður, Halldóra Arnardóttir

doktor í listfræði og Margrét
Hlöðversdóttir, Guðrún Ragna
Sigurjónsdóttir og María Th.
Ólafsdóttir fá styrk til markaðssetningar erlendis á barnafatalínunni As We Grow. Þá hlaut Félag
íslenskra landslagsarkitekta
styrkt til þróunar gagnagrunns,
Sunna Örlygsdóttir fatahönnuður
fékk styrk til starfsnáms og loks
fékk Hönnunarmiðstöð Íslands
styrk til skrásetningar og kynningar um HönnunarMars.

SKÁLAÐ Greipur Gíslason, verkefna-

GÓÐIR GESTIR Kjartan Kjartansson
og Hrafnkell Sigurðsson voru á meðal
gesta.

FLUGAKADEMÍA
Flugakademía Keilis býður upp á nám í einkaﬂugi, atvinnuﬂugi, ﬂugþjónustu,
ﬂugumferðarstjórn og ﬂugvirkjun. Staðsetning skólans skapar frábærar
aðstæður til kennslu ﬂugtengdra greina.
Flugﬂoti Keilis er bæði nýstárlegur og hátæknilegur. Flugnemar Keilis njóta
þess að ﬂjúga nýjustu kennsluvélum landsins og lögð er áhersla á að ﬂugmælitæki samsvari því sem ﬂugrekendur nota í sínum rekstri. Nú er bæði
verklegt og bóklegt nám í atvinnuﬂugi lánshæft hjá LÍN.

Kominn á fast

NÁMSFRAMBOÐ
EINKAFLUG

FLUGÞJÓNUSTA

ATVINNUFLUG

FLUGVIRKJUN

FLUGUMFERÐARSTJÓRN

KEILIR
ÁSBRÚ
578 4000
keilir.net

stjóri hjá Hönnunarmiðstöð Íslands,
ásamt Kristínu Gunnarsdóttur.

Michael Fassbender er á föstu með íþróttakonu.
Írski hjartaknúsarinn Michael
Fassbender er kominn með nýja
dömu upp á arminn, en sú heitir
Louise Hazel og keppti í sjöþraut
fyrir hönd Bretlands á síðustu
Ólympíuleikum.
Til parsins sást í síðustu viku er
þau snæddu með Bradley Cooper
á veitingastaðnum Wolseley við
Piccadilly.
„Þau eru saman. Þau hafa átt
í fjarsambandi á meðan Michael er við tökur á X-Men: Days of
Future Past í Montreal. Hann
flýgur reglulega til London til að
hitta hana,“ hafði Us Weekly eftir
heimildarmanni sínum.

Á FAST Michael Fassbender er kominn

á fast.

NORDICPHOTOS/GETTY
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Toshiba
Satellite
C870

9,8
9
.
,99
0
0
0
-20. 89,9
= 79.

AKG
Heyrnatól
Tíðnisvið:
16Hz - 21kHz

Kitchenaid
Classic 45
hrærivél

Thomson
32” LCD
Sjónvarp

,9
8
9
59.
,0
0
0
-10. 89,9
= 49.
Panasonic
14.1M
Lumix
myndavél

9,8
9
.
19
,0
0
0
-5.
9,8
9
.
= 14

9,8
4
.
4
0,0
5
.
-1
9,8
9
.
=2

Scandomestic
kæliskápur

9,8
9
.
79
0,0
0
.
-20 89,9
= 59.

Whirlpool
uppþvottavél
13 manna
10 þvottakerfi

85 sm
106 lítrar

9,8
9
.
44
,0
0
0
-15. 89,9
= 29.

United 7”
Android
spjaldtölva

9,8
9
.
149
,0
0
0
-50. 89,9
= 99.

,9
8
9
14.
0,0
0
.
-5
,9
8
9
= 9.

Tilboðin gilda til 6. júní eða meðan birgðir endast
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Í JÚNÍ MAX.IS
ER Á

Opið mán.- fös.
Laugardaga
Sunnudaga

kl. 11-19
kl. 11-18
kl. 12-18

MAX Kauptúni 1 - Garðabæ
Sími 412 2200 - www.max.is

Beint á móti IKEA
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Best að kyssa Jolie
Ethan Hawke fannst best að kyssa Angelinu Jolie.
Leikarinn Ethan Hawke segir
dásamlegt að kyssa A ngelinu Jolie, en þau léku saman í
spennumyndinni Taking Lives
frá árinu 1999.
„Besti koss sem ég hef deilt
með mótleikkonu var með Angelinu Jolie. Hún gerir menn veika í
hnjánum og þegar hún kyssir þig
þá manstu ekki einu sinni hvað
þú heitir lengur.“
Ekki er víst hvort fyrrverandi
eiginkona Hawke, Uma Thurman
er sátt við þessi ummæli hans því
þau kynntust árið 1996 við gerð
kvikmyndarinnar Gattaca og
giftust tveimur árum síðar.
HEILLAÐUR Ethan Hawke er heillaður
DÓMNEFNDIN ERFIÐ Það var dómnefndin sem dró Eyþór Inga niður í Eurovision.

NORDICPHOTOS/GETTY

af Angelinu Jolie.

NORDICPHOTOS/GETTY

Náði 12. sæti í símakosningunni Notar ekki farða í
Dómnefndin dró Ég á líf niður um ﬁmm sæti. Lagið vinsælt í Evrópu.
kringum Harper
Eyþór Ingi virðist hafa heillað
Evrópubúa töluvert meira en
dómnefndina þegar hann keppti
með lagið Ég á líf í Eurovision
nú um miðjan mánuðinn. Eins og
fór líklega ekki framhjá neinum
komst Eyþór áfram úr undankeppninni og lenti í 17. sæti í aðalkeppninni í Malmö með 47 stig.
Nú hafa aðstandendur keppninnar gefið út lista yfir það
hvernig atkvæðin skiptust niður
og margt þar sem kemur á óvart.
Hin danska Emmilie de Forest
stóð reyndar uppi sem sigurvegari bæði meðal dómara og
óbreyttra Evrópubúa. Það var
þó dómnefndin sem dró Eyþór

Inga niður í atkvæðagreiðslunni
því eftir símakosninguna í aðalkeppninni sat hann í 12. sæti og
var þar ofar á lista en Moldavía,
Belgía, Svíþjóð, Georgía og
Hvíta-Rússland sem öll lentu
ofar en hann þegar atkvæðum
dómnefndar hafði verið blandað
saman við atkvæði Evrópubúa.
Sérstaka athygli vakti hversu
skiptar skoðanir voru um rúmenska framlagið. Hinn rúmenski
Cezar lenti í 13. sæti með hið
stórfurðulega lag It‘s My Life
þrátt fyrir að Evrópubúar hafi
kosið hann í það sjöunda, þar
sem hann lenti í því 24. hjá dómnefndinni.
- trs

Meðal 200 söluVictoria Beckham vill ekki að dóttir sín hermi eftir.
hæstu laga í Evrópu
Ég á líf hefur átt góðu gengi
að fagna um gjörvalla Evrópu
eftir Eurovision. Lagið var á
lista yfir 200 söluhæstu lög í
Evrópu í þessari viku og í 46. sæti
vinsældalistans í Sviss. Það er í
mikilli spilun í mörgum öðrum
löndum og meðal annars vinsælt
hjá sænska ríkisútvarpinu,
sem spilar yfirleitt ekki lög úr
Eurovision.

Fatahönnuðurinn Victoria Beckham kveðst ekki nota andlitsfarða þegar hún er í kringum
dóttur sína. Þetta gerir hún
til að forðast það að sú litla
hermi eftir henni.
„Ég get ekki sett á mig
andlitsfarða þegar Harper
er í kringum mig því hún
mundi vilja gera slíkt hið
sama um leið og hún sæi
mig. Þegar hún er með
bræðrum sínum, þá hagar
hún sér eins og þeir,“

sagði Beckham um Harper Seven.
Líkt og kunnugt er er fyrrverandi Kryddpían gift fótboltamanninum David Beckham og
eiga þau saman fjögur börn, synina
Brooklyn Joseph, Romeo James,
Cruz David og loks dótturina
Harper Seven sem fæddist
árið 2011.

PASSAR SIG Victoria Beckham
notar ekki andlitsfarða í kringum
dóttur sína.
NORDICPHOTOS/GETTY

Hætt sem dómari
Nicki Minaj snýr ekki aftur í American Idol.
Nicki Minaj mun ekki setjast aftur
í dómarasætið í sjónvarpsþættinum American Idol. Tilkynningin kemur í kjölfar frétta um að
Mariah Carey og Randy Jackson
hafi bæði ákveðið að hætta sem
dómarar í þættinum.
Minaj deildi ákvörðun sinni
með aðdáendum sínum í gegnum Twitter. „Takk American Idol
fyrir reynslu sem breytti lífi mínu.
Hefði ekki viljað missa af þessu.
Nú er tími til kominn að einbeita
sér að tónlist,“ skrifaði hin litríka
rappsöngkona á síðu sína.
Þetta var fyrsta þáttaröðin sem
Minaj og Carey spreyttu sig sem
dómarar en Jackson hafði vermt
dómarasætið í einar tólf þáttaraðir.
HÆTT Nicki Minaj er hætt sem dómari
í American Idol.
NORDICPHOTOS/GETTY

Í sumarnám við heimsþekktan háskóla
Kristján Eldjárn nemur við Caltech í sumar.
„Ég var mjög hissa á að fá styrkinn
þar sem ég er á fyrsta ári, en það
eru yfirleitt annars árs nemar sem
fá þetta tækifæri. Þetta er alveg
rosalega mikill heiður og geðveikt
tækifæri að fá að vinna verkefnið
við einn virtasta rannsóknarháskóla í heimi,“ segir Kristján Eldjárn, meðlimur danshljómsveitarinnar Sykurs. Hann
er einn sautján nemenda
við Háskóla Íslands sem
munu dvelja við rannsóknir og nám við heimsþekkta
háskóla í Bandaríkjunum í
sumar en Kristján er nemi í
tölvunarfræði. Kristján
mun rannsaka svokallaða tölvusjón
v ið C a l i for n i a

Institute of Technology, Caltech,
í Kaliforníu.
Rannsóknarverkefni Kristjáns
snýst um svokallaða tölvusjón. „Í
stuttu máli er ég að kenna tölvum að þekkja hluti í sjón. Þetta
er alveg rosalega flókið en ég hef
mjög gaman af þessu. Tölvunarfræðin er alveg ofur lúðaleg en á sama tíma fáránlega skemmtileg. Mér
finnst bara fínt að vera lúði
úti í horni inni á milli,“ segir
hann að lokum.
- þþo
Á LEIÐ TIL BANDARÍKJANNA

Kristján Eldjárn, meðlimur í
danssveitinni Sykur, er á leið
í sumarnám við heimsþekktan háskóla.

GUMMI BEN STENDUR VAKTINA, ALLA VIRKA DAGA Í SUMAR

ENSKI BOLTINN RÚLLAR
ÁFRAM Í SUMAR
Það stefnir í líflegt fótboltasumar á Stöð 2 Sport 2. Við ætlum að tileinka stóru félögunum heilu vikurnar og
Gummi Ben stýrir skemmtilegum þáttum tengdum félögunum. Á mánudögum fær Gummi atvinnumenn úr
boltanum í heimsókn, rifjar upp gamla tíma með gallhörðum stuðningsmönnum á miðvikudögum og á
föstudögum er spurningaþátturinn Manstu? á dagskrá. Allt þetta og bestu leikirnir frá síðustu leiktíð.

MESSI
OG VINIR!
Stjörnulið Messi verður á
ferðinni og við sýnum beint frá
leikjum liðsins 29. júní og 2. júlí.
Messi, Agüero, Busquets,
Mascherano og fleiri og fleiri!

CHELSEA
VIKA

MANCHESTER
CITY-VIKA

TOTTENHAM
VIKA

10.–16. JÚNÍ

17.–23. JÚNÍ

ARSENAL
VIKA

Mánudagur 3. júní

Mánudagur 10. júní

Mánudagur 17. júní

Mánudagur 24. júní

Mánudagur 1. júlí

Mánudagur 8. júlí

Fagmaðurinn
Hemmi Hreiðars í spjalli

Fagmaðurinn
David James í spjalli

Fagmaðurinn
Eiður Smári í spjalli

Fagmaðurinn
Sigurður Jónsson í spjalli

Fagmaðurinn
Árni Gautur Arason í spjalli

Fagmaðurinn
Gylfi Þór Sigurðsson í spjalli

Þriðjudagur 4. júní

Þriðjudagur 11. júní

Þriðjudagur 18. júní

Þriðjudagur 25. júní

Þriðjudagur 2. júlí

Þriðjudagur 9. júlí

Klassískur leikur úr Ensku
deildinni á 30 mínútum
Man. Utd.–Arsenal
28. ágúst 2011

Klassískur leikur úr Ensku
deildinni á 30 mínútum
Man. Utd.–Liverpool
14. mars 2009

Klassískur leikur úr Ensku
deildinni á 30 mínútum
Chelsea–Wigan
9. maí 2010

Klassískur leikur úr Ensku
deildinni á 30 mínútum
Chelsea–Arsenal
29. okt. 2011

Klassískur leikur úr Ensku
deildinni á 30 mínútum
Man. City–QPR
13. maí 2012

Klassískur leikur úr Ensku
deildinni á 30 mínútum
Arsenal–Tottenham
29. okt. 2008

Miðvikudagur 5. júní

Miðvikudagur 12. júní

Miðvikudagur 19. júní

Miðvikudagur 26. júní

Miðvikudagur 3. júlí

Miðvikudagur 10. júlí

Stuðningsmaðurinn
Magnús Gylfason

Stuðningsmaðurinn
Steingrímur Sævarr Ólafsson

Stuðningsmaðurinn
Willum Þór Þórsson

Stuðningsmaðurinn
Lúðvík Arnarsson

Stuðningsmaðurinn
Sigurður Helgason

Stuðningsmaðurinn
Bogi Ágústsson

Fimmtudagur 6. júní

Fimmtudagur 13. júní

Fimmtudagur 20. júní

Fimmtudagur 27. júní

Fimmtudagur 4. júlí

Fimmtudagur 11. júlí

Meistaradeildarklassík
á 30 mínútum
Barcelona–Man. Utd.
25. nóv. 1998

Meistaradeildarklassík
á 30 mínútum
Liverpool–AC Milan
25. maí 2005

Meistaradeildarklassík
á 30 mínútum
Chelsea–Barcelona
8. mars 2005

Meistaradeildarklassík
á 30 mínútum
Inter–Arsenal
25. nóv. 2005

Meistaradeildarklassík
á 30 mínútum
Real Madrid–Man. City
18. sept. 2012

Meistaradeildarklassík
á 30 mínútum
Inter–Tottenham
20. okt. 2010

Föstudagur 7. júní

Föstudagur 14. júní

Föstudagur 21. júní

Föstudagur 28. júní

Föstudagur 5. júlí

Föstudagur 12. júlí

Spurningaþátturinn Manstu?
Tvö tveggja manna lið skipuð
dyggum stuðningsmönnum
Man. Utd. mætast

Spurningaþátturinn Manstu?
Tvö tveggja manna lið dyggra
stuðningsmanna Liverpool
mætast

Spurningaþátturinn Manstu?
Tvö tveggja manna lið dyggra
stuðningsmanna Chelsea
mætast

Spurningaþátturinn Manstu?
Tvö tveggja manna lið dyggra
stuðningsmanna Arsenal
mætast

Spurningaþátturinn Manstu?
Tvö tveggja manna lið dyggra
stuðningsmanna Man. City
mætast

Spurningaþátturinn Manstu?
Tvö tveggja manna lið dyggra
stuðningsmanna Tottenham
mætast

MANCHESTER
UNITED-VIKA
3.–9. JÚNÍ

LIVERPOOL
VIKA

Fáðu þér áskrift | 512 5100 | stod2.is |

24.–30. JÚNÍ

1.–7. JÚLÍ

8.–14. JÚLÍ
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egar ég vann í London forvitnaðist
ég um ástæðu þess að breskir dómarar og lögmenn væru með hárkollur í
dómsal. Flestir sögðu að það væri til að
útmá persónueinkenni og koma í veg fyrir
hlutdrægni. Formaður breska lögmannafélagsins sagði mér þó að hann teldi að
slíkar útskýringar væru seinni tíma réttlætingar. Hann taldi að raunverulega
skýringin risti ekki dýpra en svo að þegar
heldri karlmenn hættu almennt að ganga
með hárkollur hefði sú tískubreyting
einfaldlega aldrei náð formlega inn í
réttarsalinn. Hárkollurnar voru því um
kyrrt og urðu þar að virðulegri hefð
sem enginn sá ástæðu til að breyta og
öllum þykir nú vænt um.

með nýjum kynslóðum þingmanna fjölgar
þeim sem hafa aldrei litið á gallabuxur sem
ódannaðan verkamannaklæðnað heldur
einmitt eitt það fínasta sem hægt er að
vera í. Þegar ég var unglingur safnaði
ég í heilt sumar fyrir pari af Levi‘s 501, í
London borðaði ég núðlur í öll mál til að
eiga fyrir nýjustu Diesel og í dag eru Leegallabuxurnar síður en svo hornreka í
fataskápnum. Mín kynslóð á því um margt
erfitt með að skilja hvers gallabuxurnar
eiga eiginlega að gjalda.

ÞEGAR það gleymist að setja upp hárkolluna í bresku dómsölunum horfa dómarar út undan sér tómum augum og segjast
ekki heyra í lögmanninum. Lögmaðurinn
skottast þá í að redda sér hárkollu og þá
batnar víst heyrn dómaranna.

MÉR varð hugsað til þessa þegar
það varð fréttaefni í vikunni að nýr
þingmaður rauf hefð í þingsal með að
mæta þangað í gallabuxum. Sitt sýndist hverjum, þar sem einum fannst að
þingmenn ættu ekki að vera of uppskrúfaðir en öðrum fannst að þeir
ættu að sýna hlutverkinu virðingu
með að vera tilhlýðilega klæddir eins
og vaninn er.

'

'

Ì6/7$/

KANNSKI er skýringin á þessu sú að

Þ

ÉG held að gallabuxur valdi ekki heyrnarleysi á Alþingi og kannski munu viðmið um
klæðaburð breytast í takt við nýja tískutíma. En þangað til er smá óþarfi að sýna
þessari saklausu hefð lítilsvirðingu. Svona
rétt á meðan þingfundi stendur – vinsamlegast vippaðu þér úr gallabuxunum, vinur.
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SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT
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SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT
MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI“
SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI - SÝND Í 2D OG 3D

7 , / % 2 é  t                 
MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI STÓRKOSTLEGU
TEIKNIMYND FRÁ HÖFUNDUM ICE AGE

MEÐ
3DÍSLENSKU
TALI
2D

ALL ROADS LEAD TO THIS
EIN STÆRSTA SPENNUMYND SUMARSINS!

KL. 1 SMÁRABÍÓI

KL. 1 SMÁRABÍÓ

KL. 3 HÁSKÓLABÍÓI KL. 3.30 2D HÁSKÓLABÍÓ
5%
SMÁRABÍÓ
EPIC 2D ÍÍSL.TAL
KL. 1 (TILBOÐ)- 3.30 - 5.45 L
EPIC 3D ÍSL.TAL
KL. 1 (TILBOÐ)- 3.30 - 5.45 L
EPIC 3D ENSKTT TAL ÓTEXTAÐ KL. 5.45 - 8
L
FAST & FURIOUS 6
KL. 1 (TILBOÐ)- 5 - 8 - 10.45 12
FAST & FURIOUS 6 LÚXUS KL. 1 - 5 - 8 - 10.45
12
STAR TREK 3D
KL. 8 - 10.45
12
STAR TREK
KL. 8 - 10.45
12
E DEAD
EVIL
KL. 10.15
18
THE CROODS 2D ÍSL.TAL KL. 1 (TILBOÐ)- 3.30
L

HÁSKÓLABÍÓ

EPIC 3D ÍSL.TAL
ÍS
EPIC 2D ÍSL.TAL
Í
FAST & FURIOUS 6
THE GREAT GATSBY 3D ÓTEXTAÐ
Ó
THE GREAT GATSBY
PLACE BEY
BEEYOND TH
THE PIN
PINES
THE CROODS 2D ÍSL.TAL

KL. 3.30 (TILBOÐ) - 5.45
KL. 3.30 (TILBOÐ)
KL. 3 (TILBOÐ) - 6 - 9
KL. 9
KL. 6 - 9
KL. 6 - 9
KL. 3.30 (TILBOÐ)

ZZZODXJDUDVELRLV

New York Daily News

5%

EDUDO~[XVVtPL
H.K. - Monitor

T.V. - Bíóvefurinn

SAG A N

EIN STÆRSTA
SPENNUMYND SUMARSINS
 AV

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

VEGAS

L
12
16
16

AF

LILET

MEÐ
STUÐNINGI
Miðasala: 412 7711

VINSÆLASTI GRÍNÞRÍLEIKUR ALLRA TÍMA!

BORÐA SOFA DEYJA

ÁNAR Á MIÐI.IS

EPIC 3D KL. 2 - 4 - 6 / EPIC 2D KL. 2 - 4 - 6
FFAST & THE FURIOUS 6
KL. 8 - 10.20
MAMA
KL. 10.20
CROODS 3D KL. 3.40 (TILBOÐ) L / OBLIVION KL. 8

0LëDVDODRJQiQDULXSSOíVLQJDU

2D

5%
L
L
12
12
12
12
L
ÍSLENSK TALSETNING

BORGARBÍÓ

MEÐ
ÍSLENSKU
TALI

EPIC 3D
EPIC 2D
HANGOVER lll
FAST & FURIOUS

ýÀ
2, 4.30
2, 4, 6
2, 4.30, 8, 10.10
7, 8, 10, 10.40

WADJDA

REYKJAVÍKURBORGAR
- Hverﬁsgata 54 -

VINIRNIR

OG
KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR
bioparadis.is - Hluti af Europa

ÍSLANDS
Cinemas

KL. 3.30 Í HÁSKÓLABÍÓI Í 3D OG 2D - KL. 1 SMÁRABÍÓI Í 2D

ERNEST OG CELESTÍNA

(4)

LAU - SUN: 13:00, 15:00

ÍSLENSKAR STUTTMYNDIR

(L)

LAU: 13:30

EVRÓPSKAR STUTTMYNDIR

(L)

SUN: 13:15

DUGGHOLUFÓLKIÐ

(L)

LAU: 18:00 SUN: 13:30

KARATE STRÁKURINN

(L)

SUN: 15:15

E.T.

(7)

LAU: 15:15

SAGAN AF LILET

(15)

LAU: 20:00 SUN: 15:30

VINIRNIR

(7)

LAU: 13:15 SUN: 18:00

STIKKFRÍ

(L)

LAU: 15:30 SUN: 18:00

WADJDA

(11)

SUN: 20:00

BORÐA SOFA DEYJA

(7)

LAU: 18:00 SUN: 20:00

VEGAS

(7)

LAU: 20:00

SIGHTSEERS

(16)

THE HUNT (JAGTEN)

(12)

LAU-SUN: 22:10

HANNAH ARENDT

(12)

LAU: 22:00

ON THE ROAD

(16)

SUN: 22:00

OG 3D

LAU-SUN: 18:00, 20:00, LAU 22:10 SUN: 22:00

Save the Children á Íslandi

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann
Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjallsímann
með nýja Fréttablaðsappinu. Nú er hægt að nálgast
Fréttablaðið hvar sem er, á hverjum morgni. Sláðu inn
Fréttablaðið á Google Play eða í App store og náðu í appið.
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Pressa á Jóni Arnóri og félögum

Helena stigi frá meti Önnu Maríu

KÖRFUBOLTI Annar leikur CAI Zaragoza og Real Madrid í
undanúrslitum spænsku deildarinnar fer fram í dag.
Real vann fyrsta leik liðanna með átta stigum, 84-76,
en Jón Arnór Stefánsson og félagar í CAI Zaragoza stóðu
í stórliðinu lengi vel.
Þeir hafa komið allra liða mest á óvart í spænska
boltanum í vetur og sýndu í rimmunni gegn Valencia í
átta liða úrslitum að liðið getur gert ótrúlegustu hluti.
Það er því fullsnemmt að afskrifa Jón og félaga strax.
Jón Arnór skoraði sjö stig í fyrsta leiknum ásamt
því að leika vel í vörninni. Þeir þurfa helst að vinna
leik dagsins því annars er liðið komið í erfiða stöðu
í einvíginu.
Vinna þarf þrjá leiki til þess að komast í úrslitarimmuna og mun þriðji leikur liðanna fara
fram næstkomandi þriðjudag.
- hbg

Helena Sverrisdóttir skoraði 16 stig
í öruggum sigri Íslands á Kýpur á
Smáþjóðaleikunum í gær. Helenu
vantar nú aðeins eitt stig til þess
að jafna stigamet Önnu Maríu
Sveinsdóttur með landsliðinu.
Ísland mætir Lúxemborg í
leiknum um gullið á leikunum
í dag.
„Þetta er ekkert flókið. Hún
spilar ekki á morgun,“ sagði
Anna María, sem er aðstoðarþjálfari landsliðsins. „Ég er
mjög ánægð að heyra þetta. Það
er alltaf gaman þegar fólk nær
metunum mínum,“ segir Anna

María. Gamla kempan mátti sjá
á eftir stigameti sínu í efstu deild
kvenna á dögunum til Birnu Valgarðsdóttur. Anna María minnir
á að Helena sé komin mun lengra
í körfuboltanum en hún náði og
er greinilega mjög ánægð fyrir
hennar hönd.
- ktd
Flest stig fyrir A-landsliðið (meðaltal í leik)
1. Anna María Sveinsdóttir

759 (12,7)

2. Helena Sverrisdóttir

758 (17,2)

3. Birna Valgarðsdóttir

730 (9,6)

STIGAHÆSTAR Það fór vel á með Önnu

4. Signý Hermannsdóttir

509 (8,3)

5. Hildur Sigurðardóttir

391 (5,4)

Maríu og Helenu eftir sigurinn á Kýpur í
gær.
MYND/KKÍ

Við ætlum til Serbíu
Ágúst Þór Jóhannsson, þjálfari kvennalandsliðsins í handbolta, segir liðið alltaf
stefna á stórmót. Fram undan eru leikir um laust sæti á HM í Serbíu. Þjálfarinn
kallar eftir stuðningi áhorfenda svo liðið nái sínu allra besta fram.
GULLIÐ UNDIR Kristrún Sigurjónsdóttir

verður í aðalhlutverki í dag.

MYND/KKÍ

Gull eftir 16
ára bið?
KÖRFUBOLTI Íslenska kvenna-

landsliðið getur unnið sín fyrstu
gullverðlaun á Smáþjóðaleikum
í sextán ár þegar liðið mætir
Lúxemborg í hreinum úrslitaleik
í dag. Ísland hefur aðeins einu
sinni unnið gull á leiknum en það
var á heimavelli árið 1997. Leikarnir voru þeir síðustu þar sem
Anna María Sveinsdóttir, núverandi aðstoðarlandsliðsþjálfari,
tók þátt sem leikmaður.
„Það var stór stund og mjög
sætt því við höfðum aðeins einu
sinni unnið gullverðlaun, á móti á
Möltu árið áður. Við vorum með
mjög sterkan hóp á þessum tíma,“
segir Anna María. Hún telur
íslenska liðið eiga góða möguleika í dag.
„Ég vona að stelpurnar feti í
fótspor okkar og vinni gullið.“ - ktd

FLOTTUR James hefur fengið á sig

fjögur mörk í fimm leikjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Klár í slaginn
gegn Fylki
FÓTBOLTI Búist er við því að

David James verji mark ÍBV sem
tekur á móti Fylki í 6. umferð
Pepsi-deildar karla á morgun.
Leiknum var flýtt vegna landsliðsverkefna Tonny Mawejje með
Úganda en aðrir leikir í 6. umferð
fara fram 9. og 10. júní.
James missti af síðustu tveimur leikjum ÍBV, gegn Víkingi
Ólafsvík og Þrótti, en töluverð
óvissa hefur ríkt um ástæðu fjarveru James í leikjunum.
„Hann var að klára A-þjálfaranámskeið sitt hjá UEFA,“ segir
Óskar Örn Ólafsson, formaður
knattspyrnudeildar ÍBV. Óskar
staðfesti að James hefði komið
til landsins í gær og taldi James
kláran í slaginn gegn Fylki.
„Það var einhver vökvi inni á
hnénu hjá honum sem var tekinn
á meðan hann var ytra,“ sagði
Óskar. Hann segir hins vegar að
koma verði í ljós hvort James takist að slá út Guðjón Orra Sigurjónsson í marki ÍBV. Guðjón Orri
fékk aðeins á sig eitt mark í leikjunum tveimur án James.
- ktd

SIGURSÆLL Anton Sveinn hefur farið á
kostum í Lúxemborg.
FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

HANDBOLTI Það er mikið undir hjá

stelpunum okkar á morgun. Þá
taka þær á móti Tékkum í fyrri
leik liðanna í umspili um laust
sæti á HM sem fram fer í Serbíu
í desember.
Leikurinn fer fram í Vodafonehöllinni og stelpurnar verða að ná
hagstæðum úrslitum til þess að
eygja von um að komast til Serbíu
fyrir jól.
Ísland spilaði tvo leiki við Tékka
fyrir síðasta EM og vann Ísland
annan þeirra leikja.
„Við eigum helmingslíkur á því
að komast áfram. Leikir okkar
gegn Tékkum hafa alltaf verið
jafnir og þessi lið eru svipuð að
getu,“ sagði Ágúst Þór Jóhannsson landsliðsþjálfari.
Tékkar stóðu sig mjög vel á síðasta EM. Liðið komst upp úr riðlakeppninni. Í milliriðlinum tapaði
liðið svo fyrir Dönum, Serbum og
Norðmönnum. Allir leikirnir töpuðust með tveimur mörkum sem
segir margt um styrkleika tékkneska liðsins.

Yﬁrburðir hjá
sundfólkinu
SUND Anton Sveinn McKee vann
sín fimmtu og sjöttu gullverðlaun í einstaklingsgreinum á
Smáþjóðaleikunum í Lúxemborg
í gær. Anton kom fyrstur í mark,
bæði í 400 metra fjórsundi og
1.500 metra skriðsundi.
Eygló Ósk Gústavsdóttir og
Hrafnhildur Lúthersdóttir hafa
einnig unnið sex gullverðlaun,
þrenn í einstaklingskeppnum og
þrenn í boðsundum. Sundsveit
Íslands hefur samanlagt nælt í
sextán gullverðlaun en Lúxemborg kemur næst með níu.
-ktd

MIKIÐ UNDIR Hrafnhildur Skúladóttir, Arna Sif Pálsdóttir og félagar í landsliðinu

spila sannkallaðan stórleik á morgun.

Snýst um vörn og markvörslu
„Við erum að fara að mæta hörkuliði. Við verðum að ná upp varnarleik og markvörslu. Það er sem
fyrr lykillinn að þessu hjá okkur.
Sóknarleikurinn lítur vel út og svo
er Karen komin inn eftir meiðslin
og það styrkir okkur mikið. Ef við
náum upp vörn og markvörslu þá
er ég vongóður.“
Íslenska liðið tók þátt í æfingamóti í Svíþjóð á dögunum þar sem
allir leikir töpuðust og varnarleikurinn var æði misjafn. Ágúst
vonast til þess að liðið hafi lært af
þeim leikjum. „Við þurfum jafnari
varnarleik en í þessum leikjum.
Við höfum verið að skerpa á varnarleiknum á síðustu æfingum. Við
kunnum það vel og spilum venjulega góða vörn. Ég hef því ekki
neinar stórkostlegar áhyggjur af
varnarleiknum sem slíkum.“

Það er oft sagt að það sé verra að
spila fyrri leikinn í svona umspili
á heimavelli en Ágúst Þór reynir
að líta á það jákvæðum augum.
„Það er erfitt að tala um hvað
við þurfum að gera vel svo ég sé
í rónni. Ég var ekki einu sinni
rólegur þó svo að við hefðum
unnið Úkraínu með átján mörkum
á heimavelli. Við munum reyna
að einbeita okkur að því að spila
vel og halda leikskipulagi. Það er
hættulegt að hugsa of mikið um
mörk og annað. Ég horfi á þetta
sem fjóra hálfleiki og við ætlum að
koma vel út úr þeim,“ sagði Ágúst.
Væru það ekki mikil vonbrigði
fyrir liðið að ná ekki að klára einvígið?
„Við erum í þessu til þess að
komast á stórmótin og við stefnum
á að komast í gegnum þetta. Auðvi-

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ef við náum upp
vörn og markvörslu þá er
ég vongóður.

ENDURKOMA Hannes Jón hefur farið á

kostum með Eisenach eftir áramót.
NORDICPHOTOS/BONGARTS

Ágúst Þór Jóhannsson, landsilðsþjálfari

tað yrðu það því vonbrigði að komast ekki áfram. Skiptir engu hver
mótherjinn er.“
Stelpurnar hafa verið vel hvattar áfram í síðustu leikjum í Vodafone-höllinni og Ágúst vonar að
það verði ekki breyting þar á.
„Okkur hefur liðið vel þar og
spilað vel. Það er klárt mál að við
spilum á erfiðum útivelli í Tékklandi og við þurfum því að lágmarki 1.000 manns til þess að
styðja okkur í þessum leik. Ég veit
að stelpurnar eiga eftir að sýna
góðan leik.“
henry@frettabladid.is

Hannes bestur
HANDBOLTI Hannes Jón Jónsson

hjá Eisenach var í gær kjörinn
besti leikmaður b-deildar þýska
handboltans af þjálfurum
deildarinnar.
Árangurinn er magnaður enda
voru þrjú illkynja æxli fjarlægð
úr þvagblöðru hans í október.
Hannes hafði mikla yfirburði í
kjörinu.
Eisenach situr í þriðja sæti
deildarinnar með fjögurra stiga
forskot á Bietigheim þegar þrjár
umferðir eru eftir.
- ktd

Stoppa í götin fyrir Evrópumótið í Svíþjóð
Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu mætir Skotum í æﬁngaleik á Laugardalsvelli í dag.
FÓTBOLTI „Við værum ekki íþrótta-

menn ef við stefndum ekki á sigur,“
segir Sif Atladóttir, sem verður í
eldlínunni með íslenska kvennalandsliðinu í Laugardalnum í dag.
Andstæðingurinn er Skotland en
leikurinn er sá eini sem stelpurnar okkar spila hér á landi áður en
haldið verður utan.
„Skotarnir eru líkamlega sterkir og líkir okkar á margan hátt,“
segir Sif sem þekkir vel til framherja þeirra sem spilaði í Svíþjóð.
„Annars er það þetta hefðbundna
breska. Þær eru tilbúnar í slagsmál. En við erum náttúrulega líka
þekktar fyrir að sýna tennurnar og
blóðið,“ segir Sif á léttu nótunum.
Kvennalandsliðið hefur tapað
fjórum af síðustu fimm leikjum
sínum og því virðist lítið tilefni til
bjartsýni fyrir Evrópumótið sem
hefst í Svíþjóð þann 10. júlí.

„Við gerum okkur alveg grein
fyrir því að úrslitin hafi ekki verið
sem best,“ segir Sif en minnir á að
um æfingaleiki sé að ræða. „En ef
það er einhver tími til þess að gera
mistök er það í æfingaleikjum. Þá
getur maður stoppað í götin fyrir
EM.“
Miðvörðurinn segir alla tapleikina hafa verið leikgreinda í
þaula og unnið í veikleikum og þeir
gerðir að styrkleikum.
Hún minnir einnig á að sterka
leikmenn hafi vantað í íslenska
liðið á Algarve-mótinu í mars. Þar
má nefna Margréti Láru Viðarsdóttur sem er mætt í slaginn á
nýjan leik.
Landsleikurinn á Laugardalsvelli hefst klukkan 16.45. Ókeypis er á leikinn fyrir eldri borgara,
öryrkja og börn yngri en sextán
ára.
- ktd

GLEÐIGJAFI Það er alltaf stutt í brosið þegar Sif Atladóttir er annars vegar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Þetta mót vilja allir vinna
Guðjón Valur Sigurðsson tekur þátt í úrslitahelgi Meistaradeildar Evrópu þriðja árið í röð og nú með þriðja
félaginu. Nú er hann í liði ríkjandi Evrópumeistara Kiel sem stefnir að því að vinna allt, annað árið í röð.
HANDBOLTI Hápunktur hvers tíma-

BJÓR OG BOLTI Þróttarar vilja reisa
bjórtjald í Laugardalnum fyrir landsleikinn gegn Slóveníu 7. júní.

Borgin hafnaði
bjórtjaldinu
FÓTBOLTI Ekkert verður af því að

bjórtjald verði reist nærri félagsheimili Þróttar fyrir landsleik
Íslands og Slóveníu. Þróttarar
hafa þó ekki lagt árar í bát. Í gær
fengu þeir synjun á umsókn sinni
um bjórtjaldið og eru hissa á
þeim úrskurði.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar hafnaði
umsókninni á þeim forsendum
að ekki væri hægt að vera með
áfengi á svæði sem væri ætlað
börnum og unglingum.
„Á sama tíma er verið að
halda veislur í Laugardalshöllinni þar sem ekki bara er verið
að selja bjór heldur einnig sterkt
áfengi. Ég veit ekki betur en að
það svæði sé líka ætlað börnum
og unglingum. Mér finnst borgin
vera komin í mótsögn við sjálfa
sig,“ segir Jón Kaldal, formaður
knattspyrnudeildar Þróttar, og
bendir á að bjór hafi verið seldur
í tjaldi fyrir utan Laugardalshöllina þegar HM í handbolta var
haldið hér á landið árið 1995.
„Við viljum selja bjór í tvo tíma
en þeir seldu bjór í tvær vikur.
Fordæmið fyrir bjórsölu á þessu
svæði er því til staðar,“ segir Jón.
Þróttarar hafa ekki gefið upp
vonina um að reisa bjórtjald í
Dalnum og hafa lagt inn nýja
umsókn um að reisa tjaldið á svokölluðum þríhyrningi sem er nær
Skautahöllinni.
- hbg

ÓTRÚLEGUR LeBron James hefur sýnt
frábæra takta í vetur.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

bils í félagsliðahandbolta hvert
ár er úrslitahelgin í Meistaradeild Evrópu, sem verður haldin
í fjórða sinn í Köln um helgina.
Undanúrslitaleikirnir fara fram í
dag og úrslitaleikurinn á morgun,
auk þess sem spilað er um bronsverðlaunin.
Í þetta si nn komust tvö
Íslendingalið í undanúrslitin; Kiel
frá Þýskalandi og Kielce frá Póllandi. Alfreð Gíslason er þjálfari
Kiel og þeir Aron Pálmarsson og
Guðjón Valur Sigurðsson leika
með liðinu. Þórir Ólafsson er svo
á mála hjá Kielce.
Kielce mætir Barcelona í fyrri
undanúrslitaviðureign dagsins og
Kiel leikur svo gegn Hamburg,
öðru þýsku liði, síðdegis. Það er
því möguleiki á að Íslendingaliðin
muni mætast í úrslitaleik á morgun.
Dvel ekki við fortíðina
Guðjón Valur þekkir úrslitahelgina vel enda er hann að taka
þátt þriðja árið í röð, og það með
þriðja liðinu. Fyrst lék hann með
Rhein-Neckar Löwen, svo AG
Kaupmannahöfn og nú Kiel.
Hann náði þó ekki að spila til
úrslita í þau skipti en það stendur
vitanlega til bóta. „Það er alltaf
markmiðið að fara alla leið, þegar
maður er kominn í undanúrslitin.
Það er óskandi að það takist. Þetta
er stórt og flott mót sem allir
handboltamenn vilja vinna. Þetta
er hápunktur tímabilsins fyrir
okkur,“ sagði Guðjón Valur, sem
vildi lítið ræða um hin árin.
„Það er allt í fortíðinni og ég hef
lítinn áhuga á að ræða hana eitthvað sérstaklega. Það er erfitt að
lifa í fortíðinni,“ segir hann.
Þýskur slagur
Alfreð hefur undirbúið sína menn
af kappi fyrir leikinn gegn Hamburg í dag. Guðjón Valur segir
að það hafi sína kosti og galla að
mæta öðru þýsku liði.
„Við þekkjum þá mjög vel og
höfum unnið þá tvisvar í vetur. En
þeir þekkja okkur líka mjög vel.
Það sem verður ólíkt nú er að hvorugt lið er á heimavelli og það verða
ekki þýskir dómarar á leiknum,“
segir hann. „Við höfum verið að
horfa á vídeó af þeim síðustu 2-3
dagana og æft mjög vel. Við erum
klárir í þennan slag.“
Hann segir að liðið hafi ekki eytt
tíma í undirbúning fyrir mögulegan andstæðing í úrslitaleiknum,
komist Kiel þangað. „Þjálfarinn er
auðvitað búinn að klippa saman

GUÐJÓN VALUR Hefur unnið flesta stóru titlana í félagsliðahandboltanum og getur bætt þeim allra stærsta í safnið um

helgina. Hér er hann í leik með Kiel.

Leikir helgarinnar
Laugardagur
13.15 Kielce - Barcelona
16.00 Kiel - Hamburg
Sunnudagur
13.15 Bronsleikur
16.00 Úrslitaleikur
Allir leikirnir sýndir beint
á Stöð 2 Sport HD.

myndband af báðum liðum en eftir
leikinn í dag tekur bara við stuttur undirbúningur fyrir leikinn
á morgun, hvort sem það verður
spilað um gull eða brons.“
Sem fyrr segir er þetta í fjórða
sinn sem þetta fyrirkomulag er á
úrslitahelginni í Meistaradeildinni
en áður voru úrslitaleikirnir tveir,
heima og að heiman hjá liðunum
sem komust alla leið.
Gamlir leikmenn fjölmenna
„Mér finnst þetta frábært fyrirkomulag og ég held að flestir handboltamenn séu sammála um það.

NORDICPHOTOS/GETTY

Næstsíðasti leikur Hlyns í dag
Íslenska dómaraparið Anton Gylfi Pálsson og
Hlynur Leifsson munu dæma undanúrslitaleik
Kielce og Barcelona í Meistaradeild Evrópu
í Köln í dag. Það verður síðasti félagsliðaleikurinn sem Hlynur dæmir, en hann ákvað
fyrir nokkru að leggja flautuna á hilluna í lok
tímabilsins.
Þeir Anton Gylfi og Hlynur munu þó
dæma einn leik til viðbótar, landsleik
Rússlands og Serbíu þann 12. júní
næstkomandi. Eftir það leggur Hlynur
flautuna til hliðar en Anton Gylfi
mun dæma áfram með Jónasi Elíassyni.

Stemningin hér í Köln er frábær
og nánast að borgin fari á hvolf
þessa helgina. Hingað mæta svo
fullt af gömlum leikmönnum og
ekki þverfótað fyrir goðsögnum úr
handboltaheiminum,“ segir hann
en Guðjón Valur mun spila fyrir
framan fjölskyldu sína um helgina.
Fjölskyldan fylgist vel með
„Konan mín, börn og foreldrar
verða hér, sem og systir mín og
kærasti hennar. Þar að auki hef
ég frétt af mörgum Íslendingum
sem ætla að koma hingað. Ég reddaði til dæmis 21 Kiel-treyju fyrir

frænda minn sem er að koma hingað með stóran hóp,“ segir hann.
Guðjón Valur segir að sér hafi
liðið vel hjá Kiel, sem er þegar
búið að landa tveimur stærstu titlunum í Þýskalandi. „Það er alltaf
áskorun að koma til nýs liðs – sýna
og sanna að maður sé nógu góður
og traustsins verður. Það hefur
tekist nokkuð vel. Ég hef verið
nokkuð meiðslafrír og tekið þátt
í mörgum eftirminnilegum leikjum,“ segir hann en með sigri um
helgina mun Kiel vinna þrefalt,
annað árið í röð.
eirikur@frettabladid.is

Tuða aðeins á íslensku við dómarana
Þórir Ólafsson er kominn til Kölnar með pólska liðinu Kielce sem mætir geysisterkum Börsungum í dag.

LeBron sá
um sigurinn

HANDBOLTI Þórir Ólafsson og félagar hans í

KÖRFUBOLTI Miami getur í nótt

tryggt sér sæti í lokaúrslitum
NBA-deildarinnar með sigri
á Indiana í sjötta leik liðanna
í úrslitarimmu vesturdeildarinnar. Sigurvegari rimmunnar
mætir San Antonio Spurs í lokaúrslitunum.
Miami er ríkjandi meistari
og fyrir fram var ekki talið að
liðið myndi lenda í teljandi vandræðum með Indiana. En síðarnefnda liðið var með undirtökin
framan af í leik liðanna í gærnótt
og stefndi í að liðið færi með 3-2
forystu í sjötta leikinn sem fer
fram í Indiana í kvöld.
En LeBron James sneri
leiknum sínum mönnum í vil með
frábærum kafla í þriðja leikhluta. Þá skoraði hann sextán af
30 stigum sínum í leiknum og var
aðalmaðurinn í 20 stiga viðsnúningi. Miami vann, 90-79, og er því
í lykilstöðu fyrir leik kvöldsins.
- esá

pólska liðinu Kielce hafa komið sterkir inn í
Meistaradeild Evrópu þetta tímabilið. Liðið er
eitt fjögurra sem keppir í úrslitahelgi Meistaradeildar Evrópu í Köln en liðið mætir Barcelona
í undanúrslitum í dag.
„Það er mikil stemning í bænum heima og
allir hafa verið að bíða eftir þessari helgi,“
sagði Þórir sem varð tvöfaldur meistari með
Kielce í vor en liðið sópaði erkifjendunum Wisla
Plock, 3-0, í lokaúrslitum úrslitakeppninnar í
pólsku deildinni.
„Þetta voru samt ekki auðveldir leikir og
við vildum því einbeita okkur að þeim áður en
við byrjuðum að hugsa um Meistaradeildina,“
bætir Þórir við.
Hann fékk þó lítið að spila í úrslitarimmunni
þar sem Króatinn Ivan Cupic er kominn aftur
af stað eftir erfið meiðsli. „Ég fékk ekki nema
tólf mínútur í einum leiknum og það var allt og
sumt. Þetta er auðvitað ákvörðun þjálfarans og
ekkert annað fyrir mig að gera en að standa
mig vel á æfingum og bíða eftir tækifærinu.
Cupic er einn af betri hornamönnum heims,“
segir Þórir sem veit ekki hvort hann muni
þurfa að dúsa á bekknum alla helgina í Köln.
„Það verður bara að koma í ljós. Það er þjálfarans að ákveða þetta. Ég verð bara að nýta þær
mínútur sem ég fæ,“ segir hann.

Fyrir fram reikna flestir með sigri Barcelona
í dag og Þórir vonast til þess að þeir spænsku
muni falla í þá gryfju að vanmeta andstæðinginn. „Við vitum hvað við getum og ætlum að
einbeita okkur að því. Barcelona er með mjög
sterka vörn og tvo góða markverði. En við erum
líka með ágæta markverði og getum líka spilað
hörkuvörn. Við munum í það minnsta ekki gefa
tommu eftir enda ekki víst að maður komist
hingað á hverju ári. Þá er um að gera að njóta
þess,“ segir hann.
Þeir Anton Gylfi Pálsson og Hlynur Leifsson
munu dæma leikinn í dag. „Þeir dæmdu hjá
okkur leik gegn Medvedi í Rússlandi í fyrra
og stóðu sig þá mjög vel. Þetta er mikill heiður fyrir þá og þeir eiga það fyllilega skilið að
dæma hér,“ segir Þórir. Hann á þó ekki von á að
fá mikið gefins hjá löndum sínum í dag.
„Ég veit að þeir eru heiðarlegir og munu
dæma eftir bestu getu. Ég mun samt örugglega
grípa aðeins í íslenskuna ef ég þarf eitthvað að
tuða í þeim.“
- esá

SPENNTUR Þórir vonast til

að fá tækifæri með Kielce
gegn Barcelona í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LEGGJUM

Í ÞAÐ SEM
SKIPTIR MÁLI

10 KRÓNUR AF HVERRI EGILS MALT
RENNA TIL SLYSAVARNAFÉLAGSINS
LANDSBJARGAR

VIÐ LEGGJUM MALT Í ÞAÐ SEM SKIPTIR MÁLI.

FÍTON SÍA

Í ár er heil öld síðan Egils Malt kom fyrst á markað og hefur þessi einstaki drykkur fylgt þjóðinni
í gegnum súrt og sætt. Af því tilefni ætlum við að láta 10 kr. af hverri seldri dós og ﬂösku af Egils
Malti renna til Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Ástæðan er einföld:

1. júní 2013 LAUGARDAGUR

DAGSKRÁ
SUNNUDAGUR

Stöð 2 Stöð 2 kl. 20.50
Wallander

Judi Dench

Bylgjan 98,9 KL. 10.00
Á Sprengisandi

Það er komið að þriðju myndinni sem Stöð 2 sýnum
rannsóknarlögreglumanninn Kurt Wallander en það
er Kenneth Branagh sem leikur hann í þessari bresku
útgáfu þáttanna. Þessi mynd er byggð á bókinni Skreﬁ
á eftir eftir Henning Mankell og fjallar um morð á
þremur unglingum. Á sama tíma er einn af félögum
Wallanders myrtur og hann er viss um að morðin tengist á einn eða annan hátt. Wallander er í kapphlaupi
við tímann að leysa málið áður en morðinginn lætur
til skarar skríða á ný.

„Að mínu mati á að taka starfið sitt alvarlega en ekki sjálfan
sig–það er besta blandan.“
Judi Dench fer með hlutverk
í kvikmyndinni Shakespeare in Love sem sýnd er
á Stöð 2 Bíó kl. 20 í kvöld.
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STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.05 Meistaradeild Evrópu

08.00 Morgunstundin okkar

11.15 Glee (19:22)

08.35 Kielce - Barcelona

10.30 Enginn má við mörgum (1:7)

12.00 Nágrannar Endursýningar á

09.55 Kiel - Hamburg

þáttum liðinnar viku.

11.15 Indiana - Miami

13.45 Grillað með Jóa Fel (1:6)

Meistaradeild Evrópu í handbolta.

15.00 Mr Selfridge (2:10)

14.45 2013 Augusta Masters

15.55 Suits (8:16)

15.50 Meistaradeildin í handbolta
Bein útsending frá úrslitaleiknum í
Meistaradeild Evrópu í handbolta.

16.45 Anger Management (9:10)

17.30 The Short Game

17.35 60 mínútur

17.50 La Liga Report

18.23 Veður

18.20 Real Madrid - Osasuna

18.30 Fréttir Stöðvar 2

20.00 Barcelona - Malaga

19.00 Frasier (24:24)
19.25 Tossarnir Áhugaverðir þættir sem

21.40 Meistaradeildin í handbolta

beina athyglinni að hinu mikla brottfalli
út framhaldsskólum sem á sér stað hér á
landi, eitt það mesta í Evrópu. Lóa Pind
Aldísardóttir fylgir eftir fimm einstaklingum á ýmsum aldri sem hafa flosnað upp
úr skóla eða eru líklegir til þess.

23.10 Indiana - Miami

20.05 Harry‘s Law (2:22) Önnur þátta-

17.30 Football League Show 2012/13

röðin um stjörnulögfræðinginn Harriet
Korn (Kathy Bates) sem hætti hjá þekktri
lögfræðistofu og stofnaði sína eigin.

18.05 Man. Utd - Man. City

20.50 Wallander (3:3) Spennandi saka-

17.00 PL Classic Matches: Totten-

ham - Manchester United

19.50 Premier League World

2012/13

málamynd þar sem Kenneth Branagh fer
með hlutverk rannsóknarlögreglumannsins Kurt Wallander.

20.20 Newcastle - Southampton

22.20 Mad Men (8:13) Sjötta þáttaröðin

22.35 Chelsea - Wigan

þar sem fylgst er með daglegum störfum
og einkalífi auglýsingapésans Dons Drapers og kollega hans í hinum litríka auglýsingageira á Madison Avenue í New
York.
23.10 60 mínútur Glænýr þáttur í virtustu og vinsælustu fréttaskýringaþáttaröð í heimi þar sem reyndustu fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla um mikilvægustu málefni líðandi stundar og taka einstök viðtöl við heimsþekkt fólk.
23.55 The Daily Show: Global Edition

(18:41) Spjallþáttur með Jon Stewart þar
sem engum er hlíft.
00.20 Suits (8:16)
01.05 Breaking Bad
01.50 Numbers (8:16)
02.35 Small Island (1:2)
04.05 Small Island (2:2)
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13.05 Small Final Bein útsending frá

14.15 The Kennedys (2:8)

17.10 Hið blómlega bú

Fjölskyldan hefur aldrei
drei verið

Sigurjón M. Egilsson fær til sín stjórnmálamenn, sérfræðinga og
spekinga sem
leitast við að
svara spurningum sem
brenna á
þjóðinni.

05.35 Fréttir

22.05 PL Classic Matches:

Southampton - Liverpool

07.00 iCarly 07.25 iCarly 07.45 Njósnaraskólinn 08.10 Njósnaraskólinn 08.35 Victorious 08.55 Big Time Rush 09.20 Svampur
Sveinsson 09.45 Svampur Sveinsson 10.05
Mörgæsirnar frá Madagaskar 10.30 Áfram
Diego, áfram! 10.55 Könnuðurinn Dóra
11.20 Könnuðurinn Dóra 11.40 Skógardýrið
Húgó 12.05 Doddi litli og Eyrnastór 12.15
Doddi litli og Eyrnastór 12.25 Strumparnir 12.50 Brunabílarnir 13.15 UKI 13.20
Ævintýraferðin 13.30 iCarly 13.55 iCarly
14.15 Njósnaraskólinn 14.40 Njósnaraskólinn 15.05 Victorious 15.25 Big Time Rush
15.50 Svampur Sveinsson 16.15 Svampur Sveinsson 16.40 Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.00 Áfram Diego, áfram! 17.25
Könnuðurinn Dóra 17.50 Könnuðurinn
Dóra 18.10 Skógardýrið Húgó 18.35 Doddi
litli og Eyrnastór 18.45 Doddi litli og Eyrnastór 18.55 Strumparnir 19.20 Brunabílarnir
19.40 UKI 19.45 Ævintýraferðin

(e)
11.00 Nýsköpun - Íslensk vísindi

(1:12) (e)
11.30 Er illskan eðlislæg? (e)
12.20 Heita vatnið
13.20 Útsvar (Skagafjörður Grindavíkurbær) (e)
14.20 Attenborough - 60 ár í náttúrunni– Viðkvæma Jörð (3:3)
15.15 Í garðinum með Gurrý (4:6) (e)
15.45 Landsleikur í handbolta BEINT
frá fyrri leik kvennaliða Íslands og Tékklands í umspili fyrir lokakeppni HM.
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Teitur
17.51 Skotta Skrímsli
17.56 Hrúturinn Hreinn
18.00 Stundin okkar (e)
18.25 Basl er búskapur - Litið um
öxl (1:2)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn Frétta- og þjóðlífsþáttur.
20.10 Ljósmóðirin (Call the Midwife II)
Breskur myndaflokkur.
21.05 Súðbyrðingur - saga báts
Heimildarmynd eftir Ásdísi Thoroddsen. Fjórir menn ákveða að smíða eftir
staðarskektunni Björg, bát sem hafði
fúnað í grasi í Reykhólasveit.
22.05 Íslenskt bíósumar - Brim Bíómynd frá 2010 eftir Árna Ólaf Ásgeirsson. Ung kona ræður sig sem háseta á
bát. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi
ungra barna.
23.35 Titanic (2:2) (e)
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
11.00 Dr. Phil
13.05 Once Upon a Time (22:22)
13.50 Shedding for the Wedding (5:8)
14.40 Common Law (3:12)
15.30 How to be a Gentleman (3:9)
15.55 Solsidan (10:10)
16.20 Royal Pains (4:16)
17.05 Parenthood (8:18)
17.55 Vegas (19:21)
18.45 Blue Bloods (14:23)
19.35 Judging Amy (15:24)

19.00 Friends
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19.25 Simpson-fjölskyldan (8:25)

20.00 Viltu vinna milljón?

20.20 Top Gear USA (14:16)

19.45 The Cleveland Show (6:22)

21.05 Krøniken (18:22)

21.10 Law & Order (6:18) Bandarískur

20.10 Glory Daze (7:10)

22.05 Ørnen (18:24)

20.55 Sons of Tucson (9:13)

23.05 Breaking Bad

21.20 Brickleberry (5:10)

23.50 Breaking Bad

21.45 Funny or Die (7:10)

00.40 Viltu vinna milljón?

22.10 The Secret Circle (3:22)

01.45 Krøniken (18:22)

22.50 The Secret Circle (4:22)

02.45 Ørnen (18:24)

23.30 The Cleveland Show (6:22)

03.45 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

23.55 Glory Daze (7:10)
00.40 Sons of Tucson (9:13)
01.05 Brickleberry (5:10)

08.30 The River Why

01.30 Funny or Die (7:10)

10.15 Solitary Man

02.00 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

11.45 Ljóti andarunginn og ég
13.15 Shakespeare in Love

sakamálaþáttur um störf rannsóknarlögreglumanna í New York borg.
22.00 Leverage (1:16) Bandarísk þáttaröð um Nate Ford og félaga hans í þjófagengi sem ræna bara þá ríku og valdamiklu sem níðast á minnimáttar.
22.50 Lost Girl (10:22) Ævintýralegir
þættir um stúlkuna Bo, sem reynir að
ná stjórn á yfirnáttúrulegum kröftum
sínum.
23.35 Elementary (21:24)
00.20 The Mob Doctor (3:13)
01.05 Excused
01.30 Leverage (1:16)
02.20 Lost Girl (10:22)
03.05 Pepsi MAX tónlist

15.15 The River Why

SKJÁREINN

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Golf fyrir alla 15.00
Eldhús meistaranna 15.30 Suðurnesjamagasín
16.00 Hrafnaþing 17.00 Græðlingur 17.30
Svartar tungur 18.00 Björn Bjarnason 18.30
Tölvur, tækni og kennsla. 19.00 Fiskikóngurinn
19.30 Á ferð og flugi 20.00 Hrafnaþing 21.00
Auðlindakistan 21.30 Siggi Stormur og helgarveður 22.00 Hrafnaþing 23.00 Gestagangur hjá
Randver 23.30 Eldað með Holta

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

17.00 Solitary Man
18.30 Ljóti andarunginn og ég
20.00 Shakespeare in Love
22.00 Red
23.50 Kick Ass
01.45 Death Defying Acts
03.20 Red

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

06.00 ESPN America 06.10 The Memorial
Tournament 2013 (3:4) 09.10 Golfing World
10.00 The Memorial Tournament 2013 (3:4)
15.00 The Open Championship Official Film
1987 16.00 The Memorial Tournament 2013
(4:4) 22.00 Arnold Palmer Invitational 2013 (4:5)
01.35 ESPN America

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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DAGSKRÁ
LAUGARDAGUR
Stöð 2 kl. 22.05
Hemingway & Gellhorn
Nicole Kidman og Clive Owen leika aðalhlutverkin
í myndinni Hemingway & Gellhorn á Stöð 2 í
kvöld. Sagan fjallar stormasamt ástarsamband
rithöfundarins Ernest Hemingway og stríðsfréttaritarans Mörthu Gellhorn, en hún var innblástur hans við skrif
á bókinni Hverjum
klukkan glymur
(For Whom the
Bell Tolls).

Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
BENEDIKT VALSSON, SJÓNVARPSMAÐUR
Ég slaka á með sjónvarpsáhorﬁ. Það er
ekkert betra en
að koma heim
eftir erﬁðan
dag og glápa á
sjónvarpið.

STÖÐ 2 SPORT 3

1

Spænski
boltinn Real
Madrid–Osasuna. Mínir menn í
Real ætla að klára
þennan lokaleik
með stæl eftir þetta
drullutímabil.

Rúv kl. 10.15
Kvika

SKJÁR 1 Væntanlegt

RÚV KL. 12.30

2

Landinn Gísli
býður góðan dag.
Hrikalega gaman
að sjá hvað er að
frétta utan af landi.

Walking Dead
Þetta eru einstaklega vel
heppnaðir þættir
og ég verð oft ansi
hræddur.

3

Kvikmyndagerðarkonan og söngkonan Vera
Sölvadóttir fjallar
um kvikmyndir í
þessum hressa
þætti sem
er endursýndur á
þriðjudag.

STÖÐ 2

,17(/3(17,80

07.00 Barnatími Stöðvar 2

09.45 Borgunarbikarinn: Valur - Fram

08.00 Morgunstundin okkar

12.00 Bold and the Beautiful Endur-

11.35 Borgunarmörkin 2013

10.30 360 gráður (1:30)

12.35 La Liga Report

10.55 Gulli byggir (6:6) (e)

13.05 Meistaradeildin í handbolta:

11.30 Heimur orðanna– Útbreiðsla

sýndir þættir vikunnar
13.40 One Born Every Minute (3:8)
14.30 Sprettur (1:3)

Kielce - Barcelona BEINT

14.55 ET Weekend

14.45 Grillhúsmótið Sterkustu menn Ís-

15.40 Íslenski listinn

lands undir 105 kg kepptu á mótinu.

16.10 Sjáðu

15.15 Meistaradeild Evrópu: fréttaþáttur

16.40 Pepsi mörkin 2013
17.55 Latibær
18.23 Veður

17.30 Spænski boltinn: Real Madrid
- Osasuna

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Íþróttir
18.55 Heimsókn Sindri Sindrason

heimsækir sannkallaða fagurkera sem
opna heimili sín fyrir áhorfendum.
19.10 Lottó
19.20 The Neighbors (3:22) Bráðskemmtilegur gamanþáttur um Weaverfjölskylduna sem flytur í nýtt hverfi í
New Jersey sem að þeirra mati er líkastur paradís á jörð. Smám saman kemst
Weaver fjölskyldan að því að þau skera
sig talsvert úr í nýja hverfinu, þau eru
einu íbúarnir sem ekki eru geimverur. Það kemur þó í ljós að mannfólkið og geimverurnar eiga ýmislegt sameiginlegt.

q
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15.50 Meistaradeildin í handbolta:
Kiel - Hamburg BEINT

19.40 Wipeout Stórskemmtilegur
skemmtiþáttur þar sem buslugangurinn er gjörsamlega botnlaus og glíman
við rauðu boltana aldrei fyndnari. Hér
er á ferð ómenguð skemmtun sem ekki
nokkur maður getur staðist og er því
sannkallaður fjölskylduþáttur.

19.10 Spænski boltinn: Barcelona Malaga
20.50 Pepsi deildin: Fylkir - Þór
22.40 Austurdeildin: Miami - Indiana,
leikur 5
00.30 Austurdeildin: Indiana - Miami,

leikur 6 ef verður BEINT

17.00 PL Classic Matches: Arsenal -

Man United, 1999
17.30 Premier League World 2012/13

Stjörnurnar í ensku úrvalsdeildinni heimsóttar og fjallað er um líf leikmanna
18.00 Reading - Man. Utd.
19.45 PL Classic Matches: Chelsea -

Arsenal, 1997
20.15 Stoke - Southampton
22.00 Goals of the Season 2012/2013
22.55 Wigan - Liverpool

20.25 Diary of a Wimpy Kid: Rodrick

Rules Skemmtileg fjölskyldumynd um
bræður sem semur hreint ekkert vel.
22.05 Hemingway & Gellhorn Söguleg stórmynd með Clive Owen og Nicole
Kidman í aðalhlutverkum. Sagan gerist
á róstursömum tímum síðari heimsstyrjaldarinnar og fjallar um ástarsamband
Ernest Hemingway og blaðakonunnar
Martha Gellhorn.
00.35 Planet of the Apes Stórbrotin
ævintýra- og hasarmynd. Velkomin til
ársins 2029. Geimfarinn Leo Davidson
er í hefðbundinni vettvangskönnun
þegar hann lendir skyndilega á óþekktri
plánetu. Þar ráða ríkjum talandi apar en
mannfólkið hefur verið hneppt í þrældóm. Mennirnir una hag sínum illa og
ljóst að uppreisn verður ekki umflúin.

07.00 iCarly 07.45 Njósnaraskólinn 08.30
Victorious 08.50 Big Time Rush 09.15
Svampur Sveinsson 09.55 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 10.20 Áfram Diego, áfram!
10.45 Könnuðurinn Dóra 11.25 Doddi
litli og Eyrnastór 11.45 Skógardýrið Húgó
12.10 Strumparnir 12.30 Brunabílarnir 12.50 Ævintýraferðin 13.00 Waybuloo
13.20 UKI 13.25 iCarly 14.15 Njósnaraskólinn 14.40 Victorious 15.05 Big Time
Rush 15.30 Svampur Sveinsson 16.20
Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.10 Áfram
Diego, áfram! 17.35 Könnuðurinn Dóra
18.25 Doddi litli og Eyrnastór 18.35 Skógardýrið Húgó 19.00 Strumparnir 19.25
Brunabílarnir 19.50 Ævintýraferðin

19.00 Friends

00.35 Bjarnfreðarson

19.25 Simpson-fjölskyldan (7:25)

02.20 Breaking Bad

19.45 Hart of Dixie (4:22)

04.00 Tónlistarmyndbönd

20.30 The Lying Game (16:20)
21.15 Arrow (20:23)

00.10 The Lying Game (16:20)
00.55 Arrow (20:23)

09.10 Benny and Joon
10.50 Dodgeball: A True Underdog Story
12.25 Lego: The Adventures of Clutch
Powers
13.45 Of Mice and Men

01.40 Tónlistarmyndbönd

15.05 Judging Amy (14:24)
15.50 Design Star (9:10)
16.40 The Office (8:24)
17.05 The Ricky Gervais Show (6:13)
17.30 Family Guy (6:22)
17.55 The Voice (10:13)
20.25 Shedding for the Wedding

22.45 The Man with the Golden Gun

20.35 Bjarnfreðarson

23.25 Hart of Dixie (4:22)

14.20 7th Heaven (22:23)

00.05 Atvinnumennirnir okkar

20.00 Atvinnumennirnir okkar

22.00 The Vampire Diaries (1:22)

12.55 Dr. Phil

22.25 Breaking Bad

04.25 Gentlemen‘s Broncos

(2:22)

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist

(5:8) Áhugaverður þættir þar sem pör
keppast um að missa sem flest kíló fyrir
stóra daginn.
21.15 Once Upon a Time (22:22) Einn
vinsælasti þáttur síðasta árs snýr loks
aftur.
22.00 Beauty and the Beast (16:22)
Bandarísk þáttaröð þar sem þetta sígilda
ævintýri er fært í nýjan búningi.

02.30 Repo Men
05.50 Fréttir

orðanna (4:5) (Planet Word) (e)
12.30 Landinn (e)
13.00 Fagur fiskur í sjó (6:10) (e)
13.30 Golfið (1:12) (e)
14.00 Garðarshólmi (e) Heimildarmynd eftir Þorfinn Guðnason.
15.00 Vestfjarðavíkingur 2012 (e)
16.00 Úrval úr Kastljósi
16.30 Landsleikur í fótbolta BEINT
frá vináttuleik kvennalandsliða Íslands
og Skotlands.
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Enginn má við mörgum (2:7)
(Outnumbered 4) Bresk gamanþáttaröð.
20.15 Hraðfréttir (e)
20.45 Sögur frá Narníu - Ljónið,
nornin og fataskápurinn (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and
the Wardrobe) Bandarísk ævintýramynd
frá 2005.
23.05 Kosningaklækir (The Ides of
March) Ungur hugsjónamaður í baráttusveit forsetaframbjóðanda lærir undirstöðuatriðin í pólitískum klækjum. Leikstjóri er George Clooney og hann er líka
í leikarahópnum ásamt Ryan Gosling,
Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti,
Evan Rachel Wood og Marisu Tomei.
00.45 Örugglega, kannski (Definitely,
Maybe) Atriði í myndinni eru ekki við
hæfi ungra barna. (e)
02.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

15.35 Benny and Joon

Níunda Bond-myndin skartar Roger
Moore í hlutverki njósnara hennar hátignar. Bond er sendur á vettvang til að
koma í veg fyrir að illmenni beisli krafta
sólarinnar og noti gegn mannkyninu.
00.50 Seven Deadly Sins (2:2) Hér er
á ferð seinni hlutinn af Seven Deadly
Sins sem fjallar um unga stúlku í Grace
í Kaliforníu. Aðalpersónan er skvísan
Harper Grace, sem elskar að vera miðpunktur athyglinnar og gerir hvað sem
er til að halda sér í sviðsljósinu.
02.20 Excused
02.45 Beauty and the Beast (16:22)
03.30 Pepsi MAX tónlist

17.15 Dodgeball: A True Underdog Story
18.50 Lego: The Adventures of Clutch
Powers
17.00 Gestagangur hjá Randver 17.30 Eldað
með Holta 18.00 Hrafnaþing 19.00 Gestagangur
hjá Randver 19.30 Eldað með Holta 20.00
Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30 Svartar
tungur 22.00 Björn Bjarnason 22.30 Tölvur,
tækni og kennsla 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 Á
ferð og flugi 00.00 Hrafnaþing

ÚTVARP
5(<.-$9¨.$.85(<5,(*,/667$«,5.()/$9¨.6(/)266+$)1$5)-±5«85

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

20.10 Of Mice and Men
22.00 Mercury Rising
23.50 The Matrix
02.05 College
03.40 Mercury Rising

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

06.00 ESPN America 07.10 The Memorial
Tournament 2013 (4:4) 12.10 Golfing World
13.00 The Memorial Tournament 2013 (4:4)
18.00 Golfing World 18.50 The Memorial
Tournament 2013 (4:4) 22.00 Golfing World
22.50 Champions Tour - Highlights (9:25) 23.45
ESPN America

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Til hamingju
með daginn
sjómenn!
Árið 1926 hóf 66°NORÐUR framleiðslu á sérstökum
hlífðarfatnaði fyrir sjómenn og fiskverkunarfólk. Margt
hefur breyst, bæði í sjómennsku og fatagerð í þessi 87 ár
en 66°NORÐUR hefur allan tímann haft miklar taugar til
íslenskra sjómanna – og hefur enn.
Njótið dagsins.

90 | MENNING |
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Sigur Rósar hundar
í heimilisleit

„Ég get ekki stöðvað orðróminn. Það einasem ég
get gert er að halla mér
aftur og hlæja að öllu
þessu fólki sem virðist
ekki eiga sér mikið líf.“

Georg Holm, bassaleikari hljómsveitarinnar Sigur Rósar, og fjölskylda
hans leita nú að nýju heimili fyrir
hunda sína tvo á vefsíðu Dýrahjálpar.
Hundarnir heita Þruma og Tinni og
eru af labradorkyni. Í auglýsingunni
segir að móðirin á
heimilinu þjáist af
slæmu ofnæmi sem
sé farið að hafa verulega skaðleg áhrif á
lungnaberkjur hennar.
Fjölskyldan leitar því
logandi ljósi að góðu
og kærleiksríku framtíðarheimili fyrir
Þrumu og Tinna.

ÞEIR ERU ÓFÁIR ÍSLENDINGARNIR SEM HAFA FERÐAST
UM NORÐURLÖNDIN Á
SÍÐUSTU VIKUM TIL AÐ MÆTA
Á TÓNLEIKA MEÐ BEYONCÉ.
ORÐRÓMUR HEFUR VERIÐ
UPPI UM ÞAÐ AÐ SÖNGKONAN
EIGI VON Á SÍNU ÖÐRU BARNI
MEÐ EIGINMANNI SÍNUM, JAY-Z,
EN HÚN SEGIR SVO EKKI VERA.

- sm

Stöðug ævintýraleit

Persónulegur Gauti Þeyr

Leikkonan og verslunareigandinn
María Birta Bjarnadóttir er mikil
ævintýramanneskja og stöðugt í leit
að nýjum ævintýrum. Ef marka má
skrif hennar á Facebook í gær leitar
hún nú að mótorhjólakennara og
því útlit fyrir að mótorhjólin verði
hennar næsta verkefni. Meðal þess
sem hún hefur tekið sér fyrir
hendur hingað til er fallhlífarstökk, en hún varði
til að mynda stórum
hluta aprílmánaðar á
Flórída þar sem hún
sótti námskeið í því.
Það vakti líka athygli
síðasta sumar þegar
skvísan varð sér úti
um byssuleyfi.

Ný plata með rapparanum Gauta Þey,
sem er betur þekktur sem Emmsjé
Gauti, er væntanleg í haust. Hún verður, að sögn Gauta, öllu persónulegri en
fyrra efni hans. „Fyrri platan var dálítið
mikið partý en þessi nýja er þynnkan
sem fylgir,“ segir Gauti. Platan kallast
ÞEYR, eftir honum sjálfum.
„Þeyr og Emmsjé Gauti
eru ekki sami maðurinn þó svo að Emmsjé
Gauti sé líka featuring á
plötunni,“ útskýrir Gauti.
Eitt lag er þegar
komið í spilun af
nýju plötunni,
Hvolpaást með
Retro Stefson og
Larry BRD.

Í þriðja sæti yﬁr þær
sterkustu í Bretlandi
Lilja Björg Jónsdóttir varð þriðja í keppninni Sterkasta kona Bretlands.
FYRIR STERKAR OG HREINAR TENNUR

„Ég er í skýjunum,“ segir Lilja
Björg Jónsdóttir, sem lenti í þriðja
sæti á mótinu Sterkasta kona Bretlands í mínus 75 kg flokki. Þetta
var hennar fyrsta erlenda stórmót
og árangurinn því glæsilegur.
Lilja Björg hefur áður keppt í
keppninni Sterkustu kona Íslands
og varð í öðru sæti í síðustu keppni.
Hún fékk boð um að taka þátt
í Sterkustu konu Bretlands, eða
Britain´s International Most
Powerful Woman, frá Louise
Blaides, sem vann einmitt keppnina í ár. „Hún sendi mér skeyti
á Facebook og spurði hvort ég
vildi ekki taka þátt og ég sló til og
ákvað að fara út,“ segir Lilja. „Ég
var með frábæran stuðningshóp
heima á Hornafirði sem studdi mig
í þessu. Ég hefði ekki getað gert
þetta án þeirra en þetta voru bæði
fyrirtæki og einstaklingar.“ Hún
fékk einnig góða hjálp frá eiginmanni sínum Guðna Þór Valþórssyni við undirbúninginn sem stóð
yfir í fjóra mánuði. „Hann stóð þétt
við bakið á mér.“
Alls tóku sex konur þátt í hennar
flokki og varð árangur Lilju Bjargar framar vonum. Hún fékk verðlaunapening fyrir þriðja sætið og
forláta sverð sem hún kom með
heim til Íslands í gær.
Fram undan hjá henni er þátttaka í Sterkustu konu heims í
október sem verður einnig haldin
í Skotlandi. „Það verður svolítið
aksjón þá. Ég er búin að sjá stelpurnar sem eru að fara að keppa
þar og maður veit hvernig maður á
að vera í október. Ég á góða möguleika,“ segir kraftakonan hress og
bætir við að sú sem lenti í öðru
sæti í Sterkustu konu Bretlands
hafi einnig lent í öðru sæti í Sterkustu konu heims í fyrra. „Núna
verður bara tekið á því fram í október.“
freyr@frettabladid.is

NAUTSTERK KONA Lilja Björg Jónsdóttir fékk verðlaunapening og sverð fyrir þriðja

sætið.

Gemma hefur unnið fjórum sinnum
Gemma Taylor-Magnússon, sem er gift kraftajötninum Benedikt Magnússyni, hefur unnið titilinn Sterkasta kona Bretlands fjórum sinnum í plús
75 kg flokki. Hún hefur tvívegis lent í öðru sæti í keppninni Sterkasta kona
heims. Í síðara skiptið árið 2011 fæddi hún yngri son sinn aðeins átta
vikum áður. Núverandi sterkasta kona heims í plús 75 kg flokki er Kristin
Rhodes frá Bandaríkjunum.

Skrifa handritið að Rétti 3
Byrjað er að undirbúa þriðju seríunni að íslensku lögfræðispennuþáttunum
„Við stefnum á að taka Rétt í nýjar hæðir,“ segir
Kristinn Þórðarsson einn af fjórum handritshöfundum að þriðju seríunni af íslensku lögfræðispennuþáttunum Rétti.
Ásamt honum mynda þeir Þorleifur Arnarsson,
leikstjóri, Jón Ármann Steinsson, handritshöfundur
og Andri Óttarson, lögfræðingur og fyrrverandi
framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins handritateymið. Skrifin byrjuðu í síðustu viku og lýst Kristni
vel á nýja teymið. „Það er mikill fengur fyrir okkur
að fá Þorleif til liðs við okkur og svo erum við Jón
Ármann vinir síðan í Los Angeles þar sem hann
lærði handritaskrif. Andri er svo ekki bara fær
penni heldur góður lögfræðingur og getur veitt
okkur líka faglega ráðgjöf við skrifin,“ segir Kristinn, sem sjálfur kom að fyrstu Réttar seríunni
en síðastu tvær hafa verið skrifaðar af Sigurjóni
Kjartanssyni og Margréti Örnólfsdóttur.
Búist er við því að þættirnir fara í framleiðslu og
sýningu á Stöð 2 á næsta ári en þriðja serían mun
telja á átta þáttum.
Kristinn segir þá ætla að byggja á sama grunni og
leikarateymi og í fyrstu tveimur seríunum. Jóhanna
Vigdís Hjaltadóttir og Magnús Jónsson voru meðal
aðalleikara í fyrstu tveimur seríunum. „Við kynnum

NÝTT TEYMI Þeir Kristinn, Jón Ármann, Andri og Þorleifur

skrifa þriðju seríuna af Rétti.

8

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

þættir verða á nýju seríunni.

allavega einn nýjan karakter til leiks. Við stefnum
á að koma á óvart og koma með meiri spennu inn í
þessa seríu.“
- áp

TAKTU SKREFIÐ

SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ
NÁMSBRAUTIR Á HAUSTMISSERI
UMSÓKNARFRESTUR TIL 3. JÚNÍ

Á GRUNNSTIGI
Leiðsögunám á háskólastigi
Staðnám - fjarnám

Viðurkenndur bókari
Nám í undirstöðuatriðum hugrænnar atferlismeðferðar
Nám til löggildingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala

Á FRAMHALDSSTIGI
NÝTT Handleiðslufræði - Eins árs nám í faghandleiðslu, kenningum og handleiðslutækni

Fjölskyldumeðferð - nám á meistarastigi
Hugræn atferlismeðferð: eins árs þverfaglegt, hagnýtt nám
Sérnám í hugrænni atferlismeðferð: tveggja ára nám fyrir sálfræðinga og geðlækna

NÁMSLÍNUR ÁN EININGA

NÝTT Leiðtogahæfni - Leið að aukinni sjálfsþekkingu og árangursríkri stjórnun

Umsóknarfrestur til 6. september

525 4444
endurmenntun.is

sími

Námsráðgjöf og upplýsingar:

Mest lesið

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

NÆRMYND

Björg
Magnúsdóttir,
rithöfundur
FORELDRAR: Laura Scheving hjúkrunarfræðingur og Magnús Pálsson, forstöðumaður viðskiptafræðistofu HÍ.
SYSTUR: Soffía og Perla.
Björg sendi frá sér sína fyrstu bók, Ekki
þessi týpa, í vikunni.

„Hún er rosalega hávær og það þarf
stundum að sussa á hana. Talar bæði
hátt og mikið en það er hluti af því
sem gerir hana svona skemmtilega.
Hún er góður vinur og það er frábært
að setjast niður með henni
og ræða hugmyndir eða
vandamál. Eftir hálftíma
spjall er maður alveg
búinn að gleyma að
þetta hafi byrjað sem
umræða um vandamál.”
Ragnar Þorvarðarson, vinur

„Hún hefur alltaf verið mjög dugleg
og drífandi og gert það sem hún
ætlaði sér. Hún á systur sem er
tveimur árum eldri og vildi alltaf fylgja
henni eftir í öllu. Ég
átti ekkert endilega
von á að hún færi
að skrifa, en hún
hefur alltaf verið
mjög skapandi.”
Laura Scheving,
móðir
„Hún er rosa hress og skemmtileg
með mjög ákveðnar skoðanir á hlutunum. Mikill réttlætissinni.
Hún getur verið skapstór og það
sýður stundum upp úr þar sem við
höfum yfirleitt ekki sömu skoðanir á
hlutunum.
Hún er skvísa og spáir
í klæðaburðinn en lífið
snýst alls ekki um það
hjá henni.“
Svava Dís Guðmundsdóttir, besta vinkona

Gù
dbecZ
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

1 Hver er eiginlega þessi Ársæll?
2 Loftsteinninn nálgast
3 Íslenskar torrent-síður hýsa mjög
gróft klám
4 Ölvaður stuðningsmaður HK réðist á
Blika

