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Áfram vætusamt á sunnanverðu landinu
í dag, en skúrir fyrir norðan. Hiti 6 til 11
stig að deginum.
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Hin 15 ára gamla Lovísa Thompson,
yngsti leikmaður Gróttu,
segist eiginlega hafa verið í sjokki eftir að hafa
tryggt félaginu fyrsta
Íslandsmeistaratitilinn
í handknattleik kvenna.
Tilfinningin hafi
verið skemmtileg.
Tuttugu og tveggja
ára aldursmunur
er á henni og
elsta leikmanni
liðsins.

FIMM Í FRÉTTUM: BURÐUR Í BEINNI OG EUROVISION
Hala Fadlyeh þurfti að skila
inn staðfestingu frá trúfélagi
um að hún noti hijab-höfuðklút vegna trúar sinnar. „Ég
óska þess að stofnanir á Íslandi
hætti að biðja múslimakonur að sanna trú
sína með því að biðja aðra sem þekkja þær
ekki neitt um staðfestingu.“

Ingólfur Bjarni Sigfússon, nýmiðlastjóri RÚV, neitaði því að setja ætti
Rás 3 í loftið. Vísir sagði fréttir af því
að setja ætti Rás 3 í loftið og búið
væri að kaupa lénið ras3.is. „Ég keypti
bara lénið til að vera viss, ef niðurstaðan skyldi
verða sú að: Jú, þetta væri málið, þá ættum við það
inni,“ sagði Ingólfur Bjarni í samtali við Vísi.

Gísli Einarsson stýrði sólarhringslangri útsendingu RÚV
sem bar nafnið Beint frá
burði. Þar var sýnt í beinni frá
sauðburði í Syðri-Hofdölum í
Skagafirði. Vakti framtakið mikla athygli á
samskiptamiðlum og virtust flestir ánægðir
með framtakið.

Björg Ásta Þórðardóttir greindist
með MS-sjúkdóminn árið 2009. Hún
sagði frá reynslu sinni í tilefni þess
að átakið Stattu með taugakerfinu
var sett í gang í vikunni. Það eru ýmis
samtök fólks með taugasjúkdóma sem standa að
átakinu og óska eftir stuðningi íslensku þjóðarinnar
til að efla rannsóknir á taugasjúkdómum.

Íslenski hópurinn í Eurovision hélt til Vínarborgar
í Austurríki á miðvikudag. María Ólafsdóttir
stígur á stóra
sviðið í seinni
forkeppni
Eurovision á
fimmtudag
þar sem
hún mun
flytja
framlag
Íslands,
Unbroken.

Sagði frá eigin reynslu
af heimilisofbeldi
Guðrún Ögmundsdóttir sagði í fyrsta skipti opinberlega frá eigin reynslu af því að
vera barn sem elst upp við heimilisofbeldi. Málþing um heimilisofbeldi var haldið
í Háskólanum í Reykjavík í gær. Hún segir mikilvægt að börn verði sýnileg.
OFBELDI „Ég ætla að tala um

HEIMSÓKN Í KÍNA Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, heimsótti Kínverja í
gær og skoðaði meðal annars terrakotta-leirhermenn.
NORDICPHOTOS/GETTY

Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, heimsækir Kína:

Hvetur Kínverja til samvinnu
INDLAND Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, fundaði í

gær með Li Keqiang, forsætisráðherra Kína, í Peking. Forsætisráðherrarnir funduðu um samskipti ríkjanna, þá sérstaklega landamæradeilur, áhyggjur indversku ríkisstjórnarinnar af viðskiptahalla
milli ríkjanna og tengsl Kínverja við Pakistan.
Leiðtogarnir skrifuðu undir samstarfssamninga milli ríkjanna í
gær sem talið er að séu allt að 1.300 milljarða króna virði.
- þea

Hægist á smásöluverslun:

Sprengjuvargur dæmdur:

Dró úr vexti í
aprílmánuði

Sexfaldur
dauðadómur

VIÐSKIPTI Í apríl hægði á þeim

BANDARÍKIN Dzhokhar Tsarnaev

vexti sem verið hefur í sölu smásöluverslana undanfarna mánuði.
Rannsóknarsetur verslunarinnar
greinir frá þessu.
Þannig dróst velta dagvöruverslana saman um 4,0 prósent
að raunvirði og 1,8 prósenta
samdráttur var í sölu á byggingavörum. Enn var þó vöxtur í
raftækjaverslun sem nam 14,4
prósentum að raunvirði frá sama
mánuði í fyrra og húsgagnasala
var 8,7 prósentum meiri en í apríl
í fyrra að raungildi. Þá jókst sala
á áfengi um 5,1 prósent. Innlend
greiðslukortavelta jókst um 2,4
prósent en sú notkun á kortum
erlendis um 17 prósent.
- fbj

var í gærkvöldi dæmdur til dauða
af kviðdómi í Massachusetts fyrir
aðild sína að sprengjuárás í maraþoninu í Boston fimmtánda apríl
2013.
Tsarnaev var dæmdur til dauða
fyrir sex ákæruliði sem allir
tengdust notkun og vörslu sprengjunnar sem hann og bróðir hans
Tamerlan bjuggu til.
Tamerlan lést eftir að lögreglumenn skutu hann til bana í
skotbardaga þremur dögum eftir
sprengjuárásina .
„Refsingin fyrir þennan hrottafengna glæp er vel við hæfi,“ sagði
Loretta Lynch, ríkissaksóknari
Bandaríkjanna, í gær.
- þea

hvernig er að vera barn sem upplifði heimilisofbeldi. Ég var þetta
barn sem allar rannsóknir beinast
að,“ sagði Guðrún Ögmundsdóttir
í áhrifaríku erindi sínu sem bar
heitið Að taka upp úr bakpokanum og var það táknrænt fyrir þá
reynslu sem hún sagði frá í fyrsta
skipti í gær, á Málþingi um heimilisofbeldi í Háskólanum í Reykjavík.
Faðir Guðrúnar beitti móður
hennar ofbeldi og sagðist hún
skilja hversu erfitt það sé fyrir
börn að búa við slíkar aðstæður,
hvernig það mótar þau og hve
erfitt er að segja frá. „Ég sagði
engum frá.“
Börn upplifi oft togstreitu því
foreldrar þeirra séu þeim allt.
Stundum haldi foreldrar að börnin viti ekki af ofbeldinu því það
hafi ekki beinst gegn þeim, líkt og
í hennar tilfelli. „Börn vita alltaf
allt, þau skynja allt og það er ekki
hægt að fela fyrir þeim. Þú talar
ekki um þetta þótt stórfjölskyldan
viti þetta. Hvað þá við bestu vinkonu þína. Þetta er leyndarmál,“
sagði Guðrún og tók fram að
eflaust hefðu margir orðið vitni
að því þegar þurfti þrjá lögregluþjóna til að handtaka föður hennar í eitt skipti eftir að hann gekk í
skrokk á móður hennar. Íbúðin var
rjúkandi rúst eftir á þar sem hann
hafði gengið berserksgang. „Ég
kaus að láta eins og enginn vissi,“
sagði hún.
„Svona minningar og reynsla
sest í frumurnar. Hún er líkamleg og hún er alltaf þarna.“ Hún
sagðist, eins og mörg börn, hafa
kennt sér um ofbeldið sem hefði

FRÁ MÁLÞINGINU Fjallað var um heimilisofbeldi á málþinginu og sagði Guðrún
Ögmundsdóttir, fyrrverandi þingmaður Samfylkingarinnar, þar frá sinni reynslu af
heimilisofbeldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

enn áhrif á hana í dag. Minningarnar kæmu upp þegar hún yrði
vitni að ofbeldi. Í eitt skipti brutust tilfinningarnar fram þegar
hún varð vitni að því eftir hrun
að fólk réðist að bíl ráðherra. „Ég
gjörsamlega panikkeraði, hnippti
í mann og lét hann leiða mig yfir
Arnarhól í vinnuna, ég held ég hafi
verið óvinnufær í marga daga,“
sagði hún.
Guðrún sagði að mikið hefði
áunnist í því að hjálpa börnum sem
orðið hefðu fyrir kynferðisofbeldi.
„Gildir það sama um börn sem búa
við heimilisofbeldi? Tökum við
þau nógu alvarlega? Ekki alltaf,
því miður. En það eru svo sannarlega mörg teikn á lofti um að við
séum að taka á þessu með festu,”

Svona
minningar og
reynsla sest í
frumurnar.
Hún er líkamleg og hún er
alltaf þarna.
Guðrún Ögmundsdóttir,
fyrrverandi þingkona Samfylkingarinnar.

sagði Guðrún. „Við skulum vinna
saman og við skulum gera börn
sýnileg,“ sagði Guðrún og ítrekaði
alvarlegar afleiðingar heimilisofbeldis á börn. „Tök um þau alvarlega og setjum þeirra reynslu
í fyrsta sæti.“ viktoria@frettabladid.is

Neyðarsöfnun UNICEF á Íslandi vegna skjálftanna í Nepal stendur enn yfir:
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samtökunum Project Pearl Iceland gáfu ágóðann af vorrúllum
og öðrum kræsingum sem þeir
elduðu og seldu í Ráðhúsi Reykjavíkur á fjölmenningardeginum
fyrir viku, alls 140.342 krónur, í
neyðarsöfnun UNICEF á Íslandi.
„Allur ágóði rann í neyðarsöfnun UNICEF á Íslandi fyrir
börn í Nepal sem eiga um sárt að
binda eftir jarðskjálftann mikla
fyrir um þremur vikum. Framlag
þeirra mun meðal annars fara í
að útvega hreint vatn og hreinlætisgögn á skjálftasvæðinu í
Nepal, nauðsynleg lyf, sálrænan
stuðning og bóluefni til að reyna
að koma í veg fyrir mislingafaraldur,“ segir Sigríður Víðis
Jónsdóttir, upplýsingafulltrúi
UNICEF á Íslandi.
Hún segir neyðina í Nepal

Í RÁÐHÚSINU Félagar í samtökunum Project Pearl Iceland við básinn sinn á fjöl-

menningardeginum.

gríðar lega. „Hvert ei nasta
framlag skiptir máli. Við erum
félögum í Project Pearl Iceland
innilega þakklát fyrir framlag
sitt og fyrir allan stuðninginn.

Hann er algjörlega ómetanlegur.“
Neyðarsöfnunin stendur enn
yfir en alls hafa safnast yfir 15
milljónir króna.
- ibs

BLÓMLEGUR SÆLUREITUR
Hjá okkur færðu allt fyrir garðinn, sólpallinn og sumarið
KJARA
KLÚBBUR

KJARA
KLÚBBUR

KJARA
JARA
LÚBBUR
KLÚBBUR

Gasgrill Omega 200

Gasgrill Outback Solo

Royal 320

Grillsvæði 500x360 mm,
tvískiptur brennari

Grillsvæði 628x406 mm,
þrír ryðfríir brennarar

Grillsvæði
væði 380x670 mm
mm,
þrír ryðfríir brennarar

17.900 kr.

29.900 kr.

56.900 kr.

Fullt verð: 23.900 kr.

Fullt verð: 39.900 kr.

Fullt verð: 65.900 kr.

3000225

3000393

Hekkklippur
Greinaklippur 7”
”

20 cm langt blað

3000604

Greinaklippur 8.25”

2.446 kr.

849 kr.

1.187 kr.

Verð áður 3.495 kr.

Verð áður 1.212 kr. 5084732

Verð áður 1695 kr.

5084742

5084733

Reiðhjól AUTHOR TROPHY
PHY 26”

Brandenburg

19” álgrind, 18 gírar, V bremsur,
msur,
Spanker 26”x1,95 dekk, Shimano
mano
TY18 afturskipting, með fjöðrun
öðrun

Greinaklippur 54 cm

Sólboði

Margarita

2.306 kr.

999 kr.

999 kr.

Fullt verð: 3.295 kr.

Fullt verð: 1.490 kr.

Fullt verð: 1.690 kr.

5084738

35.900 kr.
3899978

20% afsláttur af öllum áburði

3 ltr.

Pallaolía
Jotun Treolje
Blákorn 5 kg

Kalkkorn 5 kg

1.192 kr.

799 kr.

Fullt verð: 1.490 kr.

Fullt verð: 999 kr.

525 3000 • husa.is

Gróðurmold 10 ltr

599 kr.

Grasfræ 1 kg

1.890 kr.

Snædrífa
nædríífa

Pallaolía á gagnvarið efni, sú
mest selda í Húsasmiðjunni

999 kr.

2.385 kr.

Fullt verð: 1.690 kr.

Fullt verð: 3.295 kr.

7049123

Fáðu innblástur á Pinterest Húsasmiðjunnar – pinterest.com/husasmidjan
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11.000 Íslendingar

40 SMÁBÁTAR

hafa flutt til útlanda

losnuðu frá flotbryggju á
Rifi á Snæfellsnesi í
óveðri í vikunni.

frá aldamótum sé horft á fjölda
brottfluttra umfram aðflutta.

111 þúsund
fermetrar af
malbiki
verða lagðir á rúma 16 kílómetra
gatna í Reykjavík í sumar.

VARÐSKIPIÐ ÞÓR Er við eftirlit á
úthafskarfamiðunum.
MYND/LHG

Varðskipið Þór vaktar veiðar:

Við eftirlit á
karfamiðunum
LÖGGÆSLA Varðskipið Þór er við

eftirlit á úthafskarfamiðunum
við 200 sjómílna mörk efnahagslögsögunnar á Reykjaneshrygg.
Veiðarnar máttu hefjast síðasta
sunnudag, samkvæmt samningi
Norður-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar (NEAFC).
Þá voru á svæðinu 27 skip, þar
af þrjú íslensk. Auk varðskipsins Þórs var á svæðinu spænskt
varðskip á vegum Evrópusambandsins.
Varðskipið Þór verður við
eftirlit á svæðinu á næstunni, en
þegar hefur verið farið til eftirlits
um borð í erlend veiðiskip.
- shá

Cameron fundar í Skotlandi:

Vilja aukin völd
til Skotlands
BRETLAND David Cameron, for-

sætisráherra Bretlands, ferðaðist til Skotlands á fund Nicola
Sturgeon, forsætisráðherra Skotlands.
Skoski þjóðarflokkurinn, flokkur Sturgeon, vann mikinn sigur í
þingkosningunum í síðustu viku
sem þótti vera til marks um það
að áherslur flokksins um aukin
völd til Skotlands ættu upp á pallborðið.
Cameron sagði í lok fundar að
á stefnu ríkisstjórnar hans yrði
frumvarp um aukin völd til Skotlands en í frumvarpinu er gert ráð
fyrir því að flytja völd til skattlagningar yfir til Skotlands.
- srs

1 framhaldsskóli af 31 hefur
SKÓLASÁLFRÆÐING
í starfsliði sínu.

70.000

84,6%
SAUÐARGÆRUR

af Norðfjarðargöngum
hafa verið grafin
eða 6.397 metrar.

verða seldar frá fyrirtæki
á Blönduósi til Hong Kong,
gangi samningur eftir.

Brot Byko alvarleg og ollu
almenningi öllum tjóni
Samkeppniseftirlitið sektaði Byko í gær um 650 milljónir króna vegna ólöglegs samráðs. Stjórnendur Byko saka
Samkeppniseftirlitið um áróður og segja ákvörðunina vera í andstöðu við niðurstöðu Héraðsdóms Reykjaness.
STJÓRNSÝSLA Samkeppniseftir-

litið hefur ákveðið að leggja 650
milljóna króna stjórnvaldssekt á
Byko vegna umfangsmikils ólögmæts samráðs við gömlu Húsasmiðjuna.
Rannsókn málsins hefur staðið
yfir allt frá árinu 2011, en ákvörðun Samkeppniseftirlitsins var birt
í gær. Þar kemur fram að Samkeppniseftirlitið telur að brot Byko
séu mjög alvarleg og hafi verið
framin af ásetningi. Brotin hafi
verið til þess fallin að valda húsbyggjendum og almenningi öllum
umtalsverðu tjóni. Sektin er lögð á
móðurfélag Byko, Norvík.
Rannsókn málsins hófst eftir að
Múrbúðin sneri sér til Samkeppniseftirlitsins og upplýsti um tilraunir
Byko og Húsasmiðjunnar til að fá
Múrbúðina til þess að taka þátt í
ólögmætu samráði. Auk þess upplýsti Múrbúðin um verðsamráð
milli Byko og Húsasmiðjunnar.
Að undangengnu mati á þessum
upplýsingum ákvað Samkeppniseftirlitið að kæra nokkra einstaklinga, starfsmenn Byko og Húsasmiðjunnar, til lögreglu vegna
gruns um brot gegn samkeppnislögum. Í kjölfarið var framkvæmd
húsleit hjá Byko og Húsasmiðjunni þann 8. mars 2011. Í samræmi
við ákvæði samkeppnislaga hefur
Samkeppnis eftirlitið rannsakað
þátt fyrirtækjanna og lögregla þátt
starfsmanna þeirra.
Steinull hf., sem áður hét Steinullarverksmiðjan, er einnig sektuð
um 20 milljónir króna fyrir að hafa
veitt Húsasmiðjunni upplýsingar
um viðskiptakjör Múrbúðarinnar.
Með því braut Steinull gegn skilyrðum sem sett voru vegna kaupa
Byko, Húsasmiðjunnar og Kaupfélags Skagfirðinga á eignarhlutum

BYKO Rannsókn málsins hófst eftir að Múrbúðin sneri sér til Samkeppniseftirlitsins.

í Steinullarverksmiðjunni. Skilyrðunum var ætlað að vinna gegn því
að sameiginleg eignaraðild Byko og
Húsasmiðjunnar að Steinull myndi
takmarka samkeppni.
Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins kemur fram að brot þessa máls
tengjast ekki núverandi rekstraraðilum Húsasmiðjunnar. Rannsókn
á þætti Húsasmiðjunnar í málinu lauk í júlí á síðasta ári. Fyrrverandi rekstraraðili Húsasmiðjunnar, Holtavegur 10 ehf., segir að
gamla Húsasmiðjan hafi gert sátt
við Samkeppniseftirlitið og viðurkennt að hafa átt í ólögmætu samráði við Byko.
Þann 9. apríl síðastliðinn var
kveðinn upp dómur í Héraðsdómi
Reykjaness í sakamáli sem embætti
sérstaks saksóknara höfðaði gegn
starfsmönnum Byko og Húsa-

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Byko er sektað fyrir eftirfarandi brot
■ Reglubundin, yfirleitt vikuleg, samskipti við gömlu Húsasmiðjuna um
verð, birgðastöðu og fleira í því skyni að hækka verð/vinna gegn verðlækkunum á svonefndum grófvörum, svo sem timbri, steinull og stáli.
■ Samráð við gömlu Húsasmiðjuna um að hækka verð í öllum tilboðum á
grófvöru í áföngum.
■ Samráð við gömlu Húsasmiðjuna um að vinna gegn verðsamkeppni í sölu
á pallaefni á aðalsölutíma þeirrar vöru og reyna þess í stað að hækka verð.
■ Samráð við gömlu Húsasmiðjuna um að hækka verð á miðstöðvarofnum.
■ Að hafa gert sameiginlega tilraun með gömlu Húsasmiðjunni til að fá
Múrbúðina til að taka þátt í samráði um verð á grófvöru og með því að
hafa ákveðið með gömlu Húsasmiðjunni að fylgjast með aðgerðum Múrbúðarinnar á markaðnum.
smiðjunnar. Þeim dómi hefur nú
verið áfrýjað til Hæstaréttar. Samkeppniseftirlitið segir að sakamálið hafi ekki áhrif á niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins.
Byko hefur ákveðið að kæra

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins
til áfrýjunarnefndar Samkeppnismála. Sakar Byko stofnunina um
áróður með uppsetningu á upplýsingasíðu sem sett hefur verið upp
vegna málsins. jonhakon@frettabladid.is

Forseti Alþingis tekur vel í hugmyndir um breytingar á þingsköpum:

Mallorca
Sólarprís fyrir börnin

Vill bylta þingsköpum Alþingis
STJÓRNMÁL „Þarna eru áhugaverðar hugmyndir.

Frítt flug fyrir fyrsta barn!*
ÍSLENSKA SIA.IS VIT 74530 05/15

50% afsláttur fyrir annað og þriðja barn.*
Tilboðið gildir frá hádegi á föstudag, 15. maí
til hádegis á þriðjudag, 19. maí.
Sjá nánar á vita.is

*2–11 ára

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is
VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444

VITA er lífið

Sumar sem hafa verið ræddar áður og aðrar ekki,“
sagði Einar K. Guðfinnsson, forseti Alþingis.
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra velti upp
hugmyndum á Facebook-síðu sinni í gær um miklar
breytingar á þingsköpum Alþingis til að auka afköst
þingsins.
„Þessi mál eru til meðhöndlunar í nefnd hérna í þinginu sem
tekur á þingsköpunum. Ég geri
ráð fyrir að þetta verði rætt þar,“
sagði Einar.
„Ég fagna öllum umræðum
um þingsköpin sem miða að því
að auka skilvirkni þingsins og
tryggja rétt minnihlutans.“
EINAR K
Bjarni segir að núverandi verkGUÐFINNSSON
lag bjóði upp á rifrildi og mal
fram á nótt sem tefji fyrir vinnu þingsins.
Hann viðurkennir að hann hafi setið báðum
megin borðs þegar kemur að þessum starfsháttum
en leggur til umbætur sem ættu að gagnast öllum.

VILL KOMA Í VEG FYRIR MAL Bjarni vill auka skilvirkni og

tryggja rétt minnihlutans.

FRÉTTABLAÐIÐ/BALDUR HRAFNKELSSON

Þá vill hann til dæmis auka völd forseta þingsins
til að stöðva mál og setja tímamörk á umræðu mála.
Á móti vill hann efla vernd minnihluta þingsins og
opna á þann möguleika að flytja mál á milli þinga en
slíkt krefst stjórnarskrárbreytinga.
Þess má geta að fyrir þinginu liggur frumvarp
Pírata um breytingar á þingsköpum sem gerir þingmálum kleift að lifa á milli þinga.
- srs
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Allt gekk vel fyrir sig í moskunni sem er framlag Íslendinga á Feneyjatvíæringnum í ár:

Hundruð múslima báðu í moskunni í gær
MENNING „Það gekk frábærlega vel

í dag. Full moska og við vorum með
íslenskan imam, Ólaf Halldórsson,
sem leiddi bæn. Tvö til þrjú hundruð manns voru í moskunni og það
voru múslimar af öllum þjóðernum,
aðallega túristar. Engin mótmæli
voru í gangi og við heyrðum ekkert
frá yfirvöldum,“ segir Sverrir Agnarsson, formaður Félags múslima á
Íslandi, sem staddur er í Feneyjum.
Fréttablaðið greindi frá því í gær
að aðstandendur íslenska verksins
óttuðust mótmæli en ekkert varð

Save the Children á Íslandi
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Framkvæmda- og eignasvið

Styrkir vegna útgáfu myndríkra
bóka um sögu Reykjavíkur
Útgefendur myndríkra bóka sem tengdar eru sögu og
menningu í Reykjavík geta sótt um styrk til niðurgreiðslu
á kostnaði vegna kaupa á myndum til birtingar frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur skv. gjaldskrá og magntilboðum
safnsins. Styrkirnir eru vegna útgáfu bóka sem koma út
á árinu 2015 eða í ársbyrjun 2016. Styrkirnir eru aðgerð
í kjölfar menningarstefnu Reykjavíkurborgar sem miðar
m.a. að því að hlúa að varðveislu menningararﬂeifðar og
hvetja til miðlunar hennar. Þriggja manna dómnefnd skipuð
tveimur starfsmönnum Borgarsögusafns Reykjavíkur og
skrifstofustjóra menningarmála metur umsóknir.
Í umsókn komi fram nauðsynlegar upplýsingar um
umsækjanda ásamt lýsingu á fyrirhugaðri útgáfu og
verðáætlun Ljósmyndasafns Reykjavíkur vegna afgreiðslu
ljósmynda í höfundarétti sem bera birtingagjald
skv. gjaldskrá safnsins.
Umsókn merkt ,,Myndrík bók um sögu Reykjavíkur“ berist á
netfangið menning@reykjavik.is.
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 12. júní.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

af þeim í gær þrátt fyrir að auglýsingaspjöldum þess efnis hefði verið
dreift um borgina.
„Við erum ekki að svívirða neina
kirkju. Þetta er ekki kirkja. Hún var
afhelguð af páfa þegar hann var í
Feneyjum og hefur verið lager síðustu 40 árin. Það hefur ekki komið
nógu skýrt fram, ekkert er verið að
vanhelga,“ segir Sverrir sem vill
árétta þann misskilning sem hann
segir hafa verið ríkjandi í fjölmiðlum og segir fjölmiðla erlendis hafa
fiskað upp stemmingu gegn verkinu.

„Pressan hefur verið að kvarta
yfir því að þetta sé skipulagt bænahald en þetta bænahald var skipulagt fyrir 1400 árum. Múslimar
biðja alltaf á sömu tímum,“ segir
hann.
„Við múslimar lítum á það sem
svo að heimurinn geti verið moska.
Það er engin athöfn til að helga
mosku eða vanhelga. Maður getur
beðið hvar sem er, líka í listaverki.
Þetta er flottasta moska sem ég hef
séð í Evrópu og þar af leiðandi biðjum við þar,“ segir Sverrir.
- þea

FALLEGASTA MOSKA Í EVRÓPU

Sverrir Agnarsson á gólfi moskunnar í
Feneyjum.
MYND/SVERRIR AGNARSSON

Ein virkjun dregin til
baka úr tillögunni
Hörð átök voru á Alþingi í gær um þingsályktun um fjölgun virkjanakosta. Forsætisráðherra upplýsti um að draga ætti Hagavatnsvirkjun til baka úr tillögunni.
ALÞINGI Meirihluti atvinnuvega-

nefndar Alþingis féll í gær frá því
að hafa Hagavatnsvirkjun meðal
þeirra virkjanakosta sem lagt er
til að verði færðir úr biðflokki
rammaáætlunar í nýtingarflokk.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra upplýsti um
þetta samkomulag í óundirbúnum
fyrirspurnatíma á Alþingi í gær.
„Svoleiðis að menn geta haldið
áfram að velta þeim kosti fyrir
sér í ró og næði og vonandi séð að
það er til bóta fyrir umhverfið að
ráðast í virkjun á þeim stað og ná
aftur til baka gamla Hagavatni og
hefta þar með stórskaðlegan uppblástur sem hefur staðið í allt of
marga áratugi,“ sagði Sigmundur.
Síðari umræða um umdeilda tillögu til breytingar á þingsályktun
frá meirihluta atvinnuveganefndar um fjölgun virkjanakosta hófst
á þriðjudag.
Þingmenn stjórnar and stöðunnar, sem heyrðu fyrst af breytingunni í ræðu forsætisráðherra,
voru nokkuð forviða yfir þessari tilkynningu. „Það er sem sagt
búið að gera samkomulag um að
breyta breytingartillögunni sem
við áttum að ræða hér í allan dag.
Hvenær átti að segja okkur þetta?
Hvenær ætlaði hæstvirtur forseti
að segja okkur þetta? Hvar eru
þessar ákvarðanir teknar? Hvað
erum við að ræða hérna í þingsalnum? Þetta er bara orðinn farsi,“
sagði Guðmundur Steingrímsson
formaður Bjartrar framtíðar.
Þess var krafist að forseti
Alþingis tæki málið af dagskrá þar
sem ekki lægi ljóst fyrir hvaða tillögu stæði til að ræða eftir breytinguna. „Þetta er svo mikið rugl.
Ég krefst þess að forseti fresti hér
fundi og að boðað verði til fundar
meðal formanna flokkanna til þess
að fara yfir dagskrána. Það er ekki
í boði, það er ekki boðlegt að hér
séu viðhöfð svona vinnubrögð þar
sem við vitum ekki hvað verður á

HÖRÐ ÁTÖK Hart var tekist á um umdeilda tillögu meirihluta atvinnuveganefndar
um fjölgun virkjanakosta í gær og ein virkjun dregin til baka.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

dagskrá,“ sagði Birgitta Jónsdóttir, kafteinn Pírata, meðal annars.
Einar K. Guðfinnsson samþykkti
að lokum að funda með þingflokksformönnum áður en þingfundi
yrði haldið áfram. Eftir fundinn
tókst loks að hætta karpinu og var
umræðu haldið áfram um vernd
og orkunýtingu landsvæða. Þingmenn héldu þó áfram að ræða dagskrá þingsins undir þeim lið og
furðuðu sig á því að verið væri að
ræða þessi mál en ekki stöðuna á
vinnumarkaði, húsnæðismál eða
önnur mál sem stjórnarandstöðunni þótti eðlilegra að ræða þegar
svo stutt er til þingloka sem raun
ber vitni.
fanney@frettabladid.is

Hvenær
átti að segja
okkur þetta?
Hvenær
ætlaði hæstvirtur forseti
að segja okkur
þetta? Hvar eru þessar
ákvarðanir teknar? Hvað
erum við að ræða hérna í
þingsalnum? Þetta er bara
orðinn farsi.
Guðmund Steingrímsson,
formaður Bjartrar framtíðar.

Gætu verið fangelsuð í sex ár fyrir að vera „óæskileg“ í augum stjórnvalda:

Vilja óæskilega útlendinga burt
RÚSSLAND Fyrir Dúmunni, rúss-

neska þinginu, liggur frumvarp
sem hefur það að markmiði að
grisja úr „óæskilega útlendinga“
eins og það er orðað í frumvarpinu.
Frumvarpið, sem kemur frá
stjórnmálamönnum sem eru hliðhollir Pútín forseta, þykir afar
opið til túlkunar um hvað „óæskilegur útlendingur“ sé.
Árið 2012 samþykkti Dúman
frumvarp sem miðaði að því að
úthýsa erlendum félagasamtökum
en í fyrra var skrifstofa Norðurlandaráðs til að mynda flokkuð
sem „óæskilegur erlendur aðili“
og var henni lokað í kjölfarið.

Frumvarpið sem liggur nú fyrir
þinginu mun koma til með að ná
til einstaklinga og fyrirtækja sem
utanríkisráðuneyti Rússa telur
vinna gegn hagsmunum Rússlands.
Þeir sem eru dæmdir eftir löggjöfinni geta búist við sekt upp á
rúma milljón króna eða allt að sex
ára fangelsisvist.
Fulltrúar mannréttindasamtaka hafa fordæmt löggjöfina og
bent á að þó að einstaklingar þyki
óæskilegir í augum einhverra
stríði það gegn mannréttindum
þeirra að vera sektaðir eða fangelsaðir fyrir veru sína í Rússlandi.
- srs

KREML Frumvarpið þykir of opið til
túlkunar.
MAXIM MARMUR/AFP

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT*
AF ÖLLUM SKÓM
OG BARNAFATNAÐI
13.-17. MAÍ Í HOLTAGÖRÐUM,
SMÁRALIND, BORGARNESI,
SELFOSSI OG NJARÐVÍK.
*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,35% er alfarið á kostnað Hagkaups.
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Átök í Ramallah og Nablus:

Skutu á mótmælendur
PALESTÍNA Ísraelskar öryggissveitir beittu táragasi, vatnssprautum og skutu gúmmíkúlum á palestínska mótmælendur
í gær.
Palestínubúar minntust þess
að 67 ár eru frá stofnun Ísraelsríkis og efndu til mótmæla.
Sautján manns slösuðust í átökum
í Ramallah og Nablus. Ísraelsher
fylgdi fjölda pílagríma að grafhýsi Jósefs í Nablus og gerðu palestínskir mótmælendur hróp að
þeim og grýttu grjóti að þeim. - srs

Menntamálaráðherra stýrði ráðherrafundi um þróun Bologna-samstarfsins:

35 ár frá kjöri Vigdísar:

Hvíta-Rússlandi veitt aðild

Styrkur til
hátíðarhalda

MENNTUN Hvíta-Rússlandi var

STJÓRNMÁL Ríkisstjórnin sam-

veitt aðild að Bologna-ferlinu á
fundi menntamálaráðherra ríkja
sem eiga aðild að samstarfinu.
Ríkinu er gert að auka sjálfstæði háskóla sinna og auka
réttindi stúdenta til að geta átt
fulla aðild að samstarfinu. HvítaRússland hefur áður sótt um
aðild en var hafnað vegna frelsissviptinga á stúdentum í kjölfar
forsetakosninga í landinu.
Bologna-ferlið er verkefni sem
tryggir samevrópskt háskóla-

svæði og aukinn hreyfanleika á
milli námsmanna í Evrópu.
Illugi Gunnarsson menntamá la ráðher ra stý rði fu ndi
menntamálaráðherra þeirra
ríkja sem eiga aðild að Bolognasamstarfinu í Armeníu. Fundinum lauk í gær.
„Samstarfið hefur verið hvatning fyrir nemendur og starfsmenn til að flytja sig á milli
landa með viðurkenndar námsog starfsaðferðir í farteskinu,“
sagði Illugi í ávarpi sínu.
- srs

SAMSTARF Illugi lofaði Bologna-sam-

starfið.

þykkti í gærmorgun að veita
fjórar milljónir króna af ráðstöfunarfé sínu til hátíðardagskrár
sem haldin verður á Arnarhóli
sunnudaginn 28. júní næstkomandi.
Hátíðin er haldin í tilefni þess
að hinn 29. júní næstkomandi
verða 35 ár liðin frá kjöri Vigdísar Finnbogadóttur í embætti
forseta Íslands. Fjöldi stofnana
stendur fyrir viðburðinum.
- vh

MYND/MENNTAMÁLARÁÐUNEYTI ARMENÍU

ATVINNA FYRIR ALLA
– ALLRA HAGUR
MÁLÞING UM ATVINNUMÁL FÓLKS MEÐ SKERTA STARFSGETU
FIMMTUDAGUR 21. MAÍ 2015, KL. 8.30 – 12.00
GRAND HÓTEL REYKJAVÍK

08.30–08.40
08.40–08.50
08.50–09.10
09.10–09.30
09.30–09.50
09.50–10.10
10.10–10.30

10.30-10.45
10.45-11.00
11.00–11.20
11.20–11.40

11.40–11.50
11.50–12.00

SETNING Halldór Sævar Guðbergsson, varaformaður ÖBÍ
ÁVARP Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra
STAÐA FATLAÐS FÓLKS Á VINNUMARKAÐI Í EVRÓPU Dr. Stefan C
Hardonk, Rannsóknasetri í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands
REYNSLUSÖGUR
KAFFI
VINNUMARKAÐUR FYRIR ALLA Gissur Pétursson, forstjóri
Vinnumálastofnunar
SAMVINNA ER LYKILORÐIÐ - FRAMLAG SVEITARFÉLAGA TIL
ATVINNUMÁLA FATLAÐS FÓLKS Tryggvi Þórhallsson, lögfræðingur
hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga
REYNSLUSAGA ATVINNUREKANDA Sigrún Björk Jakobsdóttir,
hótelstjóri Icelandair hótels Akureyri
REYNSLUSAGA KONU MEÐ SKERTA STARFSGETU Svanhildur Anna
Sveinsdóttir, starfsmaður Icelandair hótels Akureyri
HRINGSJÁ OG HVAÐ SVO? Helga Eysteinsdóttir, forstöðumaður
Hringsjár náms- og starfsendurhæﬁngar
GAGNKVÆMUR ÁVINNINGUR - UM VINNUMARKAÐ ÁN
AÐGREININGAR Ketill Berg Magnússon, framkvæmdastjóri
Festu – miðstöðvar um samfélagsábyrgð fyrirtækja og kennari í
viðskiptasiðfræði og samfélagsábyrgð við Háskólann í Reykjavík
STEVIE WONDER SKIPTIR UM STARFSVETTVANG Hugleiðing
Kolbrúnar Daggar, MA nema í fötlunarfræði
MÁLÞINGSSLIT Bryndís Snæbjörnsdóttir, formaður
Landssamtakanna Þroskahjálpar
MÁLÞINGSSTJÓRI Steinunn Þóra Árnadóttir, alþingismaður

Málþingið er ætlað öllu áhugafólki um efnið, stjórnendum fyrirtækja og
stofnana, bæði í einkageiranum og ekki síst hjá ríki og sveitarfélögum.
EKKERT ÞÁTTTÖKUGJALD.
Skráning og upplýsingar um túlkun eru á vef Öryrkjabandalags Íslands,
WWW.OBI.IS. Síðasti skráningardagur er 20. MAÍ 2015.

HJÁ RÍKISSÁTTASEMJARA Formenn félaga launamanna vilja almennileg tilboð.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sláum ekki
af kröfum
með frestun
Starfsgreinasamband Íslands hefur frestað verkföllum. Vill veita Samtökum atvinnulífsins tækifæri
til að koma með almennilegt tilboð. Lítill árangur af
fundi samninganefndar ríkisins og BHM.
Sta rfsgrei nasa mband Íslands, SGS, er ekki að slá
af kröfum sínum þótt ákveðið
hafi verið að fresta fyrirhuguðu
tímabundnu verkfalli tíu þúsund
félagsmanna aðildarfélaga þess
sem boðað hafði verið 19. og 20.
maí og ótímabundnu verkfalli frá
26. maí. Þetta segir Björn Snæbjörnsson, formaður SGS.
Næstu aðgerðir eru nú boðaðar
28. og 29. maí og svo ótímabundið
frá 6. júní verði ekki samið fyrir
þann tíma.
„Við erum bara að gefa Samtökum atvinnulífsins tækifæri til að
koma með eitthvað almennilegt
tilboð til þess að það verði hægt
að klára þessa samninga. Þetta
þýðir ekki að við séum að slá af.
Við veitum frest og skorum á SA
að nýta hann. Þetta er gert til að
veita umþóttunartíma.“
Spurður hvort Starfsgreinasambandið sé með þessu einnig
að reyna að verða samferða VR,
Landssambandi íslenskra verslunarmanna og Flóabandalaginu í aðgerðum segir Björn: „Það
yrði auðvitað meiri þungi þegar
kannski 80 þúsund manns fara í
verkfall á sama tíma en það var
ekki endilega pælt í því þegar við
vorum að taka þessa ákvörðun.“
Björn segir boltann vera hjá
Samtökum atvinnulífsins að nálgast skynsamar og ábyrgar kröfur
Starfsgreinasambandsins. Næsti
samningafundur SGS og SA hefur
verið boðaður á mánudaginn.
Fundur BHM og samninganefndar ríkisins í gær breytti litlu,
að sögn Páls Halldórssonar, formanns samninganefndar Bandalags háskólamanna, BHM. „Við
K JARAMÁL

BJÖRN
SNÆBJÖRNSSON

PÁLL
HALLDÓRSSON

komumst voða lítið á þeim fundi.
Við erum enn að ræða saman en
alls ekkert að klára eitt eða neitt.“
Páll nefnir að bæði sé verið að
fást við upphæðir og kerfi. „Kerfið
getur aldrei tekið mið af samningum annarra. Þeir geta ekki verið
að bíða eftir samningum við aðra.
Við leggjum ríka áherslu á að ná
fram samningi sem hentar okkur
og við viljum koma þeim viðræðum almennilega í gang.“
Næsti fundur BHM og samninganefndar ríkisins verður á
mánudag.
VR og Flóabandalagið luku
átta klukkustunda fundi samninganefnda félaganna í gær. „Við
vorum að ræða saman um hvort
það væri hægt að vinna með eitthvað í tilboðum SA,“ segir Ólafía
B. Rafnsdóttir, formaður VR.
„Við erum enn að tala saman og
munum halda áfram fundarlotunni á sunnudaginn.“ Aðspurð
segir Ólafía að frestun á verkfalli Starfsgreinasambandsins
hafi ekki verið til að stilla saman
strengi með verkfallsaðgerðum
annarra verkalýðsfélaga. „Ég
frétti bara af þessu í fjölmiðlum
í morgun,“ segir hún.
ibs@frettabladid.is
stefanrafn@frettabladid.is
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Reksturinn erfiður í vetur:

Bæjarstjórn Hornafjarðar segir mikla óvissu með skipaumferð inn til Hafnar vegna hafnaraðstæðna:

Minni tekjur af
Hlíðarfjalli í ár

Þungar áhyggjur af innsiglingunni á Höfn

AKUREYRI Rekstur skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli var erfiður í
vetur. Tekjuáætlun íþróttadeildar
bæjarins hljóðaði upp á að ríflega
hundrað milljónir kæmu í tekjur
af miðasölu. Raunin varð að 74
milljónir komu í tekjur.
Tíðarfarið í vetur var að sögn
bæjaryfirvalda mjög óhagstætt
fyrir skíðaiðkun. Fjölda daga
þurfti að hafa lokað í fjallinu
vegna hvassviðris þótt nægur
snjór hefði verið í brekkum fjallsins.
- sa

SAMGÖNGUMÁL B æja rstjór n
Hornafjarðar lýsir yfir þungum
áhyggjum af hversu litlum fjármunum er varið til nauðsynlegrar
uppbyggingar hafnarmannvirkja.
Sveitarfélagið sér fram á mikla
óvissu með skipaumferð um innsiglinguna inn til Hornafjarðar.
Í ályktun á fundi bæjarstjórnar á miðvikudag er bent á alvarlegt ástand í innsiglingunni um
Hornafjarðarós og á Grynnslunum – sandrifi við innsiglinguna,
en Hornfirðingar hafa barist fyrir

rannsóknum á svæðinu til að unnt
sé að huga að umbótum. Ekki hefur
tekist að tryggja fjármuni í þetta
verk þrátt fyrir margar tilraunir.
„Dýpið á Grynnslunum hefur
minnkað um tvo metra á undanförnum fimm mánuðum og eru
þetta um 200.000 rúmmetrar sem
safnast hafa upp á þessum tíma.
Líkur eru á að þetta ástand verði
viðvarandi næstu mánuði. Bæjarstjórn bendir á að þetta ástand
skapi mikla óvissu um skipaumferð
um innsiglinguna inn til Horna-

50

fjarðar,“ segir í ályktun bæjaryfirvalda.
Ef áætlanir ríkisins ganga eftir
í samgönguáætlun minnkar hlutur ríkisins úr 75% í 60% í framkvæmdum við hafnarmannvirki
á yfirstandandi ári. Einnig er
aðeins gert ráð fyrir 100 milljónum til rannsókna á öllum höfnum
á Íslandi.
- shá
SIGLT YFIR GRYNNSLIN Skip hafa þurft

að landa afla sínum annars staðar.
MYND/KRISTJÁNJÓNSSON

Samtal á
afmælisári

Framtíðaráhrif
loftslagsbreytinga
Tími til aðgerða

Landsvirkjun býður til opins fundar um hnattrænar loftslagsbreytingar og hvernig fyrirtæki geta unnið gegn áhrifum þeirra.

Föstudagur 22. maí kl. 8.30-10.45
Silfurberg í Hörpu

GRUNDARTANGI Hafnarstjóri segir umfang starfseminnar á Grundartanga fela í
sér skyldur gagnvart umhverfinu og að það eigi líka við um Silicor Materials.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ekki eiturefni í sólarkísilrykinu
Faxaflóahafnir segja í svari til Umhverfisvaktarinnar
að engin eiturefni verði í ryki frá sólarkísilverksmiðju
á Grundartanga. Ljós- og hljóðmengun verði hindruð
eftir megni. Kannanir sýni óveruleg umhverfisáhrif.
UMHVERFISMÁL „Styrkur verkefn-

Áherslur stjórnvalda í loftslagsmálum
4JHSÞO.BHOÞTEØUUJS VNIWFSmTPHBV̲MJOEBSÈ̲IFSSB
Hvernig vinnur Landsvirkjun gegn loftslagsbreytingum?
Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar
Hnattrænar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á Ísland
)BMMEØS#KÚSOTTPO WF̲VSPHIBĊS̲JOHVSIKÈ7F̲VSTUPGV¶TMBOET
Ábyrgð, samstaða og samstarf um lausn vandans
Halldór Þorgeirsson, forstöðum. stefnumörkunar hjá skrifstofu
Rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

Pallborðsumræður
Þátttakendur eru Halldór Björnsson, Halldór Þorgeirsson, Árni
'JOOTTPO GPSNB̲VS/ÈUUÞSVWFSOEBSTBNUBLB¶TMBOET 3BOOWFJH3JTU 
GPSTUKØSJ3JP5JOUP"MDBO )ØMNGSÓ̲VS4JHVS̲BSEØUUJS VNIWFSmTTUKØSJ
0SLVWFJUV3FZLKBWÓLVSPH)VHJ»MBGTTPO TLSJGTUPGVTUKØSJÓVNIWFSmT
og auðlindaráðuneyti.
Fundarstjóri er Magnús Halldórsson, blaðamaður á Kjarnanum.
Skráning á fundinn og bein útsending á landsvirkjun.is

Allir velkomnir!
Í tilefni af 50 ára afmæli stendur Landsvirkjun
fyrir samtali við þjóðina með opnum fundum.

isins liggur í hinni nýju tækni sem
hlífir umhverfinu og er því ekki í
andstöðu við náttúru og lífríki,“
segir í svari Gísla Gíslasonar,
hafnarstjóra Faxaflóahafna, til
samtakanna Umhverfisvaktin í
Hvalfirði.
Spurningalisti frá Umhverfisvaktinni vegna fyrir hugaðrar
sólar kísi lverksmiðju Si licor
Materials á Grundartanga var
lagður fyrir síðasta fund stjórnar
Faxaflóahafna sem fól Gísla
hafnarstjóra að taka saman svör.
„Útstreymi koltvísýrings er
áætlað um 100 til 800 tonn á ári
sem mun vera svipað og frá meðalstóru mjólkurbúi á Íslandi með 35
kýr,“ segir í svari Gísla sem kveður mjólkurbú af þeirri stærðargráðu senda frá sér 500 tonn af
koltvísýringi á ári.
Umhverfisvaktin spurði um eiturefnainnihald þeirra sextíu tonna af
ryki sem áætlað sé að verksmiðja
Silicor Materials sendi frá sér
árlega. „Engin eiturefni eiga að
vera í því ryki sem tilkynnt er um
að komi frá starfseminni,“ svarar
Gísli og bendir á að í umræðunni sé
sólarkísilframleiðslu stundum ruglað saman við kísilframleiðslu.
Þá segir Gísli að Silicor Materials hafi skilað þeim gögnum og
farið í gegnum þau ferli sem
íslensk lög geri ráð fyrir. „Margvíslegar áhættugreiningar og
áreiðanleikakannanir hafa verið
unnar á framleiðsluferlinu og
verkefninu sjálfu og er niðurstaða þeirra allra jákvæð, það er
hvað varðar fjárfestingu, tækni
og umhverfisáhrif, sem metin eru
óveruleg.“

Útstreymi
koltvísýrings
er áætlað um
100 til 800
tonn á ári sem
mun vera
svipað og frá
meðalstóru mjólkurbúi á
Íslandi með 35 kýr.
Gísli Gíslason,
hafnarstjóri Faxaflóahafna.

Umhverfisvaktin segir að nú
þegar sé gríðarleg hávaða- og
sjónmengun af verksmiðjum á
Grundartanga. Tilkoma Silicor
Materials muni gera hana langtum verri. „Ríkur vilji er til þess
að mæta þeim atriðum sem lúta
að hljóði og lýsingu með aðgerðum sem draga eins og kostur er
úr áhrifum þessa á nágrennið,“
svarar Gísli.
Að sögn Umhverfisvaktarinnar
er verið að breyta náttúruperlunni
Hvalfirði í ruslakistu. Gísli segir
að stefnt hafi verið að atvinnuuppbyggingu á Grundartanga í
áratugi. Þar séu nú um eitt þúsund fastir starfsmenn. Umfangið
leggi þær skyldur á herðar þeirra
sem að málum koma að gæta að
umhverfisáhrifum.
„Bygging verksmiðju Silicor er
þar engin undantekning, en verksmiðjan mun framleiða hráefni
í sólarhlöð sem munu á sinn hátt
stuðla að nýtingu vistvænni orkugjafa en nú er notaðir víða um
heim,“ segir í svörum hafnarstjórans.
gar@frettabladid.is
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ISIS ræðst á íraska borg:

Íslamska ríkið
nær Ramadi
ISIS Íslamska ríkið náði í gær
borginni Ramadi á sitt vald.
Borgin er höfuðborg fjölmennasta héraðs Íraks, Anbar, og er í
um hundrað kílómetra fjarlægð
frá Bagdad, höfuðborg landsins.
Miklar orrustur hafa geisað síðustu mánuði milli íraskra
hermanna og liðsmanna ISIS í
borginni. Hernám borgarinnar
er mikill sigur fyrir ISIS-liða
sem hafa tapað stórum svæðum í
hendur Íraka undanfarið, meðal
annars borginni Tikrit.
- þea

Drög að samningi við Samtökin ´78 í Árborg og tillaga um frekara samstarf:

Rækjustofn með ágætum:

Hinsegin fræðsla í tíunda bekk

Mæla með 700
tonna veiði

B æja rstjór n
Árborgar vísaði í gær tillögu um
átak í eflingu hinsegin fræðslu í
grunnskólum í samstarfi við Samtökin ´78 til fræðslunefndar og
íþrótta- og menningarnefndar
sveitarfélagsins.
Í greinargerð með tillögu fulltrúa
Samfylkingar og Bjartrar framtíðar segir að hinsegin ungmenni upplifi gjarnan mikinn skort á upplýsingum, umræðu og fyrirmyndum
og eigi í erfiðleikum með að þróa
jákvæða sjálfsmynd.
S A M F É L A GS M Á L

„Efling hinsegin fræðslu getur
gert þeim auðveldara að takast á
við þær tilfinningar sem tengjast
kynhneigð og kynvitund. Auk þess
getur hinsegin fræðsla verið mikilvægur liður í að útrýma fordómum
og uppræta hatursfulla orðræðu
gegn hinsegin einstaklingum,“
segir í greinargerðinni.
Ásta Stefánsdóttir úr Sjálfstæðisflokki bókaði að forvarnahópur Árborgar hefði lagt áherslu á
hinsegin fræðslu. Fyrir liggi drög
að samningi við Samtökin ´78. - gar

HAFRANNSÓKNIR Ástand rækju-

SELFOSS Fulltrúar minnihlutans í
bæjarstjórn vilja uppræta hatursfulla
orðræðu gegn samkynhneigðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

stofnsins við Snæfellsnes er
ágætt, sýnir nýafstaðin árleg
stofnmæling Hafrannsóknastofnunar. Stofnvísitalan er yfir
meðallagi og er stærð rækjunnar
á svæðinu svipuð og í fyrra.
Á grundvelli niðurstaðna leggur Hafrannsóknastofnun til að
leyfðar verði veiðar á 700 tonnum
af rækju á svæðinu við Snæfellsnes á tímabilinu 1. maí 2015 til
15. mars 2016.
Lítið var af fiski á slóðinni. - shá

Vörn gegn leghálskrabba:

Tvær sprautur
í stað þriggja
HEILBRIGÐISMÁL Landlæknis-

CHEWBACCA Hjálparhella Han Solo þarf að líta vel út.

JUSTIN TALLIS/AFP

Madame Tussauds opnar sýningu tileinkaða Stjörnustríði:

Vákurinn snyrtur fyrir sýningu
BRETLAND Í fjarlægri vetrarbraut, nánar tiltekið London, leggja

starfsmenn Madame Tussauds vaxmyndasafnsins lokahönd á vaxmyndasýningu tileinkaða Stjörnustríðsmyndunum. Hér eru starfsmennirnir að kemba vákinum Chewbacca fyrir opnun sýningarinnar
nú í maí.
Aðdáendur Stjörnustríðsmyndanna bíða spenntir eftir nýju innslagi í myndabálkinn en sjöunda myndin kemur í kvikmyndahús í lok
desember. Kvikmyndirnar gengu í endurnýjun lífdaga þegar Disney
keypti höfundarréttinn af George Lucas, höfundi þeirra.
- srs

embættið hefur tilkynnt að frá
hausti 2015 verður gerð breyting
á bólusetningu
gegn HPVveirusýkingu.
Talið er að
bólusetning
gegn HPV
muni fækka
leghálskrabbameinum um að
minnsta kosti 70% hér á landi.
Til þessa hefur verið talið að
þrjár sprautur þurfi til að ná fullri
vernd en nú hefur komið í ljós að
tvær sprautur með minnst sex
mánaða millibili nægja.
Þátttaka 12 ára stúlkna hér á
landi í bólusetningu gegn HPV
hefur verið með því mesta sem
þekkist eða um 90%. Með því að
fækka sprautum í tvær er vonast
til að þátttakan aukist enn.
- shá

KOMNIR TIL INDÓNESÍU Flóttamaður frá Búrma lyftir barni sínu í land í Kúala

Langsa í Aceh-héraði í Indónesíu, en þangað komu hundruð flóttamanna í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

PIPAR\TBWA • SÍA

Sólgler með
styrkleika
fylgja kaupum
á gleraugum
í Augastað

MJÓDDIN
Sími 587 2123

FJÖRÐUR
Sími 555 4789

SELFOSS
Sími 482 3949

Gleraugnaverslunin þín

Átta þúsund
á hrakningi
Nærri átta hundruð flóttamönnum var bjargað á land
í Indónesíu í gær. Fólkið er á flótta frá Búrma, flestir
múslimar sem sætt hafa ofsóknum af hálfu búddista.
INDÓNESÍA Hundruðum manna
hefur verið bjargað á land á
Indónesíu undanfarna daga, þótt
stjórnvöld þar vilji ekki sjá flóttafólk frá Búrma og hóti að senda
alla aftur á haf út. Hundruð
manna hafa einnig komist á land
í Malasíu og rúmlega hundrað
manns hafa komist til Taílands.
Indónesískir sjómenn hafa
bjargað fólkinu, en þúsundir
manna eru enn í hrakningum á
hafi úti og óvíst um örlög þeirra.
Indónesíustjórn segir að öllum
bátum og skipum flóttafólks
verði vísað jafnharðan burt frá
landinu.
Flóttafólkið kemur flest frá
Búrma eða Bangladess. Flestir
eru af Rohingya-þjóðinni, sem
býr í Rakhine-héraði á vesturströnd Búrma við Bengalhaf.
Sumir eru einnig að flýja fátækt
í Bangladess.
Rohingya-menn eru múslimatrúar og hafa árum saman sætt
hörðum ofsóknum af hálfu búddista, sem eru í meirihluta íbúa í
Búrma. Fólkið siglir um hafið á
yfirfullum og misstórum bátum,
og hafa skipstjórar og smyglarar
yfirgefið suma bátana.
Alls hafa um tvö þúsund manns
komist á land í Indónesíu og Malasíu, en stjórnvöld í báðum þessum löndum segja nú nóg komið.
„Við hverju er eiginlega búist af
okkur?“ sagði Wan Junaidi Jaafar, aðstoðarinnanríkisráðherra í

Við verðum að senda
rétt skilaboð um að fólkið
sé ekki velkomið hér.
Wan Junaidi Jaafar,
aðstoðarinnanríkisráðherra í Malasíu.

Malasíu, við fjölmiðla í gær. „Við
verðum að senda rétt skilaboð um
að fólkið er ekki velkomið hér.“
Hann segir vel hafa verið tekið
á móti þeim sem komnir eru til
landsins, en ekki sé hægt lengur
að taka á móti slíkum straumi
flóttafólks.
Sameinuðu þjóðirnar segja
neyðarástand ríkja og Mannréttindavaktin, alþjóðleg samtök með
aðsetur í New York, hafa fordæmt
stjórnvöld í Indónesíu, Malasíu og
Taílandi fyrir að neita að taka við
fólkinu.
Stjórnvöld landanna þriggja
fara þar að dæmi Ástralíu, sem
fyrir nokkrum misserum tók
upp á því að vísa flóttamannaskipum jafnharðan til baka. Þeir
sem komust í land í Ástralíu hafa
verið settir í einangrun á eyju og
neitað um alla möguleika á að fá
ríkisborgararétt.
Flóttamannastraumurinn frá
Búrma hefur margfaldast það
sem af er þessu ári. Talið er að
um 25 þúsund manns hafi siglt
þaðan á flóttamannaskipum á
árinu, en það eru nærri helmingi
fleiri en flúðu allt árið í fyrra.
gudsteinn@frettabladid.is
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BANDALOOP
Opnunaratriði Listahátíðar í Reykjavík

Ósómaljóð eftir Þorvald Þorsteinsson
— í ﬂutningi Megasar & Skúla Sverrissonar
@ Gamla Bíó — 26. maí, kl. 20:00 — kr. 4.900

blæði: obsidian pieces — Íslenski dansﬂokkurinn
@ Borgarleikhúsið — 3 sýningar — kr. 4.500

MagnusMaria — Ópera um rétt kyn
@ Þjóðleikhúsið — 3. júní, kl. 20:00 — kr. 5.900

Jan Lundgren Trio — Sænskur Jazz
@ Harpa, Silfurberg — 4. júní, kl. 20:00 — kr. 3.900

N 29
2015

Reykjavík
Arts Festival

Brim
Stoltur bakhjarl
Listahátíðar

Shantala Shivalingappa
— Klassískur dans & tónlist frá Indlandi
@ Borgarleikhúsið — 2. júní, kl. 20:00 — kr. 4.500

Stofnaðilar

13. maí — 7. júní
Máttarstólpi

Bakhjarlar

Lindur — Vocal vii — Nýr gjörningur eftir Rúrí
@ Harpa, Norðurljós — 16. maí, kl. 18:00— kr. 2.900

Lárusson Design Studio

Miðasala og dagskrá á
www.listahatid.is
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Skuggalegur veruleiki í Bandaríkjunum:

Land tukthúsanna

H

vergi sitja fleiri dæmdir sakamenn í fangelsi hlutfallslega en í Bandaríkjunum. Bandaríkjamenn eru
nálægt fimm af hundraði mannkyns, þó lætur nærri
að 25 prósent refsifanga í tukthúsum heimsins séu
Bandaríkjamenn, sem þýðir að fimm sinnum fleiri
Bandaríkjamenn þurfa að þola tukthúsvist en aðrir.
Þeldökkir Bandaríkjamenn eru sjö sinnum líklegri til að lenda
í fangelsi en hvítir landar þeirra. Þeir eru fjórtán prósent þjóðarinnar en um 40 af hundraði refsifanga. Mannréttindasamtök halda
því fram, að þetta hlutfall endurspegli innbyggt misrétti, sem eigi
sér langa sögu. Lögregla sæki
harðar gagnvart þeldökkum og
þeir fái þyngri dóma en hvítir.
Þetta er ein undirrót þeirrar
blóðugu úlfúðar, sem brotist
Kristín
hefur út í borgum Bandaríkjanna
Þorsteinsdóttir
undanfarið, nú síðast í Baltimore.
Þarna glittir í ljótustu hlið
kristin@frettabladid.is
allsnægtasamfélagsins í vestri.
Það er merkilegra sökum þess, að glæpum fækkar þar eins og í
vestrænum ríkjum. Fólk er að vakna til vitundar um að eitthvað
meira en lítið er bogið við sjálft kerfið. Tapað stríð gegn eiturlyfjum veldur miklu. Stór hluti refsifanga afplánar dóma fyrir
minni háttar fíkniefnabrot.
Vísbendingar eru um, að einkavæddur fangelsisiðnaður geri illt
verra. Hann þjóni eigendum sínum frekar en almenningi. Tekjur
fangelsanna aukast eftir því sem fleiri sitja bak við lás og slá.
Fangelsisiðnaðurinn leggur grunsamlega mikið upp úr því, að
ekki verði gefið eftir í stríðinu gegn fíkniefnum.
Ætla mætti að glæpagengjum yxi ásmegin. Ofbeldisglæpir fá
gríðarlega athygli, einkum í sjónvarpi. Fyrir vikið telja tæplega
70 prósent Bandaríkjamanna að glæpaöldur rísi hærra og hærra.
Það er rangt. Glæpum fækkar ár frá ári. Í febrúar urðu þau
tíðindi í New York fylki, að færri féllu fyrir morðingjahendi en
nokkru sinni síðan skráning hófst.
Álykta mætti, að þungar refsingar ættu drjúgan þátt í þessum
umskiptum. Svo er ekki. Afbrotamenn forherðast í fangelsi og
verða líklegri til að feta glæpabrautina að afplánun lokinni.
Fælingarmáttur tukthúsvistar mun því vera lítill. Jákvæð þróun
er frekar rakin til minni áfengisdrykkju ungs fólks, hækkandi
meðalaldurs þjóðarinnar og færri freistinga á götum úti. Reiðufé,
sem glæpamenn sóttu í áður, er nánast horfið af sjónarsviðinu.
Inn í þetta fléttast vopnaburður lögreglu. Efasemdir um að
lögreglumaður með byssu komi í veg fyrir glæpi, fá meiri hljómgrunn. Byssan kalli bara á aðra byssu og kyndi undir óhuggulegu
vopnakapphlaupi á götunum. Í öðrum löndum, þar sem lögregla er
óvopnuð, er þróunin á sömu lund. Glæpum fækkar, óháð vopnaburði lögreglu.
Margt er vel gert í Bandaríkjunum. En þegar kemur að löggæslu,
refsidómum og tukthúsum er fáar fyrirmyndir þangað að sækja.
Það er beinlínis hrollvekjandi, að því skuli haldið fram með góðum
rökum, að í siðuðu landi séu tukthús gróðalind, sem þjóni þröngum
hagsmunum eigenda sinna – gegn hagsmunum heildarinnar.
Talsmönnum lögreglu á Íslandi er vinsamlegast bent á að horfa
annað en til Bandaríkjanna þegar fyrirmynda á sviði löggæslu er
leitað. Hér búum við við það að fangar eru tiltölulega fáir og glæpir
fátíðari en víðast hvar. Það er í sjálfu sér ekki margt sem kallar á
róttækar breytingar. Ísland er þrátt fyrir allt friðsælt land.
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Trúður = bjáni?

É

g hef starfað sem grínisti á Íslandi í 25 ár. Það
gerðist eiginlega óvart. Ég
segi oft að ég „hafi leiðst
út í það“. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á gríni og alltaf verið
að fíflast eitthvað. Svo kom að því
að ég var beðinn um að skemmta
á árshátíð. Svo byrjaði boltinn að
rúlla og smátt og smátt varð grínið mitt aðalstarf.
Ég vann ýmist einn eða með

öðrum, á sviði,
í sjónvarpi og
útvarpi. Markmið mitt með
gríninu hefur
a l lt a f ve r i ð
að koma fólki
á óv a r t o g
skemmta því.
E n g r í n er
ekki bara fíflagangur og bull.
Ég hef líka reynt að koma skila-

boðum á framfæri og vekja fólk
til umhugsunar og skapa umræðu.
Grín er mjög góð leið til þess. Ég
hef aldrei fengið neitt sérstaklega út úr því að meiða fólk eða
niðurlægja með þessum hæfileika mínum. Mér finnst ég bera
ábyrgð. Ég er eins og einhver sem
kann kung fu. Maður gengur ekki
um og lemur fólk bara af því að
maður kann kung fu. Eins er með
grínið.

Comedy = Tragedy + Time

A

ð gera grín er vandasamt
verk og það er mjög einstaklingsbundið hvernig hver og
einn upplifir grín. Ég þekki það af
eigin raun. Markmiðið er oft óljóst,
og jafnvel gerandanum sjálfum,
hann leyfir sér stundum að elta
þráð sem hann veit ekki alltaf hvert
liggur. Grín byggist að miklu leyti á
flæði sem á ákveðinn hátt er hafið
yfir rökhugsun og lógík og verður þá ákveðinn leikrænn spuni.
Grín er listform og hluti af leiklist.
Grínistinn hefur mikilvægu hlutverki að gegna. Hann er hluti af
mannréttindum, lýðræði og tjáningarfrelsi. Hans hlutverk er ekki
bara að veita fólki afþreyingu heldur líka að hjálpa því að skilja og
skynja líf sitt á nýjan hátt. Hvernig

til tekst er svo yfirleitt háð hæfileikum, kunnáttu og fimi en ekki
síður tímasetningu. Grín snýst að
öllu leyti um tímasetningu. Kímnigáfa er greind. Það er hluti af samskiptafærni. Það er gáfa sem hægt
er að nota og misnota eins og aðrar
gáfur. Á ákveðinn hátt er grín líka
heimspeki eða jafnvel lífsstíll.
Margir fremstu heimspekingar
og hugsuðir hafa verið heillaðir af
gríni og haft alls konar hugmyndir
um það.
Austurríski heimspekingurinn Ludvig Wittgenstein fullyrti
að hægt væri að byggja alvarlegt
og gott heimspekiverk á bröndurum eingöngu. Monty Python hafa
líka oft bent á þetta bæði í orðum
og verki. Heimspeki grínsins er

í grundvallaratriðum sú að lífið
sjálft sé svo absúrd að það sé í eðli
sínu brandari, við séum brandari
sem við séum yfirleitt að taka mun
alvarlegar en tilefni sé til. Það eru
ekki allir tilbúnir að viðurkenna
að þeir séu bara lifandi skrítla. En
það kemur alltaf að því. Allt verður
skoplegt að lokum, alveg sama hvað
okkur finnst það alvarlegt. Og það
er svo skrítið að eftir því sem hlutir eru álitnir alvarlegri því betri
brandarar verða þeir að lokum.
Það er bara spurning um tíma.
Bandaríski grínistinn Caroll Burnett útskýrði þetta á mjög góðan
hátt þegar hún sagði: „Comedy is
tragedy plus time.“ Það er mikið
til í því. Við getum hlegið bæði að
Hitler og hörmungum miðalda.

Líf okkar er djók

É

g hef oft verið gagnrýndur.
Stundum kemur fólk fram og
tjáir sig um mín verk og þá oft
út frá því hvort eitthvað sé fyndið,
hverju megi gera grín að og hverju
ekki og með alls konar góð ráð til
mín hvernig ég eigi að starfa. Ég
hef margoft verið kærður en aldrei
hlotið neinn dóm. Mér hefur verið
hótað margoft og ég hef orðið fyrir
líkamsárásum út af gríni mínu.
Fólk hefur sakað mig um ósmekklegheit eða illan ásetning gagnvart
hinum ýmsu þjóðfélagshópum.
Ég hef yfirleitt reynt að verja

mig og gjörðir mínar en stundum
er það bara ekki hægt. Það getur
verið snúið að rífast um hvað sé
fyndið og hvað ekki, hvað megi
og hvað megi ekki. Að kryfja grín
leiðir yfirleitt til þess eins að grínið deyr. Ég er þeirrar skoðunar að
í grundvallaratriðum megi gera
grín að öllu, en það skipti máli
hvernig og hvenær það er gert og
af hverjum. Voðaverkin í París og
umræðurnar í kjölfarið hafa sýnt
okkur þetta mjög vel. Egill Helgason skrifaði mikið um það mál og
tók sér stöðu með Charlie Hebdo og

botnaði ekkert í fólki sem var ósátt
við skopið, það skildi ekki franskt
samfélag og mikilvægi trúðsins
fyrir lýðræðið. En svo þegar ég
gerði grín að einum uppáhalds
trommuleikara hans, í mínum síðasta pistli, þá fauk í hann og honum
sárnaði og hann sendi mér tóninn.
Það er svo oft eitt í orði en annað á
borði þegar kemur að gríni. Ég er
alls ekki að væla neitt eða kvarta.
Ég hef valið mér þetta hlutskipti,
ég fæddist í það og ég held að ég
hafi aldrei átt neitt val um annað.
Ég er Charlie.
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Hyundai Santa Fe
Fj䟟rhj䟟ladrif / D䟚sil sj䟏lfskiptur
Verð fr䟏 6.990.000 kr.
Eyðsla 6,7 l/100 km*
Hyundai ix35

Fj䟟rhj䟟ladrif / D䟚sil beinsk.
Verð fr䟏 5.590.000 kr.
Eyðsla 5,7 l/100 km*

Opið 䟚 dag fr䟏 12-16
Hyundai i10

Verð fr䟏 1.970.000 kr.
Eyðsla 4,7 l/100 km*

Hyundai i30

Verð fr䟏 3.190.000 kr.
Eyðsla 6,0 l/100 km*

Umboðsaðilar:
GE B䟚lar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
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B䟚lasalan B䟚l䟏s
Akranesi
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B䟚lasala Akureyrar
Akureyri
www.bilaka.is
461 2533
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Egilsst䟢ðum
www.bva.is
470 5070

iB ehf.
Selfossi
www.ib.is
490 9090
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Peningar og blinda ráða för
Hver ákveður að ef einn UMHVERFISMÁL verkum gegn náttúrunni
og okkur mannfólkinu
iðnaður mengar minna en
verður á Stór- Reykjaannar sams konar iðnaður þá sé hann umhverfisvíkursvæðinu. Síðustu ár
vænn? Getið þið svarað
hafa nýjar verksmiðjur
þessu, Dagur B. Eggertsog sú framleiðsluaukning
son borgarstjóri, Gísli
sem hefur átt sér stað á
Gíslason hafnarstjóri,
Grundartanga ekki þurft
Skúli Þórðarson sveitarað fara í umhverfismat
stjóri? Og kannski stof- Bubbi Morthens
vegna þess að snillingarnan sem vann matið fyrir tónlistarmaður
ir segja að viðbótarmengun sé óveruleg.
Silicor Materials og fékk
borgað fyrir þessa líka fínu grænu
Óveruleg mengun. Ég verð að
endurtaka: Þeir fá að mæla sína
umsögn? Ég treysti engum, lái mér
mengun sjálfir og að mér skilst
hver sem vill. Mengandi iðnaður
getur ekki verið umhverfisvænn,
aðeins sex mánuði á ári. Þetta er
það er ekki einu sinni hægt að
hrollvekjandi brandari með dassi
ljúga því upp á hann.
af heilsubresti fyrir börnin þín og
okkur hin.
Nú verð ég að rifja upp brot úr
öðrum pistli sem ég skrifaði:
Máttur peninganna
„Í upphafi kynningar á Silicor
Materials var ekki minnst á flúorÁ netinu getur þú séð á ensku
mengun frá iðjuverinu, aðeins
hvernig Faxaflóahafnir lýsa perltalað um „óverulega mengun“,
unni Hvalfirði. Þessir háu herrar
sbr. ummæli efnaverkfræðings hjá
sem stjórna þessu apaspili lýsa
VSÓ sem hafði einnig unnið fyrir
Hvalfirði sem iðnaðarsvæði.
Silicor, og forstjóra NýsköpunarReykjavíkurborg á rúmlega
miðstöðvar. Sem tryggir auðvitað
75% eignarhlut í Faxaflóahöfnum.
algjörlega hlutlaus vinnubrögð.
Faxaflóahafnir eru sameignarBáðir þessir aðilar virðast annaðfélag í eigu nokkurra sveitarfélaga
hvort ekki hafa séð þennan veigaog eiga rúmlega 600 hektara lands
mikla þátt eða hann hefur ekki
á Grundartanga. Bróðurparturinn
skipt máli í þeirra augum. Sveitaraf tekjum Faxaflóahafna kemur
stjórn Hvalfjarðarsveitar hafði þá
frá inn- og útflutningi fyrir mengþegar ákveðið að ekki skyldi aukið
andi stóriðju. Þeim er sennilega
drullusama um hvað þér og mér
við flúormengun frá Grundarfinnst. Nýja verksmiðjan mengtangasvæðinu og hvikaði ekki frá
ar ekki neitt, fullyrða þeir í fjölþeirri ákvörðun. Silicor Materials
tók þá til við að breyta vinnsluferlmiðlum. Hvað eru þá þessi 60 tonn
inu til að koma í veg fyrir losun
af ryki sem munu fara út í andflúors, að sögn forsvarsmanna.
rúmsloftið? Er það ekki mengun?
Fyrst ekki var sagt satt og rétt frá
Fyrir hvern er umhverfisstofnun
í upphafi, má velta fyrir sér hverju
að vinna? Hvernig getur það verið
megi eiga von á síðar.“
að árið 2015 þurfi verksmiðja af
Má ég minna ykkur enn og aftur
þessari stærðargráðu ekki að fara
á það, Reykvíkingar, að það skiptí umhverfismat? Verksmiðja með
ir ykkur og börn ykkar gríðar400 hundruð manns í vinnu er nánlegu máli hvort af þessum hryðjuast eins stór og álver.

➜ Hvernig getur það

verið að árið 2015 þurﬁ verksmiðja af þessari stærðargráðu ekki að fara í umhverﬁsmat?

Og eitt megið þið vita. Bráðum
munu þeir sem hafa hagsmuni af
því að leggja Hvalfjörðinn í rúst
stíga fram og byrja sinn áróður.
Þeir munu svara öllum sem mótmæla þessum óskapnaði og hamra
á því hvað þetta sé allt æðislegt
og öll störfin sem þessi viðbjóður
mun skapa, já, sólin mun jafnvel
hafa velþóknun á mengandi iðnaði
við Hvalfjörð. Þeir munu hrópa og
tárfella af gleði að hér skuli vera
fyrirtæki sem sé tilbúið að koma
til okkar með sína grænu framleiðslu. Hverjir það verða sem
munu hrópa veit ég ekki en það
verða hagsmunaaðilar sem hafa
beygt sig undir krumlu stórfyrirtækis og það munu fleiri menn
stíga fram og úthrópa okkur sem
segjum að nú sé komið nóg. Trúðu
mér, kæri lesandi, þeim er sama
um barnið þitt, þeim er sama um
lífríkið í Hvalfirði, þeim er sama
um mengunarskýin sem munu
leggjast yfir Reykjavík, Akranes og Hvalfjarðarsveit. Slíkur er
máttur peninganna.
Nýverið hlaut Reykjavíkurborg
umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs fyrir markvissar aðgerðir
í umhverfismálum. Já, í alvöru,
ekki djók.
Ég óska Reykvíkingum til hamingju með verðlaunin. En hvernig
fara þau saman við að stuðla að
mengandi iðnaði og eyðileggja lífsgæði fólks og dýra sem og náttúru?
Spyr sá sem ekki veit. Við getum,
ef við verðum nógu mörg, stöðvað
þetta.
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Er rétt að teﬂa börnum
fram í fjölmiðlum?
Flestum foreldrum þykja SAMFÉLAG
➜ Foreldrar þurfa
börnin sín vera óaðskiljanað spyrja sjálfa sig
legur hluti af lífinu. Það
hlýtur að teljast jákvætt því
að því hvort það
yfirleitt er velferð barna
haﬁ áhrif á líf barna
foreldrum þeirra efst í huga
þeirra að þeir segi
og þeir vilja börnum sínum
sögur af líﬁ þeirra.
auðvitað allt hið besta.
Öðru hverju birtast
viðtöl við fólk sem deil- Þóra Jónsdóttir
að því hvort það hafi áhrif
ir reynslusögum úr lífi lögfræðingur og
á líf barna þeirra að þeir
segi sögur af lífi þeirra.
sínu með almenningi, sem verkefnastjóri hjá
ýmist lýsa jákvæðri upplif- Barnaheillum–Save Þeir þurfa að spyrja börn
un eða erfiðri lífsreynslu. the Children á
sín að því hvort þau vilji að
Í einhverjum tilfellum er Íslandi
umfjöllun um þau og jafnbörnum þeirra sem segja
vel myndir af þeim birtsöguna fléttað inn í frásögnina
ist í fjölmiðlum og lifi á netinu um
eða eru beinlínis frásagnarefnið
ókomna tíð.
sjálft. Sama á sér stað á samfélagsMeð fjölmiðlaumfjöllun um
börn taka foreldrar og fjölmiðlar
miðlum. Oftast er það engum til
ákvarðanir sem geta haft áhrif á
skaða en stundum er ástæða til að
líf barna, í nútíð og í framtíð, til
hafa áhyggjur af því að barni geti
orðið meint af eða að það geti verið
góðs eða ills.
Barnaheill – Save the Children á
óþægilegt fyrir barnið til framtíðar
að vera blandað í frásögn foreldra.
Íslandi vinna að bættum hag barna
Samkvæmt Barnasáttmálanum
á Íslandi og vilja vekja athygli á
eiga börn rétt á friðhelgi einkarétti barna til að hafa áhrif á eigin
lífs og þau eiga rétt á að tjá sig um
líf eins og Barnasáttmálinn kveðmál sem þau varða, í samræmi við
ur á um. Okkur ber öllum að taka
aldur sinn og þroska. Börn eiga því
ákvarðanir í samræmi við það sem
sjálfstæðan rétt til að hafa áhrif á
er barni fyrir bestu. Það á við í
það hvort um þau birtist umfjöllun í
hinu víðasta samhengi. Það er afar
fjölmiðlum. Hafi þau ekki þroska til
mikilvægt að við virðum einkalíf
að leggja mat á það sjálf eiga þau að
barna okkar og tökum ákvarðanir
njóta verndar gegn því að vera teflt
með það fyrir augum hvort umfjöllfram í fjölmiðlum. Það sem birtist á
un í fjölmiðlum sé barni okkar fyrir
netinu, verður þar um ókomna tíð.
bestu, ekki bara í dag heldur til
Foreldrar þurfa að spyrja sjálfa sig
framtíðar.

Er sæstrengurinn
munaðarlaus?
Á síðasta kjörtímabili var ORKUMÁL
➜ Ljóst er að um
þáverandi iðnaðarráð verkefni af þessari
herra mjög áhugasamur
um möguleika á að leggja
stærðargráðu þarf að
sæstreng fyrir raforku á
ríkja þjóðarsátt en
milli Íslands og Evrópu.
einnig pólitísk sátt.
M.a. var skipaður ráðgjafarhópur sem skilaði af
sér áliti um mitt árið 2013.
lands mun raforkuverð til
íslenskra fyrirtækja og
Í kjölfarið hefur Lands- Þorsteinn Þorvirkjun lagt háar upphæð- steinsson
almennings hækka, en rafir í áframhaldandi könnun áhugamaður um
orkuverð til almennings
hér á landi er hið lægsta í
á þessu verkefni, auk kynn- skynsamlega
Evrópu. Jafnframt missa
ingarstarfs. Ekki liggur nýtingu auðlinda
stjórnvöld úr hendi sér
fyrir hvað þær upphæðir
eru háar en ekki kæmi á óvart þótt
stjórntæki til að styðja t.d. við bakið
þær hlypu á hundruðum milljóna
á atvinnugreinum á borð við garðkróna.
yrkju með lækkuðu orkuverði en
Í niðurstöðum ráðgjafarhópsins
slík aðstoð yrði óheimil. Því vaknar
kom m.a. fram að margir óvissusú spurning hvort það samræmist
þættir væru tengdir verkefninu
stefnu Landsvirkjunar sem fyrireins og t.d. hækkun á orkuverði til
tækis í eigu ríkisins að leggja svo
almennings og umhverfisþættir.
mikla áherslu og fé í þetta verkefni
Í útvarpsþættinum Laugardagsþegar útkoma þess, ef af verður,
viðtalið á Rás 1 frá 9. maí sl. þar
verður neikvæð að þessu leytinu.
sem Egill Helgason ræddi við Ketil
Sumir myndu e.t.v. halda því
fram að hér verði menn að horfa
Sigurjónsson, einn helsta hvataá stóra samhengið með tilliti til
mann sæstrengsins, kom m.a. fram
þjóðarhags. Í því sambandi vaknað engar viðræður væru í gangi á
milli íslenskra og breskra stjórnar sú spurning hvort frekar eigi að
valda í þessu máli.
selja orkuna til innlends iðnaðar
sem skapar störf í landinu og þar
Í hvaða skjóli skákar
með virðisauka, eða selja orkuna
Landsvirkjun?
beint úr landi eins og gert var með
Stefna ríkisstjórnar Steingríms J.
fiskinn í gamla daga þegar siglt var
Sigfússonar var mjög í þá veru að
með hráefnið óunnið til Bretlands
veita málinu brautargengi en núverog Þýskalands. Vissulega getur
andi ríkisstjórn virðist ekki jafn
þetta verið samræmanlegt en það
sólgin í slíkt ævintýri og er ekki
kallar þá á fleiri virkjanir á stærð
með sæstrengsmálið á sinni stefnuvið Kárahnjúkavirkjun sem yrði
skrá. Því er eðlilegt að spyrja: „Í
mjög umdeildur kostur.
hvaða skjóli skákar þá LandsvirkjEr verið að byrja á röngunni?
un?“
Ljóst er að um verkefni af þessari
Margar spurningar vakna í þessu
sambandi eins og t.d. um auðstærðargráðu þarf að ríkja þjóðarlindastefnu, atvinnu- og byggðasátt en einnig pólitísk sátt. Nú er
Landsvirkjun í eigu ríkisins og sem
mál. Þetta eru allt stórar pólitískar
slík skyldi maður ætla að hún ætti
spurningar sem eðlilegt er að ráðaað lúta stefnu stjórnvalda hverju
menn þjóðarinnar móti skýra stefnu
sinni, einkum og sér í lagi í þessa
um áður en lengra er haldið. Er ekki
stóra máli. Hér má því spyrja sig
verið á byrja á röngunni með því að
af hverju enn sé verið að verja svo
leggja stórfé í könnun á sæstrengnmiklu almannafé í könnun á þessu
um ef ekki liggur fyrir pólitískur
einhugur í málinu? Ekki liggmáli ef það hefur ekki pólitískan
ur heldur fyrir hvaða áhrif lagnbakstuðning stjórnvalda?
ing sæstrengs hefði á þjóðarbúið í
Hækkandi raforkuverð
heild. Er það virkilega í verkahring
og minni sveigjanleiki
Landsvirkjunar að kanna þau áhrif
Það má vera ljóst að með tilkomu
eins og um einhverja þjóðhagsstofnsæstrengs á milli Íslands og Bretun sé að ræða?

NÝR NISSAN PULSAR
AFBURÐA RÚMGÓÐUR OG HLAÐINN BÚNAÐI

ENNEMM / SÍA / NM68604

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

**Staðalbúnaður í NISSAN PULSAR TEKNA útgáfu.

NissanConnect upplýsingakerﬁ
7“ snertiskjár, íslenskt
leiðsögukerﬁ

360° myndavélabúnaður**

Nálgunarvarar með
umhverﬁsskynjun**
Regnskynjarar á rúðuþurrkum

Rafdriﬁn aðfelling á útispeglum**

Bakkmyndavél
Blindhornaviðvörun**

Neyðarhemlun**

LED dagljósabúnaður,
aðalljós með birtuskynjara

Öryggishjúpstækni Nissan tekur við skilaboðum frá
myndavélum á öllum hliðum bílsins og miðlar þeim til 8
mismunandi öryggiskerfa sem fylgjast með öllu sem gerist.
Kerﬁn láta ökumann vita þegar eitthvað óvænt steðjar að sem
valdið getur hættu.**

Bluetooth símabúnaður/tónlistarafspilun,
samþætting við snjallsímaöpp, Facebook,
Google search oﬂ.

NISSAN PULSAR

ACENTA DÍSIL / EYÐSLA 3,6 L/100 KM*

VERÐ FRÁ:

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

3.550.000 KR.

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

BIRNALLA – NÝTT FRÁ AMERÍKU

BIRNALLA SKENKUR

BIRNALLA

Stærð:183 x 51 H: 99 cm.
Fullt verð: 139.990
Tilboðsverð: 109.900 kr.

20%

BIRNALLA
BORÐSTOFUBORÐ
Stærð: 180/226 x 99 H: 76 cm.
Fullt verð: 129.990
Tilboðsverð: 99.990

AFSLÁTTUR

BIRNALLA BORÐSTOFUSTÓLL

Fullt verð: 24.990 Tilboðsverð: 19.990

ECKMAN HORNSÓFI 2H2

ECKMAN

25%
AFSLÁTTUR

50
ÁRA

1965–2015

Stærð: 233 x 233 H:90
Svart bondedleður. Fullt verð krónur 269.990
TILBOÐSVERÐ: 199.990 kr.

% ]¤
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MAÍ-TILBOÐ 25% AFSLÁTTUR
MIDSOMMER BORÐ
Sófaborð, hornborð, lampaborð o.ﬂ.
Margar gerðir, há og lág, svört eða hvít.

MIDSOMMER

25%
AFSLÁTTUR

ABSALON

ABSALON – FRÁBÆRT VERÐ

20%
AFSLÁTTUR

ABSALON 3JA SÆTA SÓFI
Slitsterkt dökk- og ljósgrátt áklæði.
Stærð 178 x 83 H: 86 cm
Fullt verð krónur 99.990
TILBOÐSVERÐ: 79.990 kr.

ABSALON

20%
AFSLÁTTUR

ABSALON STÓLL
Slitsterkt dökkog ljósgrátt áklæði.
Fullt verð krónur 69.990
TILBOÐSVERÐ: 55.990 kr.
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VESTA TUNGUSÓFI

VESTA

25%
AFSLÁTTUR

Stærð: 295 x160 H: 75 cm
Ljós- og dökkgrárr slitsterkt áklæði. Fullt verð krónur 299.990 TILBOÐSVERÐ: 224.990 kr.
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HELGIN
Hanna Rún Bazev Óladóttir dansari

Farðar skvísur og hefur það huggulegt
Í dag fæ ég nokkrar skvísur í förðun til mín og mun svo halda
í hefðina, og fara á vídeóleiguna, taka mynd og kaupa nammi
og hafa það huggulegt með fjölskyldunni. Kíki svo í kaffi til
ömmu og afa á morgun, en annars mun helgin að mestu fara
í að pakka búslóðinni niður þar sem við ætlum að flytja
af landi brott í júlí og förum til Rússlands í frí bráðum.
Þá verðum við að finna tíma um helgina til að kaupa
gjafir til að hafa með okkur út.

Þórunn Erna Clausen,
tónlistar- og leikkona

Vinna, skóli og kaffi
Þessi helgi er troðfull af
vinnu og skóla hjá mér. Ég er
í söng- og raddþjálfaranámi í
Kaupmannahöfn. Í dag syng
ég á tónleikum þar og hitti
frábæra vini. Á morgun er ég í
skólanum allan daginn.

Fyrir þínar
bestu stundir

Margeir Ingólfsson,
DJ Margeir

Benedikt Valsson
fjölmiðlamaður

Æﬁr splittið

Slakar á og horﬁr á
fótbolta

„Ég verð náttúrulega að spila
í kvöld á klúbbakvöldi á Dolly.
Deginum verður því varið í að
dusta rykið af gömlum vínylplötum. Á sunnudag ætla ég
að slaka á og æfa splittið mitt,
ég verð að halda mér heitum.“

Ég ætla að slaka mjög mikið á
um helgina. Ég ætla svo að fara
á KR-völlinn á sunnudagskvöld.
Ég geri ekki ráð fyrir þremur
stigum en mikið svakalega
væri það gaman!

➜ TEDxReykjavík
Staðsetning Tjarnarbíó.
Verð 6.000 krónur.
Tími Í dag klukkan 10.00.

MEIRA Á

dorma.is

REST heilsurúm

Nature’s Rest dýna
með Classic botni
Stærð cm
90x200
100x200
120x200
140x200
160x200
180x200

Dormaverð
68.900 kr.
72.900 kr.
79.900 kr.
92.900 kr.
99.900 kr.
117.900 kr.
MIKILL HUGSUÐUR Ólafur Stefánsson handboltakappi fjallaði í fyrra um hvaða lærdóm mætti draga af handbolta í lífinu.
MYND/ ROMAN GERASYMENKO

• Svæðaskipt pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• 320 gormar pr fm2

• Sterkur botn

• Góðar kantstyrkingar

COMFORT heilsurúm

Nature’s Comfot dýna
með Classic botni
Stærð cm
100x200
120x200
140x200
160x200
180x200

• Svæðaskipt pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• 320 gormar pr fm2

• Sterkur botn

• Steyptar kantstyrkingar

LUXURY heilsurúm

Nature’s Luxury dýna
með Classic botni
Stærð cm
120x200
140x200
160x200
180x200

• Svæðaskipt pokagormakerfi

Holtagörðum
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Afgreiðslutími
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Dormaverð
99.900 kr.
119.900 kr.
138.900 kr.
149.900 kr.
164.900 kr.

Dormaverð
129.900 kr.
155.900 kr.
169.900 kr.
189.900 kr.

• Þrýstijöfnunar yfirdýna • Sterkur botn
• Burstaðir stálfætur

• 320 gormar pr fm2

Hugsuðir miðla reynslu
TEDxReykjavík fer fram í ﬁmmta sinn í Tjarnarbíói í dag. Fjöldi hugsuða og
athafnamanna tekur þar til máls og reyna að miðla sinni reynslu og hugsun.
Gunnar Leó
Pálsson
gunnarleo@frettabladid.is

Þ

etta hefur verið að vaxa
mikið ár frá ári og er
orðinn fastur liður í viðburðadagatali Reykjavíkur,“ segir Martin
L. Sörensen, viðburðastjóri TEDxReykjavík. Viðburðurinn TEDxReykjavík verður
haldinn í fimmta skipti í dag í
Tjarnarbíói.
Um er að ræða viðburð sem
færir áhorfendum nokkra áhugaverðustu hugsuði, listamenn og
frumkvöðla sem Ísland hefur upp
á að bjóða. Þá munu tveir erlendir
mælendur flytja erindi. Hvor
þeirra mun flytja stutt en innihaldsríkt erindi um málefni sem
brennur á honum eða henni.
Þema viðburðarins í ár er „Ljós
og skuggar“ og er markmiðið að
einblína á atriði sem við sem samfélag kjósum oft að horfa ekki á en
með því að taka erfiðum málum
með opnum örmum verðum við
sterkari.
TEDxReykjavík er byggt
á sömu gildum og hugsjón og
TED en TED er árlegur atburður þar sem leiðandi hugsuðum
og athafnamönnum í heiminum
er boðið að deila eldmóði sínum
með öðrum. „TED“ stendur fyrir
„technology“, „entertainment“ og
„design“ eða tækni, skemmtun og
hönnun.

ÞEIR SEM TAKA TIL MÁLS ERU
Gísli Ólafsson
hjálparstarfsmaður veitir
fólki innsýn í
veruleika hjálparstarfsmannsins,
sem oft er hjúpaður
dýrðarljóma í hugum fólks.

Hermann Jónsson, faðir Selmu,
segir frá sýn sinni
á foreldrahlutverkið og hvernig
hann einsetti sér
að vera besti pabbi í
heimi.

Selma
Hermannsdóttir
deilir reynslu
sinni af því að
vera ítrekað lögð í
einelti og hugarfarinu
sem gerir henni kleift að höndla það
og verða sterkari fyrir vikið.

Birgitta Jónsdóttir, þingskáld
og pírati, deilir
með gestum sýn
sinni á framtíð
lýðræðisins.

Búi Aðalsteinsson frumkvöðull
leiðir gesti í allan sannleika um hvers
vegna við ættum öll að neyta skordýra
í meira mæli. Hann og fleiri standa
um þessar mundir fyrir framleiðslu
orkustykkis úr skordýrapróteini.
Kyra Maya Philips, frumkvöðull
og rithöfundur, fjallar um leynd
hagkerfi og menningu í jaðarhópum
samfélagsins, en bók hennar og
Alexu Clay, The Misfit Economy,
kemur út í júní.
Arnoddur Magnús Danks, leikari,
kennari og sviðsbardagamaður,
flytur erindi um mikilvægi þess að
gefast ekki upp og hvernig hann
beitir þeim lærdómi í starfi sínu með
börnum.

Páll Ólafsson félagsráðgjafi
hefur sterk skilaboð að færa foreldrum: Hættum að æpa á börnin
okkar. Við þurfum að sjá þau og
hlusta á þau.
Steve Fuller, prófessor við Warwick-háskóla í Englandi, viðrar
nýjar kenningar sínar um hvernig
hugmyndafræði og stjórnmál geta
gjörbreyst í nálægri framtíð.
Kári Halldór Þórsson leiklistarkennari fer með gesti í ferðalag
um heim ímyndunarafls, tjáningar,
samskipta og orku.
Einnig kemur Linda Ósk Valdimarsdóttir fram. Hún hefur unnið
að þróun eigin dansstíls, EXMO
(Experimental Movement).

Húsnæðislán

Hvert stefnir
fasteignamarkaðurinn?
Íslandsbanki heldur opinn fræðslufund miðvikudaginn 20. maí
kl. 17.15-18.15 í nýju útibúi bankans á Granda.
Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum, svo og öðrum þeim
er kunna að brenna á fólki í fasteignahugleiðingum:
•
•
•
•
•

Verður áfram ﬂug á fasteignamarkaðnum?
Hvaða hverﬁ eru dýrust og hvar er hagkvæmast að kaupa?
Hvort á ég að velja verðtryggt, óverðtryggt eða blandað lán?
Er skynsamlegra að leigja eða kaupa í dag?
Er unga fólkið skilið útundan á markaðnum?

Fundurinn er öllum opinn en vakin er athygli á því að sætaframboð er takmarkað.
Boðið verður upp á kaﬃveitingar.
Skráðu þig á www.islandsbanki.is/husnaedismal
eða í síma 440 4000

islandsbanki.is

Netspjall

Sími 440 4000

Facebook

Dagskrá:
Endurreisn á óvissutímum
Magnús Árni Skúlason, hagfræðingur hjá Reykjavík
Economics
Hvað stendur til boða í dag varðandi húsnæðislán?
Finnur Bogi Hannesson, vörustjóri húsnæðislána og
Hanna Dóra Jóhannesdóttir, viðskiptastjóri einstaklinga
í Grandaútibúi
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AF KÓPAVOGSHÆLI Sumarmyndin er frá 1965 en hin frá jólum árið 1964. Fáar myndir eru til frá árum Kópavogshælis enda hefur verið reynt að fela fortíðina eins og Kristjana gæslusystir segir.

MYND/KATRÍN GUÐMUNDSDÓTTIR

Af fávitahælum út í samfélagið
Á eingöngu hálfri öld hefur viðhorf til fólks með þroskahömlun gjörbreyst. Stétt þroskaþjálfa fagnar fimmtíu ára afmæli
á mánudaginn en barátta stéttarinnar fyrir tilverurétti sínum hefur verið samstíga baráttunni fyrir tilverurétti fatlaðs fólks.

Erla Björg
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

A

f því tilefni að Þroskaþjálfafélag Íslands heldur upp á fimmtíu ára
afmæli sitt kemur út bók
um baráttu stéttarinnar
sem Þorvaldur Kristinsson ritar fyrir félagið. Í bókinni
er rakin saga þroskaþjálfa, en sú
saga er samofin sögu fatlaðs fólks
á Íslandi. Sagan byrjar árið 1960
þegar nokkrar stúlkur hófu nám
á Kópavogshæli og útskrifuðust
skömmu síðar með vottorð upp á að
þær hefðu lokið námi í „gæslu og
umönnun vangefinna“. Þær stofnuðu síðar félag þegar fjölgaði í hópi
þeirra og kölluðu sig gæslusystur.
Kristjana Sigurðardóttir var ein
af fyrstu gæslusystrunum og segist hafa fengið áfall þegar hún hóf
störf á hælinu.
„Ég kom úr sveitinni og var vön
að umgangast vangefið fólk, eins og
það var kallað þá. Þá flakkaði það á
milli bæja og margir gátu tekið þátt
í búverkunum. En með iðnbyltingu
og breyttum búháttum fór þetta
fólk á stofnanir. Ég hafði áhuga á
að vinna með vangefnum en ég var
lengi að finna leið til þess því þetta
var svo falið. Loksins fann ég nám í
„umönnun og gæslu vangefinna“ og
það var nákvæmlega það sem starfið fól í sér. Ég hélt aftur á móti að ég
væri að fara inn í annað umhverfi.“
Má ekki fela fortíðina
Kristjana segir að það hafi verið
reynt að fela hvernig aðbúnaðurinn
og þjónustan var á Kópavogshælinu
á þessum tíma og allt fram á áttunda áratug síðustu aldar.
„Það átti að fela fortíðina af því
að hún var ljót. Hún var ekki ljót

af mannvonsku heldur fáfræðslu
og menningu. Fólki var hrúgað í
stórum hópi inn á stofnun og þar
átti öllum þörfum þeirra að vera
sinnt. Tannlæknir kom inn á hælið
í stað þess að heimilismenn færu á
tannlæknastofu. Ég man aldrei eftir
að það hafi verið gert við tennur,
þær voru aðeins dregnar úr heimilisfólki. Einnig sinnti starfsfólkið
hárgreiðslu og klippingu, það var
aldrei fengin hárgreiðslukona á
hælið. Heimilismenn fengu engan
vasapening fyrr en 1974 sem þýddi
að ekkert var hægt að gera með
þeim nema við starfsfólkið borguðum fyrir það. Það var aldrei neitt
farið með þau nema á 17. júní og í
desember til að skoða jólaljósin.
Þar af leiðandi voru margir heimilismenn eins og biluð plata allt árið
að spyrja hvenær júní og desember
rynni upp.“
Refsað með matarleysi
Kristjana hóf störf á tuttugu manna
karladeild. Klukkan sex á morgnana voru heimilismenn rifnir á
fætur og stundum voru þeir klæðalausir hálfan og heilan daginn.
„Það voru ekki til föt. Margir
fengu ekki föt að heiman og stofnunin var háð gjafafötum. Þeir sem
gátu svo ekki tekið þátt í vinnunni
voru settir fram á gang sem var
læstur. Eftir morgunmat voru
heimilismenn settir út í garð þar
sem eingöngu var róla og vegasalt og þarna erum við að tala um
fullorðna karlmenn. Það sem mér
fannst ljótast var að þeim var hegnt
fyrir óæskilega hegðun með því að
svipta þá matnum. Maturinn var
eina tilbreyting heimilismanna
þannig að sú refsing var mjög ljót.
Einnig voru gæslumenn sem voru
alls ekki mjúkhentir. Það var margt
ljótt sem gerðist og það er sannast
sagna erfitt að rifja það upp.“
Kristjana segir að á hælinu hafi
mannréttindi verið brotin, ítrekað.

barnið. Fólk kom að heimsækja
aðstandendur eftir margra ára fjarveru að drepast úr samviskubiti.
Margir höfðu meira að segja falið
tilvist einstaklingsins fyrir yngri
börnum eða öðrum í fjölskyldunni.
Maður fékk smátt og smátt að heyra
þessar sögur þegar það fór að líða á
áttunda áratuginn.“

GÆSLUSYSTIR Kristjana var ein af fyrstu gæslusystrunum og var meðal stofnfélaga

félagsins sem heitir nú Þroskaþjálfafélag Íslands.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Það átti að fela fortíðina af því að hún var ljót. Hún
var ekki ljót af mannvonsku heldur fáfræðslu og
menningu. Fólki var hrúgað í stórum hópi inn á stofnun
og þar átti öllum þörfum þeirra að vera sinnt.
„Ég tók þátt í hlutum sem ég hefði
aldrei gert nokkrum árum síðar. Ég
tel mig ekki vonda manneskju en
þetta sýnir hvað það er auðvelt að
fara inn í andrúmsloftið – sem var
hluti af tíðarandanum. Þess vegna
er svo mikilvægt að fela ekki fortíðina, svo við endurtökum ekki
mistökin. Mér finnst vera afturför í nútímasamfélagi hvað snertir
málefni aldraðra. Þar sem stórum
hópi er hrúgað á stóra stofnun, þar
sem er baðað einu sinni í viku og
svo framvegis. Það finnst mér sýna
hættuna á að við getum farið með
ýmsa hluti aftur til fortíðar. Jafnvel
þótt við teljum okkur vera að gera
okkar besta.“

Fáir komu í heimsókn
Heimur heimilismanna á Kópavogshæli takmarkaðist við hælið. Gestagangur var lítill og dagurinn ansi
tilbreytingalaus.
„Þeir fáu sem fengu heimsóknir þurftu að deila gestinum með
hinum. Aðstandendur komu og voru
í sameiginlega rýminu í borðsalnum og allir upplifðu að þeir væru
að fá gest. Síðar þegar einangrunin varð minni og samfélagið opnaði
á umræðuna fóru mæður að koma
í heimsókn. Þetta voru konur sem
höfðu látið frá sér barnið 11-13 ára
gamalt og sagt við þær að best væri
að þær myndu bara gleyma því. Það
væri best fyrir þær og best fyrir

Breytingar hefjast
Kristjana hefur upplifað á sínum
starfsferli gífurlegar breytingar á
þjónustu við fólk með þroskahömlun. Hún hóf störf á Kópavogshæli,
svo á áttunda áratugnum var farið
að tala gegn stofnunum og þá kemur
hugmyndafræðin um meiri dreifingu í minni sambýlum. Þroskaþjálfar tóku þátt í þessum breytingum af fullum krafti.
„Þetta var það sem við vildum
og óskuðum okkur. Hægt og sígandi eru byggð sambýli og það
fækkaði á hælinu. Þegar mest var
á hælinu voru 196 heimilismenn,
sem er eins og þorp úti á landi. En
sambýlin hafa líka minnkað smátt
og smátt og nú er sjálfstæð búseta
orðin búsetuform sem er vinsælt.
Þetta er gífurleg breyting frá því
að vera tæplega tvö hundruð saman
á einni stofnun.“
Frá fávitum til fólks með fötlun
Meðfram breyttri þjónustu við fatlað fólk hefur orðanotkun breyst.
Talað var um fávita um 1960, við tók
orðið vangefinn, svo þroskaheftur
og nú er talað um fólk með fötlun
eða með þroskahömlun.
„Orðin eru alltaf misnotuð og
notuð á ljótan hátt og þá þarf að
breyta um orð. Ég er satt best að
segja á móti svona mikilli orðanotkun. Við sem þjóðfélag erum alltof
mikið að eyrnamerkja fólk. Það er
ekki hægt að finna eitt orð yfir allt
fatlað fólk, þetta er of breiður hópur
til þess. Kannski þurfum við bara
ekkert að kalla alla eitthvað.“

Lögfræði

Stjórnmálafræði

Félagsráðgjöf

FJÖLBREYTT
NÁMSFRAMBOÐ
MBO
OÐ
Ð
SPENNANDI FRAMTÍÐ!
ÍÐ
Félagsfræði
Mannfræði
Þjóðfræði

UMSÓKNARFRESTUR Í GRUNNNÁM
NNÁ
ÁM ER TILL 5.. JÚNÍ
JÚN
JÚ
ÚNÍ
VELKOMIN Í HÁSKÓLA ÍSLANDS
S

Hagfræði

Viðskiptafræði

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands býður fjölbreytt,
krefjandi og skemmtilegt nám í sex deildum:

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

• Félags- og mannvísindadeild
• Félagsráðgjafardeild
• Hagfræðideild
• Lagadeild
• Stjórnmálafræðideild
• Viðskiptafræðideild

Kynntu þér grunnnám á hi.is.
Aukagreinar í boði: atvinnulífsfræði,
fjölmiðlafræði, kynjafræði, líffræðileg
mannfræði og safnafræði.

www.hi.is
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BARÁTTUKONA Halldóra hefur alla tíð barist fyrir þátttöku sonarins í samfélaginu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hver kynslóð foreldra
hefur sín baráttumál
Í ÞROSKAÞJÁLFUN Natalía Rós Másdóttir með þroskaþjálfa sínum, Halldóru Kolku B. Ísberg, á Lyngási.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lagasetningar til marks um breytt viðhorf
1936
Lög um fávitahæli
Fyrsta löggjöf um fólk með
þroskahömlun lítur dagsins ljós á
Íslandi. Þar er gert ráð fyrir að svo
framarlega sem fé fáist á fjárlögum
skuli ríkisstjórnin sjá til þess að
stofnað sé skólaheimili fyrir „vanvita og hálfvita“, hjúkrunarheimili
fyrir „örvita og fávita“, sem ekki
gætu tileinkað sér neitt nám, og
vinnuhæli fyrir fullorðna fávita sem
einhverja vinnu geta stundað þótt
ekki sé á almennum vinnumarkaði.
Lögunum var sannarlega ætlað að

bæta hag þess fólks sem um ræðir
en fræðsluskyldu laganna var síðar
meir lítt eða ekki sinnt.

1979
Lög um aðstoð við þroskahefta
Í lögunum er ákvæði þess efnis að
landinu skuli skipt í átta starfssvæði
og að á hverju svæði eigi að veita
ýmiss konar sérfræðiþjónustu, þar
á meðal þroskaþjálfun. Þjónusta
þroskaþjálfa er þar með ekki lengur
bundin við altækar sólarhringsstofnanir. Sjálfstæðum búsetueiningum,
sambýlum, fjölgar óðum svo og
öðrum stuðningsúrræðum.

2011
Lög um málefni fatlaðra
Þjónusta við fatlað fólk flyst frá ríki
til sveitarfélaga. Markmiðið er að
bæta þjónustu við fatlað fólk, laga
hana að þörfum þess með hliðsjón
af ólíkum aðstæðum og stuðla að
samþættingu nærþjónustu við íbúa
sveitarfélaga.
Heimild: Þroskaþjálfar á Íslandi. Saga
stéttar í hálfa öld. Þorvaldur Kristinsson.

Halldóra Sigurgeirsdóttir segir fatlað fólk sýnilegra og
kröfuna um aukin tækifæri háværari en fyrir 40 árum.
Halldóra eignaðist barn með
Downs heilkenni fyrir 45 árum.
Hún segir samfélagið hafa breyst
nokkuð síðan þá en betur megi ef
duga skal og nóg af baráttumálum
eftir.
„Kynslóðin á undan minni tók
fyrstu skrefin í að brjóta niður múra
og með minni kynslóð verða til sambýli og smærri heimili í þéttbýli í
stað stórra stofnana sem gjarnan
voru reist í útjaðri byggðar. Þannig
stuðluðum við að því að börn okkar
tækju þátt í samfélaginu á borð við
aðra og það var mín barátta alla tíð
og er enn. Smátt og smátt voru þessi
stóru heimili brotin upp í smærri og
heimilislegri einingar.“
Halldóra tók af fullum krafti þátt
í ýmiss konar starfi sem tengdist
málefninu og þakkar fyrir kraftinn og aðstæður sem leyfðu henni
að einbeita sér að því. „Ég reyndi
að koma syni mínum inn í almenn
úrræði, svo sem skóla, en slíkt fékk
ég ekki í gegn, enda sá akur þá
algerlega óplægður. Ég held samt að
ég hafi náð að sá einhverjum fræjum með baráttunni og er ánægð
með það. Sonur minn stundaði nám
í Safamýrarskóla. Ég reyndi á hinn
bóginn að koma honum í Öskjuhlíðarskóla sem nú heitir Klettaskóli
en það gekk ekki eftir því hann var

með of mikla fötlun. Í dag kæmist
hann trúlega ekki inn í Klettaskóla
vegna þess að hann er ekki nógu
fatlaður. Þetta er ein birtingarmynd af breytingum samfélagsins
og æskilegt væri að foreldrar hefðu
eitthvert val um skóla fyrir fötluð
barn sín.“
Halldóra segir hverja kynslóð foreldra hafa sín baráttumál en vegna
breyttra aðstæðna í samfélaginu
þurfi ríki og sveitarfélög að grípa
betur inn í. „Í dag eru mæður yfirleitt ekki heimavinnandi og geta
mögulega ekki sinnt þessum málum
af fullum krafti eins og ég gerði.
Með breyttu samfélagi, kröfum um
betra líf og þekkingu þá þarf líka
að breyta úrræðum og tækifærum.“
En hvernig finnst þér staðan vera
í dag? „Fatlað fólk sjálft er mun
sýnilegra en áður var, umræðan er
opnari, krafan um aukin tækifæri
og þátttöku í almennum úrræðum háværari og þekkingin er mun
meiri. Til að mynda býr sonur minn
í íbúð sjálfur með aðstoð. En það má
aldrei gefast upp og hætta að berjast, það þarf endalaust að fylgja
málum eftir. Það er verkefnið sem
fylgir því að eignast fatlað barn,
verkefni og mikil vinna, ekki erfiðleikar að eilífu, eins og margir halda
að fylgi þessu hlutskipti.“

Þroskaþjálfar smitast af baráttuhug

ÁTT ÞÚ SVONA

GJAFAKORT?
Vegna kerfisbreytinga munu gjafakort
Kringlunnar í þessu útliti falla úr gildi frá og
með 1. júní næstkomandi. Hægt verður að
skipta gjafakortinu út fyrir nýtt kort á
þjónustuborði Kringlunnar án kostnaðar.

PIPAR \ TBWA
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Kringlan biðst velvirðingar á þeim
óþægindum sem kunna að skapast
vegna þessa.
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Laufey Elísabet Gissurardóttir er formaður Þroskaþjálfafélags Íslands. Hún segir þroskaþjálfa alltaf hafa
þurft að vera á varðbergi og berjast fyrir viðurkenningu
á starfi sínu. „Eitt samfélag fyrir alla er það sem við
eigum að stefna að og við erum ekki komin þangað.“
Á 50 ára afmæli félagsins eru það ekki síst kjaramálin
sem brenna á stétt þroskaþjálfa. „Við höfum alltaf barist fyrir bættum kjörum. Samkvæmt launakönnunum
BHM erum við þar í næstneðsta eða neðsta sæti. Ein
ástæðan er sú að við erum 95 prósenta kvennastétt og
ég tel að önnur ástæða sé sú að við vinnum við að aðstoða fatlað fólk. Það er ótrúlegt en við þurfum að hafa
Laufey Gissurarmikið fyrir því við samningaborðið að tala máli þeirra
dóttir formaður
sem við þjónum, við fáum þar jafnvel setningar eins og:
Þroskaþjálfafélags
„Hvað er fatlað fólk að gera í framhaldsskólum?“ Þetta
Íslands
er samtvinnuð barátta–að starf þroskaþjálfa og að líf
fatlaðs fólks njóti verðskuldaðrar virðingar í samfélagi okkar.“
Laufey fagnar þeim sigrum sem unnist hafa í málefnum fatlaðs fólks og
segir starf þroskaþjálfans hafa breyst mikið í samræmi við það. „Áður fyrr
unnum við á altækum stofnunum en í dag er nær helmingur þroskaþjálfa
að starfi í grunnskólum og leikskólum. Þrátt fyrir hindranir hafa hér orðið
róttækar framfarir sem eru víðs fjarri veruleika fatlaðs fólks fyrir aðeins
fáeinum áratugum.“

Baráttan um tilvistarrétt

Halldóra Jóhannesdóttir Sanko þroskaþjálfi sem starfar í
grunnskóla.

„Ef ég skoða mína skólagöngu þá sá ég óskaplega lítið
af fötluðu fólki í almenna skólakerfinu. Sem betur fer
er það breytt og það sem mér finnst svo mikilvægt í
umræðunni er að þetta er svo hollt og gott fyrir aðra
nemendur. Að allir hafi rétt á að vera eins og þeir eru.“
Halldóra segir að þótt lög um skóla án aðgreiningar
séu veruleiki á Íslandi sé sigurinn ekki unninn þar sem
hún heyri oft gagnrýni á kerfið.„Maður er spurður
hvort fatlaða barnið eigi ekki heima annars staðar. Ég
verð alltaf jafn reið. Því skólakerfið getur þetta alveg ef
það er fagfólk til að sinna starfinu.“
Halldóra segir baráttumál þroskaþjálfa snúast aðallega um tilvistarrétt. „Við berjumst fyrir tilvistarrétti
okkar. Og við berjumst fyrir tilvistarrétti fatlaðs fólks.
Við þurfum stundum að berjast fyrir tilvistarrétti okkar
í almennum grunnskólum, eins og börnin.“

Kynntu þér samninginn og
skoraðu á stjórnvöld
á www.obi.is
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Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er
leiðarvísir að því hvernig tryggja skal fötluðu fólki mannréttindi og virk tækifæri til jafns við aðra í samfélaginu.
Alls hefur 151 ríki fullgilt samninginn og er Ísland í
hópi fjögurra Evrópuríkja sem eiga það eftir.
Krafa okkar er að samningurinn verði
fullgiltur eigi síðar en á haustþingi 2015.
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Til hamingju!
Við óskum veitingaaðilum á nýju og
betra veitingasvæði Keflavíkurflugvallar
hjartanlega til hamingju með opnunina.

Eftir miklar framkvæmdir hafa matsölustaðirnir Nord Restaurant,
Mathús, Joe & the Juice, Segafredo og Loksins Bar opnað dyr sínar
og munu sjá farþegum fyrir gómsætum mat og drykk í ﬂugstöðinni.

ÍSLENSKA/SIA.IS/FLE 74122 05/15

Við hlökkum til að sjá þig á nýjum
og betri Keflavíkurflugvelli.
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SAMEINA KRAFTA SÍNA Andri Óttarsson og Þorleifur Örn Arnarsson hafa unnið að handritinu að Rétti 3 í rúm tvö ár. Þeir eru gamlir vinir og segja handritið upphafið að frekara samstarfi.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Tilvísun í hræðilegan veruleika
Þorleifur Örn Arnarsson og Andri Óttarsson, gamlir vinir sem gætu virst ólíkir en skipa gott teymi, skrifuðu handritið
að Rétti 3, sakamálaþætti. Serían verður talsvert ólík þeim sem á undan hafa komið og er sögusviðið fært úr réttarsalnum.
Gyða Lóa
Ólafsdóttir
gydaloa@frettabladid.is

T

ökur standa yfir á þriðju
seríu sakamálaþáttanna
Réttar. Baldvin Z sér um
leikstjórn og handritshöfundar eru Þorleifur
Örn Arnarsson og Andri
Óttarsson. Serían er frumraun
þeirra í handritsgerð fyrir sjónvarp. Þorleif kannast margir við
úr leikhúsgeiranum þar sem hann
hefur leikstýrt fjölda verka, meðal
annars Sjálfstæðu fólki og Englum
alheimsins, og starfað í leikhúsum
í Þýskalandi.
Aðkoma Andra er óhefðbundnari,
hann kemur úr heimi lögfræði og
pólitíkur en ákvað fyrir um fimm
árum að láta drauminn rætast og
einbeita sér að skrifum.
Skrifin veita lífsánægju
„Þetta hefur alltaf blundað í mér
og á einhverjum tímapunkti fór ég
að gera mér betur og betur grein
fyrir því að þetta var það sem veitti
mér mesta lífsánægju. Það leiddi til
þess að ég fór að þreifa mig áfram
og fikta við skáldskapinn,“ segir
Andri og bætir við að hann hafi í
kjölfarið komist að því að honum
þóttu skáldskaparskrifin skemmtileg. „Lífið er einhvern veginn allt
of stutt og skemmtilegt til þess að
vera að gera eitthvað annað en það
sem maður hefur mesta ánægju af
því að gera.“
Áralöng vinátta
Andri og Þorleifur hafa verið vinir
lengi, raunar svo lengi að þeir eiga
í erfiðleikum með að rifja upp árafjöldann. Andri hefur aðstoðað Þorleif á bak við tjöldin í hans verkefnum, lesið yfir efni og jafnvel

ferðast á milli landa til að rétta
hjálparhönd.
Þorleifur var því fljótur að stinga
upp á að þeir skrifuðu handritið að
Rétti 3 saman þegar honum bauðst
verkefnið. „Það meikaði sens að við
tveir myndum skrifa þetta, annar úr
leikhúsinu og svo Andri úr lögfræðinni sem hafði líka þessa hæfileika,“
segir Þorleifur og bætir við:
„Samtalið við SagaFilm um að fá
Andra um borð tók í alvöru þrjár
mínútur,“ segir Þorleifur og hælir
hugrekki SagaFilm, að þora að veðja
á nýja höfunda og gefa þeim frelsi
til að enduruppgötva seríuna.
Feikilega gott teymi
Þeir eru ólíkir í fasi og framkomu
en augljóst er að þarna er eitthvað
sem virkar. Einhvers konar jin-jang
orka þar sem þeir vega hvor annan
upp. Þeir eru sammála um að þeir
skipi gott teymi, samvinnan hefur
gengið vel og jafnvel styrkt vináttuna.
„Okkur gengur rosalega vel að
vinna saman. Ég held að reynsla
Dodda sem leikstjóra hjálpi okkur
mikið. Hann getur alltaf hámarkað
möguleikana sem hver sena hefur
og er algjörlega óhræddur við að
benda á að senan gæti verið betri.
Þó að þetta sé eitthvað sem aðrir
myndu segja að væri mjög gott, þá
sér hann alltaf það sem hægt er að
bæta ofan á hana í gæðum. Sem er
ómetanlegt. Ég held að þetta komi
að einhverju leyti úr leikstjórninni,“
segir Andri og beinir þessum vangaveltum að vini sínum sem fellst á
það.
Þorleifur segir markið hafa verið
sett hátt, enda þýði ekkert annað.
„Við ákváðum að skrifa besta handrit sem hefur komið í íslensku sjónvarpi og sögðum að það yrði enginn
afsláttur gefinn,“ segir Þorleifur á
meðan Andri brosir út í annað yfir
ákefðinni.

Þorleifur heldur hlæjandi áfram.
„Já, eða ég er alltaf búinn að vera
að tala um það og ég bara trúi því.
Það hvort manni tekst það eða ekki
er ekki endilega aðalatriðið, en
maður verður að stefna á það.“
Að handritinu hafa þeir unnið í
rúm tvö ár og kastað því á milli.
Minna úr réttarsalnum
Réttur fjallar um lögfræðistofuna
Lög og rétt og þær flækjur sem
upp koma. Fyrri handrit skrifuðu Sigurjón Kjartansson og Margrét Örnólfsdóttur og aðalhlutverk
eru í höndum Magnúsar Jónssonar sem Loga og Jóhönnu Vigdísar
Arnardóttur í hlutverki Brynhildar.
Verkefnið var því spennandi að takast á við, sér í lagi þar sem um er
að ræða frumraun þeirra beggja í
sjónvarpi. Sögusviðinu breyttu þeir
að því leyti að minna er í réttarsalnum og meiri áhersla á íslenskan
veruleika.
„Ég var ofboðslega fljótur að
útskýra fyrir fólki að íslenskir réttarsalir eru svona sirkabát
leiðinlegasta sjónvarpsefni sem til
er í heiminum,“ segir Andri sposkur á svip.
Eftir þá ákvörðun kviknuðu
spurningar um umfjöllunarefni
þáttanna en þeir félagar áttuðu sig
fljótt á að starf lögmanna snertir marga fleti íslensks samfélags.
Afraksturinn er samfelld sakamálasaga úr íslenskum raunveruleika þar sem dregin er upp yfirlitsmynd af ofbeldismálum.
Umfjöllunarefnið er kynferðisofbeldi gagnvart ungum einstaklingum í neyslu og hinn duldi
heimur internetsins þar sem samfélagsmiðlar koma við sögu.
Þeir sönkuðu að sér upplýsingum um málaflokkinn, þó ekki um
einstakt mál, og lögðu upp með að
þættirnir væru raunverulegir og
drægju ekkert undan.

„Það er varla að það komi þarna
inn sena eða atvik sem á sér ekki
hliðstæðu eða jafnvel enn öfgafyllri
útgáfu í íslenskum raunveruleika í
dag. Ekki í LA eða einhvers staðar í Simbabve, heldur hér,“ bætir
Þorleifur við ákveðinn og segir
sjónvarpsseríuformið henta vel til
þessa en í handritinu eru margar
sögur fléttaðar saman yfir langan
tíma.
„Við vorum ákveðnir í því eiginlega frá fyrstu mínútunni að það
væri vannýtt tækifæri ef við
færum að skrifa þessa seríu eingöngu út frá skemmtanagildi, það
yrði að vera einhver þjóðfélagsleg
skírskotun,“ segir Andri og bætir
við að ánægjulegt sé að vilji sé til
að skapa efni með sterkum skilaboðum og skírskotun í raunveruleg og aðkallandi málefni.
Kjarni vináttunnar
Þarna tekur Þorleifur til máls og
segir að það sé einmitt þessi köllun
þeirra beggja sem sé kjarni vináttunnar.
„Við viljum báðir hafa áhrif á
samfélagið. Andri áður í gegnum
pólitískt starf og lögmennsku og ég
í gegnum leikhúsið,“ segir Þorleifur.
„Við fórum í gegnum sameiginlegt ferli og ég held að við höfum
báðir komist að því að í listinni hafi
maður að mörgu leyti tækifæri til,
þó að þú sjáir það ekki alveg svart
á hvítu, að hafa djúpstæðari aðgang
að fólki. Þetta eru níu þættir sem
munu kannski rúlla í gegnum þrjá
mánuði. Ef okkur tekst vel upp þá
geta þessi málefni verið á milli
tannanna á fólki í fleiri mánuði,“
segir Þorleifur og það er augljóst
að umfjöllunarefnið er þeim hjartans mál.
Tökur á þáttunum standa yfir
fram í júlí en stefnt er á að sýningar hefjist á Stöð 2 í október.
„Við erum búnir að sjá svolítið

Lífið er einhvern
veginn allt of stutt og
skemmtilegt til þess að vera
að gera eitthvað annað en
það sem maður hefur mesta
ánægju af því að gera.
Andri Óttarsson

Við erum búnir að sjá
svolítið úr tökunum, fáum
sendar senur og senur, og
þetta lítur alveg svakalega
vel út. Við erum mjög
spenntir, alveg eins og
krakkar í dótakassa.
Þorleifur Örn Arnarsson

úr tökunum, fáum sendar senur og
senur, og þetta lítur alveg svakalega vel út. Við erum mjög spenntir,
alveg eins og krakkar í dótakassa,“
segir Þorleifur ánægður og bætir
við að það sé magnað að sjá tveggja
ára vinnu vakna til lífsins.
Andri er sammála og bætir við:
„Það er alltaf erfitt að afhenda sköpunarverkið í hendurnar á einhverjum öðrum en eftir fyrsta fundinn
með Baldvin Z vissum við að handritin gætu ekki verið í betri höndum,
hann deilir sömu sýn á verkefnið og
er í raun eins og hugur okkar á setti.
Við erum búnir að mæta nokkrum
sinnum á settið og sjá þessar fyrstu
tökur. Það sem við erum búnir að sjá
er enn þá betra en það sem maður
þorði að vona,“ segir hann. Þegar
þeir eru inntir eftir því hvort þetta
verkefni sé upphafið að frekara
samstarfi þeirra eru svörin skýr:
„Það er ljóst að við munum halda
þessu áfram,“ segir Andri ákveðinn og Þorleifur tekur í sama streng:
„Þetta var bara upphitun.“
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FURÐUVERÖLD LÍSU,
ÆVINTÝRAHEIMUR
ÓPERUNNAR

RÖLTU
RÚNTINN
Eitt það skemmtilegasta við Listahátíðina í Reykjavík í ár er aukin virkni
smærri sýningarrýma.
Í Gallery Gamma í Garðastrætinu
er einstaklega áhugaverð sýning
á verkum listakonunnar Dorothy
Iannone sem alla tíð hefur storkað
viðmiðum ríkjandi menningar í listsköpun sinni og lífssýn. Á síðustu
árum hafa verið haldnar yfirlitssýningar á verkum hennar, m.a. í New
Museum í New York og Berlinische
Galerie í Berlín og nú er hún komin
til Reykjavíkur.
Á Frakkastígnum er líka skemmtileg
sýning. Þar sýna stór nöfn í íslenskri
myndlist útisýningu í portinu við
Frakkastíg 9, á húsveggjum og í
garðinum. Kosningaþátttaka
kvenna í 100 ár er viðfangsefnið í
bráðskemmtilegri sýningu í brakandi
fersku lofti.
Í Týsgalleríi er sýningin Holning
eftir Bryndísi Hrönn Ragnarsdóttir
og Hulda Hákon sýnir hjá Tveimur
hröfnum.
Í Hverfisgalleríi er Ásdís Sif Gunnarsdóttir að sýna myndbandsverkið
Misty Rain – á mörkum kvikmyndar og vídeó-innsetningar.

Kíktu í kökuveislu, röltu rúntinn
og farðu á stofutónleika
Það mikilvægasta til þess að vel takist til með Listahátíðina í Reykjavík er líkast til þátttaka
borgarbúa. Hátíðin hófst í vikunni og virðist fara vel af stað og mætingin er góð. Enda er það
umfram allt það sem að er stefnt; að listin komi til fólksins og fólkið til listarinnar.

Magnús
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Hér er tæpt á nokkru af því
fjölmarga sem er á döfinni um
helgina og vonandi getur það
hjálpað einhverjum til þess að
finna eitthvað sem gleður og
lyftir andanum í dagsins önn og
amstri. Ekki er verra að hafa í huga
að á hátíðinni er fjöldi viðburða
ókeypis og margir þeirra eru
einmitt tilgreindir hér. Svo nú er
bara að setja kaffi á brúsa, smyrja
nokkrar samlokur og skella sér af
stað. Góða skemmtun.

Í heimahúsi að Þingholtsstræti 27
gefur að líta sýninguna Í tíma og
ótíma. Þar sýna fimm listamenn í
íbúð sameiginlegrar vinkonu.
Á Listasafni ASÍ gefur svo að líta
sýninguna Frenjur og fórnarlömb,
konur um konur, svo af nógu er að
taka og það kostar ekkert á ofangreindar sýningar.
Einnig er tilvalið að huga að sýningunni Furðuveröld Lísu, ævintýraheimur óperunnar–verkefni í
vinnslu á Listasafni Einars Jónssonar. Sýningin er innblásin af nýrri
óperu eftir John A. Speight tónskáld
og Böðvar Guðmundsson rithöfund.
Aðgangseyrir er 2.000 kr.

SUNNUDAGSSÆLA
Á sunnudagseftirmiðdag
er tilvalið að taka frá tíma
fyrir tónleikana Nýjabrum
í stofunni að Óðinsgötu 7,
fjórðu hæð til hægri. Tónskáldin Daníel Bjarnason,
Haukur Tómasson og María
Huld Markan Sigfúsdóttir hafa
öll samið tónverk á árinu
sem verða flutt á tónleikum
á einkaheimili á Óðinsgötu
með útsýni yfir Kvosina.
Aðgangseyrir er 3.900 krónur
og um að gera að tryggja sér
miða í tíma því stofan tekur
vart endalaust við.

OG KÖKUVEISLA
NÝJABRUM Í STOFUNNI

VOCAL–RÚRÍ

DORÍÓN VÍDEÓ- OG
TÓNLISTARGJÖRNINGUR

Laugardaginn er tilvalið að byrja kl.
13 í Nýlistasafninu í Reykjavík og
er aðgangur ókeypis. Í verkinu OG
býður Steinunn Gunnlaugsdóttir í
fjöruga kökuveislu í Nýlistasafninu,
þar sem alræmd hugtök halda uppi
góða skapinu og gómsæt samtenging
verður á boðstólum. Kökuveislan
hefst stundvíslega kl. 13 og stendur
eingöngu yfir í 30 mínútur en eftirmálar gjörningsins verða til sýnis til
7.júní. Athugaðu að Nýlistasafnið er
í Völvufelli 13-21 og þaðan er tilvalið
að taka strætó eða bruna í miðborgina í meiri skemmtilegheit.
Í Nýlistasafninu er líka sýningin Vorverk eftir Kristínu Helgu Káradóttur.
Þar fangar listakonan komu vorsins
með tilheyrandi togstreitu við hið
innra og hið ytra.

RÚRÍ
Rúrí er án efa einn fremsti myndlistarmaður okkar Íslendinga. Verk
hennar er að finna í opinberum
söfnum og einkasöfnum víða um
heim og og útiverk hennar hafa
mörg hver verið áberandi bæði hér
heima og í Svíþjóð og á Ítalíu svo
eitthvað sé nefnt.

UTAN REYKJAVÍKUR
Í dag, laugardag, kl. 18 í Norðurljósasal Hörpu verður nýr gjörningur eftir
Rúrí sem hún kallar Lindur–Vocal
VII. Verkið er stórt í sniðum og
hluti af gjörningaröð hennar Vocal
sem hún hefur sýnt víða um heim.
Aðgangseyrir er 2.900 kr. og ætti
þeim að vera vel varið enda spennandi verk hér á ferðinni.

Það eru líka viðburðir utan Reykjavíkur. Í Gerðarsafni í Hamraborginni
í Kópavogi er merkileg samsýning
íslenskra listamanna þar sem
unnið er út frá steindum gluggum
Gerðar Helgadóttur (1928-1975)
sem má finna í Skálholtskirkju,
Kópavogskirkju og víðar.
Í Kópavogskirkju á laugardaginn kl.
16 er á ferðinni vídeó- og tónlistargjörningurinn Doríon eftir Doddu

Maggý. Sérstaklega saminn í tilefni
sýningarinnar Birting í Gerðarsafni.
Það er vart hægt að halda því fram að
maður sé ekki í bænum þegar maður
er í Kópavogi en með Listasafn
Árnesinga gegnir öðru máli. Þar
verður opnuð í dag sýningin Geymar
þar sem gestum er boðið að ganga
inn í myndheim Sirru.
Allar þessar sýningar eiga það sameiginlegt að það kostar ekkert inn.

EÐA Á
SUNNUDAGINN
Athugaðu að sumt af því sem er í
boði í dag verður ekki endilega opið
á morgun, kannaðu því málið á vef
Listahátíðar, listahatid.is, áður en
þú leggur af stað. Í Ljósmyndasafni
Reykjavíkur er líka ókeypis sýning
sem verður opnuð á sunnudaginn og
kallast Verksummerki. Sýning sem
fjallar um huglægar og nærgöngular
tilhneigingar í íslenskri samtímaljósmyndun.

VELKOMIN
Í HÁSKÓLA ÍSLANDS

„Ég valdi Háskóla Íslands því hann er
framúrskarandi. Kennararnir eru einstakir og
aðstaðan í háskólanum er til fyrirmyndar.“

PIPAR\TBWA • SÍA • 151789

Alma Gytha Huntingdon-Williams,
jarðfræði

YFIR 400 SPENNANDI NÁMSLEIÐIR
Í BOÐI Í HÁSKÓLA Í FREMSTU RÖÐ
Fjölbreytt félagslíf, sveigjanlegt nám og góð þjónusta.
Fyrsta flokks kennsla í alþjóðlegum háskóla
og einstakir möguleikar í skiptinámi.
Öflug tengsl við atvinnulíf og víðtæk áhersla
á þátttöku nemenda í rannsóknum.
Umsóknarfrestur um grunnnám er til 5. júní.

www.hi.is
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ÁFANGAR Í MANNRÉTTINDAMÁLUM EVRÓPU OG BRETLANDS
ÁRIÐ

ÁRIÐ

ÁRIÐ

1949

1950

1998

Fjórum árum eftir stríðslok var
Evrópuráðið stofnað af tíu
Evrópulöndum til að styrkja
samvinnu um vandað réttarfar, mannréttindi, lýðræði og
menningarmál. Ísland gerðist
aðildarríki strax árið eftir og nú
eru aðildarríkin 47 talsins. Þeirra
á meðal eru Rússland, Tyrkland og Kákasuslöndin Georgía,
Aserbaídsjan og Armenía.
Raunar eiga öll ríki Evrópu allt
til Kákasushéraðanna aðild að
Evrópuráðinu að undanskildu
einu, sem er Hvíta-Rússland.

Þáverandi aðildarríki Evrópuráðsins
settu sér Mannréttindasáttmála
Evrópu. Sáttmálinn tók gildi árið
1953 og nú eiga öll 47 aðildarríki
Evrópuráðsins jafnframt aðild að
Mannréttindasáttmálanum. Jafnframt var stofnaður Mannréttindadómstóll Evrópu, sem hefur
það hlutverk að skera úr um mannréttindamál í aðildarríkjum Evrópuráðsins og styðst dómstóllinn þar við
Mannréttindasáttmálann.
Breska þingið samþykkti árið 1998
mannréttindalög, sem tóku svo gildi
árið 2000.

Breska þingið samþykkti mannréttindalög sem höfðu það höfuðmarkmið að innleiða Mannréttindasáttmála Evrópu í bresk lög. Með þessu
var breskum stjórnvöldum gert skylt
að virða þau mannréttindi sem tryggð
eru með Mannréttindasáttmála Evrópu. Þar með áttu Bretar ekki að þurfa
að leita til Mannréttindadómstóls
Evrópu, þar sem breskir dómstólar
áttu að tryggja sambærileg réttindi
heima fyrir. Eftir sem áður gátu Bretar
þó leitað til Mannréttindadómstólsins
ef þeir voru ósáttir við afgreiðslu
breskra dómstóla.

EVRÓPURÁÐIÐ Stofnað fjórum árum eftir lok seinni heimsstyrjaldar og á ekkert

skylt við Evrópusambandið.

SIGURVEGARAR David Cameron forsætisráðherra stillti sér upp til myndatöku fyrir framan þinghúsið í London ásamt nýkjörnum þingmönnum Íhaldsflokksins.

NORDICPHOTOS/AFP

Vilja ógilda mannréttindalögin
Eitt af forgangsverkefnum nýrrar ríkisstjórnar Davids Cameron snerist um að draga úr áhrifum Mannréttindadómstóls
Evrópu á breskt réttarfar. Með þessu verði breskum stjórnvöldum gert auðveldara að vísa útlendum glæpamönnum úr landi.
Guðsteinn
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

F

yrir þingkosningarnar í Bretlandi 7. maí
síðastliðinn gaf breski
Íhaldsflokkurinn kjósendum skýrt loforð um
að „fella úr gildi mannréttindalöggjöfina og skerða hlutverk Mannréttindadómstóls Evrópu, svo auðveldara verði að flytja
útlenda glæpamenn úr landi.“
Þetta átti að verða eitt af forgangsmálum stjórnarinnar, en
strax viku eftir kosningarnar er
komið í ljós að innan Íhaldsflokksins eru afar skiptar skoðanir um
þetta kosningamál.
„Ég er hræddur um að með
þessu lendum við í átökum við
Mannréttindadómstólinn og ekki
vil ég að við yfirgefum hann,“
sagði einn þingmanna flokksins,
David Davis, í viðtali við dagblaðið
Hull Daily Mail. „Ef við förum þá
fá allir aðrir afsökun til að fara.“

Hann segist telja að þetta verði
enn umdeildara mál en úrsögnin
úr Evrópusambandinu, sem Cameron hefur lofað að láta Breta
kjósa um síðar á kjörtímabilinu.
Mannréttindi í uppnámi
Bresku mannréttindalögin voru
sett árið 1998, þegar Verkamannaflokkurinn var við völd og Tony
Blair forsætisráðherra. Tilgangur þeirra var að leiða í bresk lög
Mannréttindasáttmála Evrópu og
þar með veita Mannréttindadómstól Evrópu ákveðið úrskurðarvald um mannréttindamál í Bretlandi.
Þau hafa frá upphafi verið
umdeild, og sérstaklega gagnrýnd
fyrir að gera breskum stjórnvöldum erfitt fyrir að vísa útlendum
glæpamönnum úr landi.
Í staðinn fyrir mannréttindalögin ætlar breska stjórnin reyndar
að setja í lög svonefnda Réttindaskrá, sem á að tryggja Bretum
mannréttindi áfram án þess að
þurfa að leita sérstaklega til
Mannréttindadómstóls Evrópu.
Áform Camerons hafa verið

Úr kosningastefnuskrá Íhaldsflokksins
„Við höfum komið í veg fyrir
að fangar fái kosningarétt, og
höfum rekið úr landi grunaða
hryðjuverkamenn á borð við
Abu Qatada, þrátt fyrir öll þau
vandamál sem skapast hafa
af mannréttindalöggjöf Verkamannaflokksins. Næsta ríkisstjórn Íhaldsflokksins mun fella
úr gildi Mannréttindalögin og
innleiða Réttindaskrá Bretlands.
Með þessu verða rofin tengslin
milli breskra dómstóla og Mannréttindadómstóls Evrópu, þannig
að okkar eigin Hæstiréttur verði
endanlegt úrskurðarvald í mannréttindamálum í Bretlandi.“

sögð stefna aðild Bretlands að
Evrópuráðinu og Mannréttindasáttmála Evrópu í uppnám. Með
breskum sérlögum um mannréttindi ætli Bretar sér að reyna
að vera með einhverjum hætti
stikkfrí þegar kemur að mannréttindamálum. Þar með verði mann-

NÝJA STJÓRNIN Ný ríkisstjórn Davids Cameron forsætisráðherra kom saman á
þriðjudaginn. George Osborne verður áfram fjármálaráðherra, Philip Hammond
utanríkisráðherra og Theresa May innanríkisráðherra.
NORDICPHOTOS/AFP

réttindamálum í Bretlandi jafnframt stefnt í uppnám.
Að vísu fylgir ekki, að þótt
breska stjórnin nemi mannréttindalögin úr gildi þá þurfi Bretland að segja sig úr Evrópuráðinu,
þannig að Bretlandi yrði ekki lengur aðili að Mannréttindasáttmála

Evrópu og Evrópudómstólnum.
Einstaklingar geta áfram leitað
til Mannréttindadómstólsins til
að fá úrlausn sinna mála, og með
áframhaldandi aðild að sáttmálanum skuldbinda bresk stjórnvöld
sig áfram til að þess að fara að
ákvæðum hans í allri afgreiðslu
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ABU QATADA

BRESKA ÞINGIÐ Tony Blair forsætisráðherra í ræðustól árið 1999, en hann var
forsætisráðherra þegar mannréttindalögin voru sett.

Abu Qatada er jórdanskur
Palestínumaður, sagður predika
hatursboðskap og grunaður um
tengsl við Al-kaída. Hann var
handtekinn í Bretlandi árið 2002
og sendur þaðan til Jórdaníu árið
2013 eftir að Jórdanir höfðu fullvissað Breta um að hann myndi
ekki sæta pyntingum. Í júní 2014
var hann svo sýknaður í Jórdaníu
af ákærum um aðild að hryðjuverkum.
Bresk stjórnvöld hugðust vísa
honum úr landi strax eftir að
hann var handtekinn árið 2002,
en hann barðist hart gegn brottvísun og tóku þau málaferli meira
en áratug.

ABU QATADA Orðinn frjáls maður ásamt móður sinni í Jórdaníu eftir sýknun í júní

á síðasta ári.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Ég er hræddur um að
með þessu lendum við í
átökum við Mannréttindadómstólinn og ekki vil ég
að við yfirgefum hann.

Yfirborðsbreytingar einar?
Nýja stjórnin kom saman á sinn
fyrsta vikulega fund strax á
þriðjudaginn var. Á mánudaginn
kemur svo nýkjörið þing saman í
fyrsta sinn. Elísabet drottning les
síðan stefnuskrá nýrrar stjórnar
miðvikudaginn 27. maí, en stefnuræða sú er venju samkvæmt fyrst
og fremst listi yfir þau frumvörp
sem stjórnin ætlar að leggja fyrir
þingið næsta árið.
Það verður Michael Gove, dómsmálaráðherra nýju stjórnarinnar,
sem fær það hlutverk að koma
þessum breytingum á. Cameron
hefur óskað eftir því að drög að
frumvarpi liggi fyrir innan hundrað daga, eða ekki síðar en í byrjun
ágúst.
Hans bíða í raun tveir kostir:
Annaðhvort verða gerðar verulegar breytingar sem kosta það
að bresk stjórnvöld lenda fljótlega
upp á kant við Mannréttindadómstól Evrópu, eða breytingarnar
verða fyrst og fremst á yfirborðinu og hafa í raun lítið að segja.

Menningarnótt fagnar 20 ára afmæli sínu þann 22. ágúst nk. Við

ætlum að fagna þessum merku tímamótum með því að styrkja
skemmtilega og frumlega viðburði. Viðburðir hátíðarinnar eiga
sér stað víðsvegar um borgina, m.a. á torgum, í portum, görðum,

•

SÍA

galleríum, verslunum, menningarstofnunum og heimahúsum.

jl.is

Norður-Írland í uppnámi
Áform Camerons mæta einnig
harðri andstöðu frá NorðurÍrlandi, því mannréttindalögin
eru nefnilega partur af friðarsamkomulaginu sem gert var á
Norður-Írlandi föstudaginn langa
árið 1998.
Að friðarsamkomulaginu stóðu
bæði bresk og írsk stjórnvöld ásamt
átta norðurírskum stjórnmálaflokkum og samtökum, bæði úr
röðum sambandssinna og aðskilnaðarsinna. Bresk stjórnvöld skuldbundu sig, rétt eins og hinir aðilar samningsins, til þess að virða
hann í einu og öllu, þar á meðal
skýrt ákvæði um að bresku mannréttindalögin séu partur af honum.
„Utanríkisráðherrann ætti án
tafar að útskýra stöðu stjórnarinnar varðandi það hvort hún ætli sér
með þessum hætti að brjóta samninginn sem gerður var í Belfast
föstudaginn langa,“ hafði breska
dagblaðið The Guardian nú í vikunni eftir Brian Gormally, framkvæmdastjóra norðurírsku mannréttindasamtakanna CAJ. „Skref
af því tagi myndi gera Bretland að
útlagaríki á alþjóðavettvangi og
grafa verulega undan friðarsamkomulaginu á Norður-Írlandi.“
Írsk stjórnvöld hafa sömuleiðis látið skýrt í ljós að þau muni
standa með Norður-Írum í þessu
máli.
„Það er nauðsynlegt að virða
algjörlega það grundvallarhlutverk mannréttinda að tryggja frið
og stöðugleika á Norður-Írlandi,“
er haft eftir Charlie Flanagan,
utanríkiráðherra írsku stjórnarinnar, í BBC.

Ertu með góða
hugmynd fyrir
Menningarnótt?

Við úthlutun í ár verður kastljósinu
beint að viðburðum á torgum miðborgarinnar; nýjum og gömlum, stórum og litlum, fundnum og földum. Sú
tenging er þó ekki skilyrði fyrir styrkveitingu. Við tökum vel á móti öllum
umsóknum.

•

mála. Ætli bresk stjórnvöld sér að
nota innlend lög til þess að komast
hjá því að hlíta ákvæðum Mannréttindasáttmálans, þá má fastlega
reikna með því að Mannréttindadómstóllinn fari fljótlega að skipta
sér af því.

JÓNSSON & LE’MACKS

David Davis,
einn þingmanna Íhaldsflokksins.

Menningarnæturpotturinn er samstarfsverkefni Höfuðborgarstofu og Landsbankans sem hefur verið máttarstólpi Menningarnætur frá upphaﬁ.
Veittir verða styrkir úr pottinum, 50200.000 kr. til einstaklinga og hópa sem
vilja skipuleggja ölbreytta og áhugaverða
viðburði á Menningarnótt.
Tekið er við umsóknum um styrki
úr sjóðnum til og með 1. júní á
www.menningarnott.is.
Nánari upplýsingar um styrki hátíðarinnar
veita viðburðastjórar Höfuðborgarstofu
í síma 590 1500 og á menningarnott@
reykjavik.is.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Á ÆFINGU Cameron, Einar og Sergio voru truflaðir á æfingu á Stóra sviðinu en Íslenski dansflokkurinn frumsýnir Blæði á þriðjudaginn.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ballettinn fælir strákana frá
Þrír erlendir karldansarar starfa í Íslenska dansflokknum, þeir Sergio Pares Agea, Einar Nikkerud og Cameron Corbett.
Rætur þeirra og leið til Íslands eru ólíkar en þeir eiga sameiginlegt að hafa fyrir nokkra tilviljun endað sem dansarar hér á landi.
Erla Björg
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

D

ansararnir þrír eru
hluti af hópi sem frumsýnir verkið Blæði á
þriðjudaginn, sem er
samstarfsverkefni
flokksins og Listahátíðar í Reykjavík. Cameron ætlaði að stoppa í þrjá mánuði á Íslandi
en hefur starfað með flokknum í 17
ár, Einar fór á sinn fyrsta atvinnusamning hjá flokknum og Sergio
er bókstaflega að taka sín fyrstu
dansspor á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu.
Úr sirkus í dansinn
Sergio hefur aldrei tekið þátt í
danssýningu áður. Hann er aftur
á móti háskólamenntaður loftfimleikamaður og starfar venjulega í
sirkús.
„Mér var boðið til Íslands til að
taka þátt í þessu verkefni. Þannig
að þetta er stutt dvöl hjá mér. Mér
finnst dansinn áhugaverður en
hann er svolítið langt frá því sem
ég sérhæfði mig í. Ég býst því ekki
við því að ég muni skipta um starfsferil heldur snúa mér aftur að sirkúsnum þegar ég fer heim,“ segir
Sergio og bætir við að hann hafi
lært mikið á þessum þremur mánuðum um dans og Ísland.
Cameron er frá Bandaríkjunum
og hefur búið á Íslandi og starfað
með Íslenska dansflokknum frá
árinu 1998 eða í 17 ár. Ætlaðir þú
að stoppa svona lengi á Íslandi?
„Nei, ég kom hingað til að taka
þátt í þriggja mánaða verkefni en
svo varð ég ástfanginn. Sú ást er

reyndar löngu farin en svo varð
ég bara ástfanginn af Íslandi og
finnst gott að búa hérna. Í byrjun
var ég hræddur um að ég væri að
taka skref niður á við, við að fara
til Íslands, þar sem ég hafði átt
góðan feril í Þýskalandi sem sólóisti. Ég hélt að ferillinn væri búinn
að ná hámarki en svo var svo mikil
uppbygging í flokknum og orðsporið hefur farið vaxandi ár frá
ári. Þannig að ég er mjög stoltur
af vinnu minni með Íslenska dansflokknum.“
Líf eftir dansferilinn
Cameron er 42 ára og því fer að
koma að kaflaskiptum í lífi hans
þar sem atvinnudansinn spyr því
miður um aldur. Hann hefur þó
ekki tekið ákvörðun um hvort hann
verði áfram á Íslandi þegar hann
hættir hjá Íslenska dansflokknum
en segir það góðan möguleika.
„Hér hef ég byggt upp líf mitt og
feril. Ég er ekki kominn með plön
en hef opnar hugmyndir um framhaldið. Það er nefnilega svo gott í
dag að maður getur breytt algjörlega um feril. Hætt í dansi og farið
að læra eitthvað nýtt og skipt um
stefnu. Þannig að það eru margir
möguleikar í stöðunni.“
Ekkert talað–bara drukkið
Einar kemur frá Noregi og hefur
starfað með Íslenska dansflokknum
í tvö ár. Hann er þó á leiðinni aftur
til Noregs eftir nokkrar vikur enda
á hann eiginmann þar og hefur
fengið nóg af fjarbúðinni í bili.
„Ég kom til Íslands strax eftir
útskrift úr dansnámi. Ég sá sýningu með Íslenska dansflokknum í Ósló þegar ég var yngri og
heillaðist upp úr skónum. Síðan
þá hefur mig langað að starfa með

flokknum. Það var þó erfiðara að
aðlagast samfélaginu en ég hélt í
fyrstu út af rokinu og tungumálinu.
Ég hélt að ég myndi tala reiprennandi íslensku eftir nokkra mánuði,“
segir Einar hlæjandi og við veltum
fyrir okkur hvort það sé samt ekki
auðveldara að koma til Íslands núna
en fyrir tæpum tuttugu árum þegar
Cameron kom til landsins. Cameron
segir það alveg öruggt.
„Dansinn er alþjóðlegur þannig
að ég held að það hafi ekki breyst
mikið að starfa með flokknum. En
Ísland er allt annar heimur í dag.
Þegar ég kom fyrst var erfitt að fá
góðan ost og zucchini – eða, enginn
vissi hvað zucchini var! Og enginn
fór út á þriðjudegi heldur var bara
farið út um helgar og þá var ekkert
talað – bara drukkið!“
Úr handbolta í dansinn
Einar tekur undir orð Camerons
og segist hafa lært mikið á sínum
fyrstu tveimur árum í vinnu hjá
atvinnudansflokki. Hann byrjaði
ekki að dansa fyrr en fimmtán ára
gamall, fyrir aðeins átta árum, og
litlu munaði að hann yrði atvinnumaður í handbolta, en ekki dansi.
„Ég var farinn að spila í efstu
deild. En svo fyrir hálfgerða tilviljun ákvað ég að fara í inntökupróf í dansskóla þegar ég var
fimmtán ára. Einn virtasti dansari Noregs kemur frá sama litla
þorpi og ég og hvatti mig áfram.
Ég hafði aldrei heyrt um skólann
og inntökuprófunum var lokið en
ég sló samt til. Þetta var mikil
breyting fyrir mig og handboltaþjálfarinn skildi ekkert í mér að
hætta í boltanum. Það tók mig tvö
ár að finna að ég hafði valið rétt og
núna er ég mjög sáttur við að hafa
valið dansinn.“

En eru þetta ekki ansi ólíkar
greinar, handbolti og dans?
„Jú, en það er gott að hafa íþróttahaus í dansinum. Ég mikla ekki
hlutina fyrir mér eða flæki þá,
heldur bara framkvæmi. Einnig
hefur handboltinn hjálpað mér með
stökkin og annað sem krefst styrks
í dansinum.“
Dans er meira en ballett
Getur maður sem sagt byrjað að
dansa 15 ára?
„Já, það virkaði alla vega fyrir
mig. En ég var samt í góðri líkamlegri þjálfun,“ segir Einar.
Sergio grípur orðið. „Já, algjörlega – og ég byrjaði miklu seinna.
Ég fór ekki að læra sirkuslistir fyrr
en átján ára gamall án þess að hafa
nokkurn bakgrunn eða vera í sérstöku líkamlegu formi. Maður getur
alveg byrjað að dansa þótt maður
hafi ekki æft frá þriggja ára aldri.“
Cameron segir bara betra að
byrja aðeins seinna, ef eitthvað er.
„Mér finnst tilhugsunin um að
byrja í ballett fimm ára mjög leiðinleg. Börn eiga að leika sér, gera eitthvað spennandi, hlaupa og hafa
gaman.“
Ætli það tengist því að ekki fleiri
strákar eru í dansi á Íslandi?
„Já, ég held að balletttímar
séu ekki aðlaðandi kynning fyrir
stráka,“ segir Sergio. „Það er til
margs konar dans og líkamlegar
listir. En ungt fólk sem ætlar að
leggja fyrir sig dans byrjar yfirleitt
í ballett, það er kynningin á dansinum, þangað beinir menntakerfið
börnunum. Ég held að það sé vandinn, að dyrnar að dansheiminum séu
of litlar og þröngar. Bara í gegnum
ballettinn.“
Cameron bendir á að á Íslandi
sé samkvæmisdansinn dyr strák-

„Mér finnst tilhugsunin um að byrja í ballett
fimm ára mjög leiðinleg.
Börn eiga að leika sér,
hlaupa og hafa gaman.
Cameron Corbett

Það er gott að hafa
íþróttahaus í dansinum. Ég
flæki ekki hlutina, heldur
bara framkvæmi.
Einar Nikkerud

Ég fór ekki að læra
sirkuslistir fyrr en átján ára
gamall án þess að hafa
nokkurn bakgrunn eða vera
í sérstöku formi.
Sergio Agea

anna. „Kannski er samt litið á samkvæmisdans meira sem íþrótt.
Þegar ég var að byrja í dansi kynnti
kennarinn minn margar greinar
fyrir mér og þannig vaknaði áhugi
minn en ég veit ekki hversu mikið
það er gert í samkvæmisdansinum.
Þannig að þótt samkvæmisdansinn
sé vissulega dyr inn í dansheiminn
er kannski ekki svo auðvelt að fara
þaðan á önnur svið dansins.“
Við ljúkum spjallinu á því að vera
sammála um að dansinn sé frábært
starf. Að það sé hægt að ferðast út
um allan heim og fyrir strákana sé
alltaf gott að fá vinnu þar sem skortur er á karldönsurum. Dansararnir þrír ljúka því spjallinu á því að
hvetja íslenska stráka áfram á dansbrautinni.

Queen Extravaganza

Saknar stjórnmálanna
Margrét Tryggvadóttir
hefur hug á að taka aftur
þátt í stjórnmálum. Hún veit
þó ekki með hvaða flokki en
telur breytingar í aðsigi í
pólitísku landslagi.
SÍÐA 2

Hljómsveitin The Queen
Extravaganza treður upp í
Eldborgarsal Hörpu
15. ágúst. Hún var sérstaklega mynduð til að koma
lögum The Queen á
framfæri.
SÍÐA 4

Svefnvandi, kvíði, depurð

MAGNOLIA
OFFICINALIS

•
•
•
•

Heilbrigður svefn
Upphaf svefns
Samfelldur svefn
Þunglyndi og kvíði

Börkur af plöntunni
MAGNOLIA
OFFICINALIS, sem vex
í fjallahéruðum Kína,
hefur verið notaður við
svefnvandamálum, kvíða
og þunglyndi í yfir 2000
ár í Asíu.

LOKSINS LAUSN
Maja er loksins laus við
sólarexem eftir að hún
fór að nota Skin Care
Perfect Tan.

“Hjálpar þér að losna
úr vítahringnum og ná
stjórn á svefninum”
Dr. Michael Breus
www.thesleepdoctor.com

Heilbrigður svefn

Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Heilsuhúsið,
Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, Heilsuver,
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is og Heimkaup

NÝTUR SÓLAR
ÁN SÓLAREXEMS
ICECARE KYNNIR Eftir að Maja prófaði Skin Care Perfect Tan gat hún loksins notið
þess að liggja í sólbaði. Áður hafði sólarexem eyðilagt fyrir henni sólarlandaferðir.
Nú getur Maja notið ferðarinnar og sólarinnar án þess að fá sólarexem.

M

aja vann lengi í dönsku versluninni Matas og fékk áhuga á
heilsuvörum í starfi sínu. „Þegar
ég kynntist Perfect Tan-töflunum fyrst
ákvað ég að prófa þær, enda með mjög
viðkvæma húð,“ segir hún. „Fríin mín
hafa oft og mörgum sinnum eyðilagst
vegna sólarexems. Hendur og fætur voru
sérstaklega slæmar af sólarexeminu sem
þróaðist oft yfir í blöðrur
sem var virkilega óþægilegt. Þetta gerðist þrátt
fyrir að ég væri í skugga
og hefði notað sólarvörn,“
segir Maja.

PERFECT TAN VIRKAÐI
FRÁBÆRLEGA
„Ég var mjög spennt
fyrir því hvernig töflurnar
myndu virka. Ég byrjaði að
taka þær inn um mánuði
áður en fríið hófst. Ferðin
var yndisleg

og Perfect Tan virkaði frábærlega. Ég gat
virkilega notið ferðarinnar án þess að
fá sólarexem. Ég upplifði það líka að ég
gat verið meira úti í sólinni en ég er vön.
Mamma hrósaði mér mörgum sinnum
fyrir það hvað ég væri sólbrún, en ég fæ
yfirleitt ekki lit. Það er frábært að finna
vöru sem virkar, ég er orðin fastur viðskiptavinur Perfect Tan.“

HVAR ER HÆGT AÐ KAUPA
SKIN CARE PERFECT TAN?
Það er hægt að kaupa Skin
Care Perfect Tan í apótekum, heilsuhillum stórmarkaða og öllum heilsuverslunum. Það er einnig hægt að
fá Skin Care Perfect Tan á
heimasíðu umboðsaðilans,
www.icecare.is. Ef þú hefur
spurningar hafðu samband
við starfsfólk IceCare á icecare@icecare.is.

SÖLUSTAÐIR OG
UPPLÝSINGAR

Skin Care Perfect
Tan fæst í öllum
apótekum, heilsuverslunum og
heilsuhillum
stórmarkaðanna.
Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu
IceCare.
www.icecare.is
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BREYTINGAR
LIGGJA Í LOFTINU
NÓG AÐ GERA Margrét Tryggvadóttir, fyrrverandi alþingismaður, er að skrifa
barnabók sem fjallar um Ísland. Hún saknar stjórnmálavafstursins og stefnir á
stjórnmálaþátttöku á nýjan leik. Enginn flokkur hentar henni þó núna.

M

Til sölu er tískuverslunin Tuzzi í Kringlunni.
Verslunin hefur verið rekin um fimm ára skeið og er þekkt
fyrir vandaðan kvenfatnað.
Verslunin er með trygg og góð viðskiptasambönd.
Tuzzi hefur skapað sér ákveðna sérstöðu
og á tryggan hóp viðskiptavina.
Verslunin er í 100 m2 leiguhúsnæði
með langan leigusamning.
Reksturinn hefur gengið vel og skilað ágætum hagnaði.
Áhugasamir hafi samband við jens@kontakt.is

Haukur 05.15

Viðskiptatækifæri á www.kontakt.is

ZenBev - náttúrulegt Triptófan

Melatónin

úr graskersfræjum

www.zenbev.is - Umboð: vitex ehf

Betri og dýpri

NÝTT

svefn

Engin eftirköst eða ávanabinding

Vísindaleg sönnun á virkni
sjá vitex.is

Melatónín er talið minnka líkur
á blöðruhálskirtilskrabbameini

Tvær bragðtegundir
sítrónu og súkkulaði

sjá vitex.is

Fæst í ﬂestum apótekum og heilsubúðum

Upplýsingar í síma 896 6949 og www.vitex.is

Rauðrófu
kristall
Betra blóðflæði - Betri heilsa
www.superbeets.is - vitex.is

Upplýsingar í síma
896 6949 og www.vitex.is

Nitric Oxide

Nóbelsverðlaun 1998
Sameind ársins 1992
Uppgötvun á Nitric Oxide
var upphaﬁð á framleiðslu
rislyfja

Eftir fertugt

framleiðir líkaminn
50% minna Nitric Oxide
Breyting nítrats úr fæðu í Nitric Oxide
byrjar í munni, þess vegna er
SuperBeets tekið inn í vökvaformi,
en ekki töﬂuformi.
Superbeets Nitric Oxide allt að 5 sinnum öﬂugra
1. dós superbeets jafngildir 30 ﬂöskum af 500 ml rauðrófusafa Fæst í ﬂestum apótekum og heilsubúðum

argrét var á fullu í
garðstörfum þegar við
náðum tali af henni.
„Við erum búin að bera á pallinn, pússa garðhúsgögnin og
taka til í garðinum eftir veturinn,“ sagði hún. „Við tókum
okkur frí, notuðum þurrkinn til
að láta hendur standa fram úr
ermum. Tiltekt í bílskúrnum er
næst á dagskrá og við ætlum
að nota helgina í hana,“ segir
Margrét sem býr í suðurhlíðum
Kópavogs og er með stóran og
skjólgóðan garð. „Fyrir nokkrum árum vorum við að spá í
að kaupa okkur sumarbústað.
Ákváðum síðan að hafa sumarhúsið í garðinum, byggðum
stóran pall og fengum okkur
pott. Það er mjög notalegt í
garðinum á góðviðrisdögum.

BARNABÓK Á LEIÐINNI
Annars er ég mest að fást við
ritstjórn og ritstörf. Ég er að
skrifa bók fyrir krakka sem
verður um Ísland og kemur
út næsta vor. Bókina er ég að
vinna með teiknara og hún er
vel á veg komin. Þetta er bók
fyrir breiðan aldur,“ útskýrir
Margrét en þetta er fjórða
barnabókin hennar. „Það er
óhemju skemmtilegt að fást við
þetta verkefni,“ segir hún.
Margrét er bókmenntafræðingur að mennt og starfaði sem
ritstjóri hjá Máli og menningu
og síðan Eddu útgáfu en var svo
sjálfstætt starfandi. Hún var
auk þessa að ljúka við ritstjórn
á texta í ferðamannabók. Þar
fyrir utan hefur hún nóg að gera
í textagerð fyrir hin ýmsu fyrirtæki.
AFTUR Á ÞING
Margrét segist sakna stjórnmálavafstursins að sumu leyti
og segist vel geta hugsað sér að
fara aftur á þing. „Ég er reyndar
fegin að vera ekki á þingi á þessum tíma ársins þegar störfin
fara í sinn ljótasta ham. En ég
á eftir að koma í gegn einni
stjórnarskrá eða svo. Það var
ótrúlega mikil og góð reynsla
sem ég fékk á Alþingi og er
mjög þakklát fyrir hana,“ segir
Margrét, sem fylgist vel með
öllu því sem gerist í íslenskum
stjórnmálum. „Ég er með nefið
niðri í öllu sem viðkemur pólitík,“ segir hún. „Ég les meira
að segja frumvörp. Mér finnst
ástandið hörmulegt á Alþingi.
Pólitíkin virðist í pattstöðu en
mér finnst samt eins og það sé
eitthvað í farvatninu. Það er
svo mikil spenna í loftinu að
hún hlýtur að brjótast út fyrr en
seinna. Ég veit ekki hvað gæti
gerst en við getum ekki verið í
svona spennu endalaust. Það
hefur svo margt verið í kyrrstöðu, gjaldeyrishöftin eru hér
enn, að ég tali ekki um stöðuna
á vinnumarkaði. Sumir stjórnmálamenn eru ekki í tengslum
við almenning. Þeir vita ekki

MEÐ MÖRG ÁHUGAMÁL Margrét segist alltaf vera með nefið niðri í pólitíkinni. En
hún hefur mörg önnur áhugamál líka; garðyrkju, hjólaferðir og bóklestur.
MYND/GVA

hvernig lífið gengur fyrir sig hjá
hinum almenna launþega,“ segir
Margrét sem segist vera í góðu
sambandi við alþingismenn úr
mörgum flokkum.

ENGINN FLOKKUR
ÁHUGAVERÐUR
Margrét segist alltaf hafa verið
pólitísk en eiga erfitt með að
samsama sig einhverjum einum
flokki. Þegar hún er spurð með
hvaða flokki hún vilji helst
vinna, svarar hún: „Ég á von
á því að landslagið í pólitík
verða breytt þegar kemur að
næstu kosningum. Ég finn mig
ekki með þeim flokkum sem
eru starfandi núna en hef mikla
trú á meiri samvinnu á vinstri
vængnum. Ég mun fylgjast vel
með því sem gerist á næstunni.
Það hefur verið mikið rót í þjóðfélaginu eftir hrunið en breytingarnar liggja í loftinu.“
ER FERÐASJÚK
Margrét segist eiga mörg áhugamál fyrir utan stjórnmálin. „Ég
er ferðasjúk. Mér finnst gaman
að skreppa í styttri ferðir á
hjóli. Svo hef ég líka gaman af
því að fara í lengri ferðir. Um
páskana fórum við á skíði í Kanada og eyddum svo páskum í
Seattle sem var ótrúlega gaman.
Í fyrra hjóluðum við meðfram
Dóná en ég ætla að vera dugleg

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

ALLT AÐ GERAST
„Ég á von á því að landslagið í
pólitík verða breytt þegar kemur
að næstu kosningum. Ég finn
mig ekki með þeim flokkum sem
eru starfandi núna en hef mikla
trú á meiri samvinnu á vinstri
vængnum.“
að hjóla um höfuðborgarsvæðið
í sumar. Mér finnst gaman að
skoða mig um á hjóli. Maður
upplifir umhverfið á annan hátt
en þegar ekið er um í bíl. Ég hef
líka mjög mikinn áhuga á bókmenntum og myndlist. Svo á ég
hund sem ég dýrka. Öll útivera
og hreyfing er mér að skapi en
svo er ég líka góður kokkur. Ég
vil elda fallegan mat frá grunni
og hann þarf að vera hollur.“
Margrét segist hafa verið
alin upp í hjálparsveit skáta.
Faðir hennar, Tryggvi Páll Friðriksson, var formaður Landssambands hjálparsveitanna og
síðan einn framkvæmdastjóra
Landsbjargar. Margrét er gift
Jóhanni Ágústi Hansen, viðskiptafræðingi og listaverkasala
hjá Gallerí Fold, en þau eiga tvo
syni, annar þeirra er fluttur að
heiman. Margrét hefur haldið
úti bloggi á herdubreid.is.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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KRAFTUR „Hljómsveitin er svo góð að ég myndi ekki vilja fara á svið á eftir þeim“ segir Roger Taylor, trommuleikari Queen.

Opið

TÓNLIST QUEEN Í
LIFANDI FLUTNINGI

í dag

12-15

Sumarsprengja
20-50% afsláttur

Skipholti 29b • S. 551 0770
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ORIGAMI
Plastbakki
2.750 kr.

FOLIE
Ljósasería
í garðinn eða stofuna
8.900 kr.

FULL BÚÐ
AF NÝJUM
VÖRUM

SADIE
plastkanna
Til í rauðu
og glæru
2.950 kr.

MAUI

SÓLSTÓLL

AFSLÁTTUR
NÚ 13.800 KR.

MAUI
Legustóll með strigabaki
Græn- eða rauðmynstrað 13.800 kr.
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TÓNLEIKUR EHF. KYNNIR Hljómsveitin The Queen Extravaganza treður
upp í Eldborgarsal Hörpu 15. ágúst. Hljómsveitin var sérstaklega mynduð
til að koma lögum The Queen til nýrra sem eldri aðdáenda um allan heim.

H

ljómsveitarmeðlimirnir í The
Queen Extravaganza voru sérvaldir af trommuleikaranum Roger
Taylor og gítarleikaranum Brian May,
sem báðir tilheyra upprunalegu hljómsveitinni. „The Queen Extravaganza er
sérstaklega hugsuð til að nýir sem eldri
aðdáendur Queen geti notið tónlistar
hljómsveitarinnar í lifandi flutningi frábærra tónlistarmanna,“ segir Taylor, en
eins og flestir vita lést Freddy Mercury,
söngvari hljómsveitarinnar, langt fyrir
aldur fram árið 1991.
„Sýningin er stór í sniðum, mjög myndræn og með óvæntum uppákomum,“ segir Taylor. Hann sá sjálfur um að framleiða
sýninguna ásamt Spike Edney, hljómborðsleikara Queen til margra ára. Saman
hafa þeir skapað nær fullkomna tónleikaupplifun og ættu Queen-aðdáendur ekki
að verða sviknir.
Hljómsveitina skipa tónlistarmenn sem
Roger Taylor valdi í sérstakri hæfileikakeppni á netinu. Kanadíski söngvarinn
Marc Martel bar sigur úr býtum í þeirri
keppni. Hann er áþekkur Freddy Mercury
í útliti og söngröddin er ótrúleg lík. Hann
hefur líka tekið upp ýmsa takta Freddys.
Hljómsveitina skipa auk Martel; Nick
Radcliffe á gítar, Tylen Warren á trommur,
Francois-Olivier Doyon á bassa. Hljómsveitarstjóri og hljómborðsleikari er
Brandon Ethridge. „Hljómsveitin er svo
góð að ég myndi ekki vilja fara á svið á
eftir þeim,“ segir Taylor.
Marc Martel er fæddur árið 1976. Hann
var söngvari í hljómsveitinni Downhere
frá árinu 1999 til 2011 en hún sérhæfði sig
í kristilegri rokktónlist. Sólóferillinn hófst
árið 2011 eftir þátttöku í hæfileikakeppni
Rogers Taylor. Keppnin fór fram á netinu
og söng Martel hina ódauðlegu klassík
Somebody to Love. Á örfáum dögum hafði
myndbandið fengið yfir milljón áhorfendur á YouTube. Í dag, þremur árum
síðar, hafa rúmlega níu milljónir manna
horft á myndbandið en í því hljómar hann
nánast alveg eins og hinn goðsagnakenndi
Freddy. Það er skemmst frá því að segja
að Marc vann keppnina og túrar nú um
heiminn með The Queen Extravaganza.
Meðal laga á tónleikum hljómsveitarinnar verða Bohemian Rhapsody,
Another One Bites the Dust, Crazy Little
Thing Called Love, Under Pressure, We
Will Rock You /We Are the Champions,
Kind of Magic, Radio Ga Ga, Somebody to

GOÐSÖGN Freddy Mercury upp á sitt besta.

LÍKINDI Marc Martel nær Freddy ótrúlega vel. Söngröddin er mjög áþekk og
sömuleiðis ýmis útlitseinkenni og taktar.

Love, Killer Queen ásamt fleiri Queen-lögum. Á hljómleikunum verða líka sýndar
sjaldgæfar kvikmyndir úr safni Queen.
Miðasala hófst í síðustu viku á Harpa.is
og eru aðeins örfá sæti laus. Tónleikarnir
hefjast klukkan 20 og ættu aðdáendur
Queen og aðrir áhugasamir að tryggja sér
miða.

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Leikskólakennari eða

starfsmaður með aðra frábæra háskólamenntun sem nýtist í
starfi, óskast til starfa með okkur í frábærum leikskóla, frá og
með haustinu eða fyrr…
Leikskólinn Aðalþing starfar í anda hugmyndafræði Malaguzzi frá Reggio Emilia og
við leggjum mikið á okkur við að gera góðan skóla strax, því börn hafa ekki tíma til
að bíða, þau eldast bara og fara frá okkur. Við reynum að upplifa ævintýrið í
sérhverjum degi og leitum að fleiri leikskólakennurum til að njóta þess með okkur.
Vilt þú vinna með mörgum öðrum leikskólakennurum á deildinni?
Væri það ekki draumur?
Við viljum ráða leikskólakennara sem elska að vinna í anda Reggio
eða hafa löngun til að kynnast skapandi starfi,
uppeldisfræðilegum skráningum
og lýðræðsilegum þankagangi í öllu starfi skólans.

Umsóknarfrestur er til 10. júní eða eftir samkomulagi. Hafðu samband við Hörð
skólastjóra ef þig langar að forvitnast um starfsmöguleika í Aðalþingi. Síminn er
7703553 og netfangið er hordur@adalthing.is

LEIKSKÓLINN
AÐALÞING

hamar.is

Véltæknimaður
Við óskum eftir faglærðum rafvirkja, vélvirkja eða vélstjóra með góða þjónustulund
sem staðsettur verður á starfsstöð okkar í Kópavogi. Um er að ræða sérhæfða
þjónustu, sem þarfnast þekkingar á vél- og rafbúnaði, við dælukerfi um allt land.
Við leggjum áherslu á :
• að starfsfólk þekki starfsemi okkar
• gæða- og öryggisstefnu fyrirtækisins
• skemmtilegan starfsanda og vinnugleði
• að hæfni ráði vali á starfsfólki
• hvetjandi og öruggt starfsumhverfi
• samkeppnishæf laun

Ráðningarferli:
Val á starfsfólki byggir á faglegum vinnubrögðum.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðargögn.
Umsóknarfrestur er til og með 31.05.2015
Vinsamlegast fyllið út starfsumsókn á heimasíðu
okkar www.hamar.is

Nánari upplýsingar veitir: Árni Gíslason • arni@hamar.is • 660 3602

Vinnumálastofnun

Frá atvinnuleysi til starfa
Vinnumálastofnun auglýsir eftir tilboðum í
virkni- og námsúrræði fyrir atvinnuleitendur
sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins sbr. 12. gr. laga nr. 55/2006.

Áhersla er á virkni- og námsúrræði
á eftirfarandi sviðum:

Í starfsáætlun þessa árs leggur Vinnumálastofnun
sérstaka áherslu á atvinnuleitendur af erlendum
uppruna, konur, háskólamenntaða og ungt fólk, auk
þess sem staða ófaglærðra er ávallt áhersluatriði í
vinnumarkaðsaðgerðum stofnunarinnar.

• Notkun samfélagsmiðla í atvinnuleit.

Leitað er eftir tilboðum í virkniúrræði/námskeið sem
styðja við atvinnuleitendur og styrkja stöðu þeirra á
vinnumarkaði.

Fyrirmyndarþjónusta

• Sjálfsstyrkingar- og starfsleitarnámskeið
fyrir tiltekna markhópa.
• Tölvunámskeið.
• Námskeið í að stofna og reka fyrirtæki.
• Íslenskunám fyrir atvinnuleitendur af erlendu bergi.
• Starfstengd námskeið sem hafa það að markmiði að
hvetja þátttakendur til að endurskoða viðtekin viðhorf
til kvenna- og karlastarfa.

Virðing

Vinnumálastofnun Kringlunni 1, 103 Reykjavík Sími 515 4800

Jafnt einstaklingum sem fyrirtækjum er boðið að
leggja inn tilboð. Gerð er krafa um sérmenntun
leiðbeinenda og reynslu af námskeiðshaldi.
Vinnumálastofnun áskilur sér rétt til að taka eða
hafna öllum tilboðum og verða þjónustusamningar
gerðir við þá bjóðendur sem samþykkt verður að
ganga til samstarfs við.
Óskað er eftir tilboðum sem tilgreina tilgang og
markmið námskeiðs, tímalengd, verð pr. tímaeiningu,
námsgögn, staðsetningu og annað sem tilboðsgjafar
telja mikilvægt að komi fram.
Tilboðum merkt „Tilboð í virkni- og námsúrræði“
skal skilað fyrir 31. maí 2015 til:
Vinnumálastofnunar, Kringlunni 1, 103 Reykjavík

Áreiðanleiki
www.vmst.is

2

16. maí 2015 LAUGARDAGUR

| ATVINNA |

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Verkefnastjórar
Sviðsstjóri
Sérfræðingur
Tæknimaður
Hjúkrunardeildarstjóri
Skólaliði
Framhaldsskólakennari
Læknar í starfsnámi á geðsviði
Sérfræðilæknir
Starfsþróunarár hjúkr.fræðinga
Sérfræðilæknir
Sérfræðilæknar
Öryggisstjóri
Lektor í félagsráðgjöf
Doktorsnemi
Aðstoðarskólameistari
Sjúkraliði
Aðstoðarmaður í umönnun
Lífeindafræðingur
Deildarstjóri
Hjúkrunarfræðingur
Framh.sk.kennarar/íþróttakennari
Ráðgjafi
Lífeindafræðingur
Rannsóknamaður
Sálfræðingur

Ríkiseignir
Þjóðminjasafnið
Hafrannsóknastofnun
Hafrannsóknastofnun
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
LSH, skrifstofa geðsviðs
LSH, bráðalækningar
LSH, menntadeild
LSH, dag- og göngud. Hvítabandsins
LSH, göngudeild geðsviðs
Sjúkrahúsið á Akureyri
Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið
Háskóli Íslands, Menntavísindasvið
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilsugæslan Hlíðum
Verkmenntaskóli Austurlands
Vinnumálastofnun
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Hafrannsóknastofnun
LSH, geðsvið

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akranes
Garðabær
Garðabær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Reykjavík
Fjarðabyggð
Reykjavík
Sauðárkrókur
Ísafjörður
Reykjavík

201505/517
201505/516
201505/515
201505/514
201505/513
201505/512
201505/511
201505/510
201505/509
201505/508
201505/507
201505/506
201505/505
201505/504
201505/503
201505/502
201505/501
201505/500
201505/499
201505/498
201505/497
201505/496
201505/495
201505/494
201505/493
201505/492

Leikskólinn Hæðarból
• deildarstjóri
• leikskólakennari
• aðstoðarmaður matráðs í 40% stöðu
Leikskólinn Akrar
• sérkennsla
Flataskóli
• ræsting
Hofsstaðaskóli
• ræsting
Sjálandsskóli
• kennari
• sérkennari
• stuðningur og aðstoð
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

www.gardabaer.is

BÓKARI
50% starfshlutfall
Óskum að ráða bókara til starfa í 50%
starfshlutfall.
Starfið felur í sér alhliða bókhaldsstörf,
afstemmingar og skil á uppgjöri til
endurskoðanda. Viðkomandi þarf að vera
reyndur á sínu sviði. Haldgóð kunnátta á
Navision tölvukerfi er nauðsynleg.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á
netfangið hreyfing@hreyfing.is fyrir 26. maí.

LAUGARDAGUR 16. maí 2015
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Ráðningarþjónusta

Starfsmaður í blóðsýnatöku
Rannsóknarstofan í Glæsibæ óskar eftir að ráða einstakling með viðeigandi
fagnám til starfa við blóðsýnatöku. Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 16:00.

Laus störf hjá Akraneskaupstað
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:
Leikskólinn Garðasel

Hæfniskröfur

• Starf leikskólakennara eða þroskaþjálfa í Leikskólanum Garðaseli.

Leikskólinn Teigasel

· Menntun á sviði sjúkraliða, lífeindafræði, hjúkrunarfræði eða sambærilegt

• Starf leikskólakennara í Leikskólanum Teigaseli.

Brekkubæjarskóli

· Nákvæm og vönduð vinnubrögð
· Rík hæfni í mannlegum samskiptum

• Störf umsjónarkennara á yngsta stigi, tvær 80% stöður til fastráðningar.
• Starf myndmenntakennara, 73% afleysingastaða til eins árs.

RANNSÓKNARSTOFAN
F
GLÆSIBÆ

• Starf umsjónarkennara á yngsta stigi, 60% afleysingastaða til eins árs.
• Störf umsjónarkennara á miðstigi, tvær 80% afleysingastöður til eins árs.
• Starf umsjónarkennara á miðstigi, 80% afleysingastaða vegna
fæðingarorlofs frá og með 1. október 2015.

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Tónlistarskóli Akraness
• Starf fiðlukennara, 100% staða.
• Starf píanókennara, 100% staða.
Sótt er um rafrænt á heimasíðu Akraneskaupstaðar
á þar til gerðu eyðublaði.
Allar nánari upplýsingar má finna á www.akranes.is

Starfsmaður í vöruhúsi HEKLU
Vegna aukinna umsvifa vantar starfsmann í vöruhús HEKLU.
HEKLA hf er leiðandi
fyrirtæki í innflutningi,
sölu og þjónustu við
nýjar bifreiðar og
hefur verið söluhæsta
bifreiðaumboðið á Íslandi
undanfarin ár.

Starfssvið
• Ber ábyrgð á tiltekt á vörum, pökkun þeirra og sendingu sé í samræmi
við staðla framleiðenda.
• Ber ábyrð á móttöku vara inn á vörulager.
• Ber ábyrgð, ásamt umsjónarmanni vöruhúss, að allt starf innan vöruhús sé í
samræmi við staðla framleiðenda.
• Vinnur eftir gæðakerfi HEKLU og fylgir í hvívetna handbókum, stöðlum og
fyrirmælum framleiðenda.
• Önnur tilfallandi verkefni sem yfirmaður felur starfsmanni.

HEKLA er með fimm
söluumboð á Íslandi
– á Akureyri, Selfossi,
Reykjanesbæ, Akranesi
og Ísafirði. Höfuðstöðvar
félagsins eru við Laugaveg
170-174 í Reykjavík.

Hæfniskröfur
• Reynsla af starfsemi vöruhúsa er kostur.
• Þekking á vörum fyrirtækisins æskileg.
• Þjónustulund, áreiðanleiki og stundvísi.
• Nákvæm vinnubrögð.
• Góð almenn tölvuþekking.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðjón Ingi Guðmundsson í síma 590 5000 eða
gigu@hekla.is
Umsóknarfrestur er til og með 24. maí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast
beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Heklu, www.hekla.is

Um 100 manns starfa hjá
HEKLU hf. Félagið er með
umboð fyrir Volkswagen,
Audi, Skoda og Mitsubishi
og annast þjónustu við
þessar tegundir.

Stolt Sea Farm Iceland hf

Vaktmaður í ﬁskeldi
Stolt Sea Farm, alþjóðlegt, leiðandi ﬁskeldisfyrirtæki óskar
að ráða starfsmann í eldisstöð fyrirtækisins á Reykjanesi.
Fiskeldið verður stærst sinnar tegundar í heimi og er því
um krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf að ræða.
Starfsmaður þarf að hafa bifreið til umráða.
Starfssvið og ábyrgð:
- Almenn ﬁskeldisstörf.
- Vakta– og bakvaktavinna.
Hæfniskröfur:
- Reynsla úr ﬁskeldi, ﬁskvinnslu eða sambærilegu.
- Skipulögð og öguð vinnubrögð.
- Góð íslensku- og enskukunnátta.
- Reykleysi og reglusemi.
- Hreint sakavottorð.
- Lágmarksaldur 25 ár.
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2015.
Umsókn og ferilsskrá sendist á íslensku á netfangið
ssﬁceland@stolt.com
merkt „Vaktmaður í ﬁskeldi“.
Góð laun í boði og möguleiki á starfsframa fyrir
réttan aðila.

DĞůĂďƌĂƵƚϭϴͲϮϮϬ,ĂĨŶĂƌĮƌĝŝͲ^şŵŝϱϵϵͲϲϬϱϭ

Sölumaður óskast í verslun okkar í Kópavogi.
Í boði er spennandi og skemmtilegt sölumannsstarf
Menntun og reynsla: Hæfni í mannlegum samskiptum - Stundvísi - Áreiðanleiki - Reynsla af
sölumennsku er æskileg en ekki nauðsynleg - Þekking á pípulagnaefni og hreinlætistækjum kostur.
Æskilegt er að viðkomandi hafi náð 23 ára aldri. Starfið felur í sér að afgreiða í verslun okkar í
Kópavogi.

Umsóknafrestur til: 29.05 2015 - um er að ræða sumarstarf með möguleika á
framlengingu (framtíðarstarfi).

Vinnutími: 9.00 - 18.00 alla virka daga og einhverja laugardaga.
Launakjör: Samkomulag
Starfið er laust nú þegar - nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri Tengis
- Árni Birgisson
Umsóknir óskast sendar á atvinna@tengi.is
Opið virka daga frá 8 -18 laugardaga frá 10 -15
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Sölumaður óskast
Ísbíllinn leitar að sölumönnum í fullt starf
eða kvöld og helgarvinnu.
Góð laun fyrir góða starfsmenn.
Umsókn og ferilskrá sendist fyrir 20. maí á
isbillinn@isbillinn.is.

www.isbillinn.is

Móttaka
Apartment K

Óskum eftir starfsmanni
á dagvakt. Frá 1 Júní.

Fjármálasvið Orkuveitu Reykjavíkur leitar að forstöðumönnum sem tilheyra
stjórnendateymi sviðsins. Viðkomandi þurfa að búa yfir mjög góðri samskiptahæfni
og þjónustulund ásamt sjálfstæði, frumkvæði og öguðum vinnubrögðum.

Forstöðumaður Áhættustýringar
Forstöðumaður Áhættustýringar ber ábyrgð á áhættustýringu
Orkuveitusamstæðunnar ásamt mótun stefnu og framtíðarsýnar.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Dagleg stýring einingarinnar
• Umsjón greiningar og mats á fjármála- og rekstraráhættu
• Umsjón með áhættuvörnum
• Skilgreining ákvarðanatökuferla
• Gerð varnarsamninga
• Álagsprófanir á rekstri
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k-people

K-Apartments ehf.
auglýsir eftirtaldar
stöður:

Við leitum að leiðtogum

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf, s.s. á sviði viðskipta- eða verkfræði, er skilyrði
• Framhaldsmenntun á háskólastigi er kostur
• Stjórnunarreynsla er kostur
• Reynsla af áhættustýringu er skilyrði
• Mjög gott vald á íslensku og ensku

Um er að ræða
100% stöðu.
Umsóknir sendist á:
jobs@apartmentk.is

Þernur
OK Hotel - Apartment K
Þernur í hótelþrif.
100% stöður og hlutastörf.
Umsóknir sendist á:
headhousekeeper@apartmentk.is

Þjónar
K-Bar
Þjón í sal, vaktavinna
100% stöður og hlutastörf.
Umsóknir sendist á:
kbar@kbar.is

Aðstoðarkokkur
K-Bar
100% stöður og hlutastörf.
Unnið á kvöldvöktum.
Umsóknir sendist á:
kbar@kbar.is

Forstöðumaður Fjárstýringar og áætlana
Forstöðumaður Fjárstýringar og áætlana ber ábyrgð á fjárstýringu og
áætlanagerð Orkuveitusamstæðunnar ásamt mótun stefnu og framtíðarsýnar.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Dagleg stýring einingarinnar
• Umsjón með fjármögnun
• Umsjón með lausafjárstýringu
• Umsjón með áætlanagerð
• Samskipti við fjármálastofnanir
• Umsjón með arðsemisgreiningum
• Umsjón með stjórnendaupplýsingum og greiningarvinnu

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf, s.s. á sviði viðskipta- eða verkfræði, er skilyrði
• Framhaldsmenntun á háskólastigi er kostur
• Stjórnunarreynsla er kostur
• Reynsla af fjárstýringu skilyrði
• Mjög gott vald á íslensku og ensku

ViðKYHWMXPEôLNDUODRJNRQXUWLODôVNMDXPVW|U¿Q
Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is.
Þú sækir um á ráðningavef Orkuveitunnar starf.or.is.
Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2015.

Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera
í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og möguleika
til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.
Nánari upplýsingar um þjónustu okkar má finna á www.or.is

Orkuveita Reykjavíkur hlaut
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013

Hefur þú áhuga
á heilsueflandi skólastarfi?
Laus störf í leikskólum
hjá Skólum ehf.
Allir leikskólar Skóla ehf. starfa eftir Heilsustefnunni og leggja ríka
áherslu á heilsueflingu, jákvæðan skólabrag og öflugt lærdómssamfélag þar sem samvinna og gleði ríkir.
Við leitum að samstarfsfólki sem:
• Er tilbúið til að tileinka sér starfsaðferðir og hugmyndafræði
leikskólans
• Hefur áhuga á heilsueflingu, umhverfismennt og uppbyggjandi
samskiptum
• Er tilbúið til að taka þátt í öflugri starfsþróun
• Er stundvíst, samviskusamt og leggur sig fram um að velja sér
jákvæð viðhorf í dagsins önn.
Skólarnir fylgja sameiginlegum matseðli í takti við Næringarstefnu
Skóla ehf. en hlaut það verkefni tilnefningu til Orðsporsins 2014.
Launakjör eru skv. sérsamningi.

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2015
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Ungbarnaleikskólinn Ársól,
Reykjavík
Auglýsir eftir:
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni
frá og með 6. ágúst

Nordens Hus søger
en erfaren projektleder
til en fuldtidsstilling
Er du den person?
– Du skal have dokumenteret erfaring
i projektledelse, gerne indenfor
kunst og kulturområdet.
– Du skal tale og skrive mindst et
skandinavisk sprog på højt niveau
(svensk, dansk, norsk) samt
engelsk. Det er absolut en fordel,
hvis du taler og forstår islandsk,
men ikke et krav, hvis dine
kompetencer ellers er i top.
– Du skal kunne arbejde meget
selvstændigt med ansvar for egne
projekter lige fra fund-raising
til planlægning, budgetstyring,
afvikling og kommunikation.
– Du skal kunne uddelegere opgaver
til dine kolleger og praktikanter
og støtte dem med deres projekter
og indgå som en samarbejdsvillig
partner i et projektteam, der
hjælper hinanden.

Kvaliﬁkationer:
– God uddannelse og stor erfaring
i projektledelse.
– Brændende interesse for de
nordiske lande og det nordiske
samarbejde.
– Interesseret i samfunds spørgsmål
og godt orienteret om aktuelle
begivenheder.
– Være selvstændig, struktureret og
fantasifuld med stor interesse og
viden om nordisk kunst og kultur.

Dine opgaver:
– Udvikle og igangsætte projekter.
– Ansvar for Norden i Fokus, med
projekter og information i dialog
med Nordisk Ministerråd.
– Planlægge og gennemføre
udstillinger, debatarrangementer,
festivaler m.m. alene og sammen
med samarbejdspartnere i huset,
i Island og i Norden.
– Give en hånd med ved opsætning
af udstillinger og større
arrangementer i huset.

Ansættelsessamtaler ﬁnder sted
i Island i august måned.

Norræna húsið
The Nordic House

Ungbarnaleikskólinn Ársól
er tveggja deilda leikskóli með um 50 börn.

Nánari upplýsingar veitir
Berglind Grétarsdóttir skólastjóri, sími 563-7730.
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://skolar.is/Starf/
Heimasíða: www.skolar.is

Nordens Hus i Reykjavik er en
kulturinstitution med fokus på
nordisk litteratur, sprog, arkitektur,
design, børn og unge og bæredygtig
udvikling. Vi arbejder for at styrke
udvekslingen af kunst, kultur og
viden mellem Island og de øvrige
nordiske lande og på at formidle
Norden i verden. Nordens Hus spiller
en væsentlig rolle i det islandske
samfund og er tegnet af den
verdensberømte arkitekt Alvar Aalto.

Heilsuleikskólinn Hamravellir,
Hafnarfirði
Auglýsir eftir:
• Deildarstjóra í fullt starf
• Þroskaþjálfa og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni með
þekkingu og reynslu af atferlisþjálfun í 60% starfshlutfall
Heilsuleikskólinn Hamravellir
er fimm deilda leikskóli með um 120 börn.

Yderlige oplysningerr fås ved skriftlig
eller telefonisk henvendelse til
direktør Mikkel Harder på
Mikkel@nordice.is Tlf. +354 551 7030
Ansøgningsfristen er 15. juni 2015.
Ansøgere bedes ansøge via
www.nordenshus.is

Ansøgningen skal ledsages af CV
og kort motivation, som tydeligt
beskriver relevante færdigheder og
ideen med at søge. Ansøgninger skal
være på dansk, svensk eller norsk.
Ansættelsen som projektleder er
tidsbegrænset til ﬁre år med en mulig
forlængelse af ansættelseskontrakt
i yderligere ﬁre år jfr. reglerne
i Nordisk Ministerråd. Yderligere
information ﬁndes på hjemmesiden
www.nordenshus.is

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

Heilsuleikskólinn Kór,
Kópavogi
Auglýsir eftir:
• Deildarstjóra í fullt starf
• Þroskaþjálfa og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni sem
getur tekið að sér stuðning
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni
Heilsuleikskólinn Kór er sex deilda leikskóli með um 120 börn.

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

sími: 511 1144

Heilsuleikskólar Skóla ehf. eru:
Hamravellir í Hafnarfirði, Háaleiti á Ásbrú í Reykjanesbæ,
Kór í Kópavogi, Krókur í Grindavík og
Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík.
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RAFVIRKJAR og VÉLVIRKJAR
KONE ehf. óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja til starfa.
Helstu verkefni eru þjónustueftirlit og viðgerðir á lyftum
og rennistigum
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.
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RÁÐGJAFI Í ÞJÓNUSTUMÓTTÖKU VOLVO
ATVINNUTÆKJASVIÐS BRIMBORGAR
Brimborg leitar að öflugum ráðgjafa með jákvætt hugarfar og metnað
í framtíðarstarf í þjónustumóttöku Volvo vörubílaverkstæðis.
Frekari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar í síma 515 7072

Sæktu um núna á www.brimborg.is

Umsóknarfrestur er til 19.maí 2015.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf
skal senda á koneisland@kone.com

Rafvirkjar
Verktakar / Launamenn
Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf.
óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Þingvangur óskar eftir vönum rafvirkjum til starfa.
Um er að ræða fjölbreytt starf við nýbyggingar, endurbyggingar, breytingar og viðhald.
Upplýsingar veitir Guðjón Bjarnason í gegnum netfangið gudjon@thingvangur.is og í síma 897-5533

ÍSLENSK A SI A .IS ICE 74484 05/15

Starfssvið:
Eftirlit og viðgerðir á lyftum og rennistigum.
Einnig önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf
sendist á schindler@schindler.is.

MARKAÐSSTJÓRI ICELANDAIR
Á NORÐURLÖNDUM
Vopnafjarðarhreppur auglýsir
eftirfarandi störf laus til umsóknar
• Tómstundafulltrúi við hjúkrunarheimilið Sundabúð
og umsjón með félagsstarfi eldri borgara.
Starfshlutfall 100%. Starfið er laust frá 1. júní nk.
• Hjúkrunardeildarstjóri við hjúkrunarheimilið Sundabúð
til afleysinga í 1 ár. Um er að ræða 80-100% stöðugildi
sem veitist frá 1. ágúst nk. eða skv. samkomulagi.
• Sjúkraliði á fastar næturvaktir í 60-70% stöðu frá og
með 15. ágúst nk.
• Aðstoðarmaður við hjúkrun í 60-70% vaktavinnu við
aðhlynningu aldraðra á hjúkrunardeild til afleysinga
til eins árs með möguleika á framlengingu.
Miðast við 15. ágúst nk.
• Starfsmaður í þjónustumiðstöð sveitarfélagsins frá og
með 1. júní nk. Starfshlutfallið er 100%. Umsækjandi þarf
að hafa reynslu af véla- og tækjavinnu, vera reiðubúinn
að sækja þau námskeið sem starfinu fylgja. Starfið felur
enn fremur í sér afleysingu stöðu hafnarvarðar.
• Tónlistarkennari við Tónlistarskóla Vopnafjarðar.
Starfið er laust frá 1. ágúst nk. Æskilegt er að hlutaðeigandi geti kennt á gítar og blásturshljóðfæri.

Laust er til umsóknar starf markaðsstjóra Icelandair á Norðurlöndum. Hlutverk markaðsstjóra er að fylgja
eftir markaðsstefnu Icelandair í Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Finnlandi. Við leitum að lykilstjórnanda í
stjórnendateymi fyrirtækisins innan sölu- og markaðssviðs. Markaðsstjóri vinnur náið með stjórnendum
fyrirtækisins í markaðsþróun, stjórnun og mælingum á markaðsárangri.
Markaðsstjóri hefur aðsetur á skrifstofu Icelandair í Kaupmannahöfn og starfið heyrir beint undir svæðisstjóra
Icelandair á Norðurlöndum.
STARFSSVIÐ:
Q Ábyrgð á rekstri markaðsdeildar Icelandair
á Norðurlöndum
Q Þróun, innleiðing og eftirfylgni á markaðsstefnu
Icelandair
Q Framkvæmd og greining markaðsrannsókna
Q Samskipti við auglýsingastofur
Q Umsjón með vefsíðum Icelandair í Danmörku,
Svíþjóð, Noregi og Finnlandi
Q Rannsaka og meta markaðs- og fjölmiðlatækifæri
Q Vinna að sameiginlegum verkefnum með öðrum
svæðisskrifstofum Icelandair
Q Náin samvinna við markaðs- og viðskiptaþróunardeild Icelandair á Íslandi

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólapróf í markaðsfræði eða viðskiptafræði,
eða sambærileg menntun, er skilyrði
Q Framhaldsmenntun er æskileg
Q Framúrskarandi kunnátta í a.m.k einu
Norðurlandamáli - töluðu og rituðu
Q Brennandi áhugi á markaðsmálum
Q Eiga auðvelt með samskipti og kynningar
Q Góðir leiðtoga- og stjórnunarhæfileikar
Q Sjálfstæði í vinnubrögðum, gott skipulag og
tímastjórnun er nauðsynleg
Q Reynsla af alþjóðlegu markaðsstarfi er æskileg
Q

• Íþróttakennari við Vopnafjarðarskóla frá og með
1. ágúst nk. Starfshlutfallið er 100%.

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf þar sem hágæða vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi verður að vera til staðar.

• Aðstoðarmatráður við Vopnafjarðarskóla frá og með
20. ágúst. Um er að ræða 80-100% stöðugildi.

Æskilegt er að viðkomandi hefji störf 1. júlí 2015.

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til föstudagsins
29. maí nk.
Umsóknum skal skila á skrifstofu Vopnafjarðarhrepps,
Hamrahlíð 5, 690 Vopnafjörður.
Nánari upplýsingar um störfin veitir sveitarstjóri sveitarfélagsins í síma 473-1300 og í netfanginu
olafur@vopnafjarðarhreppur.is

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsoknir, eigi síðar en 27. maí 2015.
Nánari upplýsingar veita:
Pétur Ómar Ágústsson I Mannauðsstjóri – markaðs- og sölusvið I poa@icelandair.is
Bjarni Birkir Harðarson I General Manager – Scandinavia I bbh@icelandair.is
Svali Björgvinsson I Framkvæmdastjóri – starfsmannasvið I svali@icelandair.is
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SKIPSTJÓRI ÓSKAST Á FARÞEGABÁT Í SKAGAFIRÐI
Réttindi: 65 BT eða STVW III/3. Einnig þarf að hafa gyld
réttindi, ROC-312, STCW 10 A-V/2, STVW10 A-VI/1-1, 1-2,
1-3 & 1-4. Og vélavörð 750 kw.
Enskukunnátta, mannleg samskipti og vera svegjanleg/ur

Lyfjaval Álftamýri
Óskar eftir að ráða verslunarstjóra.
Menntunarkröfur:
Lyfjatæknimenntun eða góð allmennn
menntun sem nýtist í starﬁ
Reynsla af starﬁ í apóteki nauðsynleg.
Þarf að geta haﬁð störf eigi síðar en 1.7.2015
Umsókn sendist á lyfjaval@lyfjaval.is

Meðmæli
Báturinn er gerður út frá Hofsós

Vegna aukinna verkefna óskar
Kerfóðrun ehf. eftir að ráða í
eftirtalin störf:

Umsóknafrestur er til 25 maí 2015.

Járniðnaðarmenn, vana
rafsuðumenn
Múrara
Verkamenn með lyftara-réttindi

Frekari upplýsingar í s.8492409 eða hafogland@gmail.com

Nánari upplýsingar veitir Baldur
Baldursson í síma 896 3545.
Umsóknir má finna á heimasíðu
Kerfóðrunar. www.kerfodrun.is

Vélstjóri til
afleysinga á
Grímseyjarferjunni
SÆFARA
Samskip auglýsa eftir yfirvélstjóra til að leysa
af í nokkrar vikur í sumar á Grímseyjarferjunni
SÆFARA, sem hefur aðsetur á Dalvík.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Réttindi og atvinnuskírteini sem yfirvélstjóri
• Reynsla af vélstjórn
• Lokið hóp- og neyðarstjórnun hjá
Slysavarnaskóla sjómanna
• Dugnaður, hreysti og heiðarleiki
• Góð samstarfshæfni og rík öryggisvitund
Nánari upplýsingar veitir Sigurjón Herbertsson,
skipstjóri á Sæfara í síma 858 8645. Áhugasamir
eru hvattir til að sækja um sem fyrst, umsóknarfrestur er til 24. maí nk.
Tekið er á móti umsóknum í gegnum vefsíðu okkar
www.samskip.is og óskað er eftir að ferilskrá fylgi
umsókn.

Saman náum við árangri

Upplýsingar veitir:
Félagsbústaðir hf er sjálfstætt starfandi fasteignafélag í eigu Reykjavíkurborgar sem á, rekur og
leigir út yfir 2.000 íbúðir í Reykjavík. Veigamikill þáttur í starfsemi félagsins felur í sér samskipti við
viðskiptavini og úrvinnslu þeirra verkefna sem koma upp milli leigjenda, leigusala og umhverfis.
Hjá fyrirtækinu starfa ríflega 20 manns, en þar af telur þjónustu- og samskiptasvið 3 starfsmenn.
Félagið er staðsett miðsvæðis í Reykjavík og hefur undanfarin ár hlotið viðurkenningu frá
starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar sem fyrirmyndarstofnun í flokki smærri stofnana.

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 26. maí nk.

Félagsbústaðir leita að þjónustufulltrúa á þjónustu- og samskiptasvið
Leitað er að aðila sem hefur til að bera mikla þjónustulund og frumkvæði, sýnir áreiðanleika og
stundvísi í starfi og nákvæmni og ögun í vinnubrögðum. Það er mikilvægt að viðkomandi hafi gott
viðhorf til vinnu og sé tilbúinn að bretta upp ermarnar þegar álag er mikið í deildinni.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umsjón með gerð og skráningu húsaleigusamninga
• Skráning og tilkynning íbúa við leigutakaskipti
• Samskipti við umhverfi og opinbera aðila vegna starfseminnar
• Almenn þjónusta og fyrirgreiðsla við leigjendur Félagsbústaða
• Önnur tilfallandi verkefni

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta í töluðu og rituðu máli og málfærni í ensku
• Nákvæmni og samviskusemi

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Söluráðgjafi

Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is

Fyrirtæki í hátæknilausnum leitar að árangursdrifnum og öflugum söluráðgjafa sem ber ábyrgð á
þjónustu við stóra viðskiptavini á fyrirtækjamarkaði. Starfið felur í sér sölu og ráðgjöf, kynningar og
þarfagreiningu fyrir fyrirtæki, ásamt tilboðs- og samningagerð og eftirfylgni. Einnig sér hann um að
viðhalda viðskiptatengslum og afla nýrra.
Æskilegt er að viðkomandi hafi brennandi áhuga á sölumálum og tæknilausnum ásamt því að hafa
hæfileika til tengslamyndunar.
Menntun og reynsla

Eiginleikar

• Menntun sem nýtist í starfi
• A.m.k. 2ja ára reynsla af
sölustörfum skilyrði
• Þekking á tölvu-, hugbúnaðar- og
netlausnum æskileg

• Kraftur og frumkvæði
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
• Þjónustulund, snyrtimennska og reglusemi
• Sjálfstraust og skipulagshæfni
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Metnaður til að takast á við krefjandi verkefni í spennandi umhverfi

Umsóknarfrestur er til og
með 25. maí nk.
Umsókn um starfið þarf að fylgja
ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf
og þarf umsækjandi að geta sýnt fram
á hreint sakavottorð.
Farið verður með allar fyrirspurnir
og umsóknir sem trúnaðarmál og
þeim svarað.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Upplýsingar veita:
Kristján Haraldsson orkubússtjóri
Sími 450-3211
Aðalskrifstofa Orkubús Vestfjarða er á Ísafirði.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess ov.is.

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 31. maí nk.

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs
Orkubú Vestfjarða ohf. óskar eftir að ráða starfsmann í stöðu framkvæmdastjóra fjármálasviðs.
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Starfið er krefjandi og felst m.a. í
fjármála- og skrifstofustjórn ásamt
tilheyrandi mannaforráðum.
Framkvæmdastjóri fjármálasviðs á
sæti í framkvæmdastjórn fyrirtækisins.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af fjármálastjórn skilyrði
• Stjórnunarreynsla
• Hæfni í samskiptum
• Frumkvæði og fagmennska
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsókn um starfið þarf að
fylgja ítarleg starfsferilskrá og
kynningarbréf.
Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

www.hagvangur.is

Upplýsingar veita:
Á hjálpar- og mannúðarsviði félagsins er m.a. sinnt aðstoð við
hælisleitendur og flóttafólk, en aðalverkefni sviðsins er fjölbreytt
þróunar- og uppbyggingarstarf Rauða krossins erlendis.

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 26. maí nk.

Verkefnisstjóri

Umsóknir ásamt ferilskrá og
fylgigögnum óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Rauði krossinn á Íslandi leitar að verkefnisstjóra til að stýra verkefnum á hjálpar- og
mannúðarsviði félagsins. Um er að ræða fullt starf.
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Undirbúningur, stjórn og eftirlit verkefna á

• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af alþjóðlegu hjálparstarfi
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta; kostur að tala frönsku, rússnesku

áherslusviðum félagsins
• Samskipti við systurfélög á vettvangi
hjálparstarfs, einkum í Afríku,
Miðausturlöndum og Austur-Evrópu
• Samskipti við aðra innlenda og erlenda
samstarfsaðila
• Fjárhagsumsjón, skýrsluskrif og fræðsla
um verkefnin

og/eða arabísku

• Skilningur á neyðaraðstoð, alþjóðlegri verkefnastjórn og þróunarsamvinnu
• Framúrskarandi samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af dvöl og/eða starfi erlendis, óþrjótandi þolimæði, skilningur á
mismunandi aðstæðum fólks og brennandi áhugi á að láta gott af sér leiða

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

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

www.hagvangur.is
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Ráðningarþjónusta

Sölumaður
Framsækið fyrirtæki á matvörumarkaði í Reykjavík óskar eftir að ráða metnaðarfullan,
árangursdriﬁnn og reyklausan einstakling í starf sölumanns. Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 16:00.

Starfsmaður í gestamóttöku

Fyrirtækið starfar á sérhæfðu sviði matvöruverslunar og eru viðskiptavinir þess stofnanir,
veitingahús og matvöruverslanir.

Við leitum að öflugum starfsmanni í gestamóttöku - í hlutastarf til að
byrja með en í fullt starf frá 1. september. Viðkomandi þarf að getað
hafið störf sem fyrst.
Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og gott vald á íslensku
og ensku. Starfsmaðurinn þarf ennfremur að geta unnið sjálfstætt
og skipulega. Reynsla af þjónustustarfi er mikill kostur. Viðkomandi
þarf að hafa náð 20 ára aldri.

Starfssvið
· Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
· Viðhald og öﬂun nýrra viðskiptavina
· Heimsóknir til viðskiptavina

Áhugasamir eru beðnir um að senda umsóknarbréf ásamt ferilskrá
og mynd á netfangið umsokn@holt.is

· Tilboðs- og samningagerð

Umsóknarfrestur er til 26. maí.
Hótel Holt • www.holt.is

Hæfniskröfur
· Góð almenn tölvukunnátta
· Reynsla af sambærilegum störfum
· Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
· Geta til að vinna í hóp sem og sjálfstætt
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Símavarsla - sumarstarf
Steypustöðin ehf. óskar eftir að ráða
starfsmann í símsvörun og ýmis tilfallandi
skrifstofustörf.

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Um er að ræða sumarstarf.
Viðkomandi þarf að hafa ökuréttindi og náð
20 ára aldri

ÍSLENSK A SI A .IS ICE 74480 3/15

Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf
sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2015
Umsóknum ásamt ferilskrá með mynd skal
skilað til Önnu Stellu Guðjónsdóttir
fjármálastjóra á netfangið
anna@steypustodin.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

KENNARI HJÁ TÆKNIDEILD ICELANDAIR
Ertu hæfileikaríkur leiðbeinandi? Geturðu útskýrt flókna hluti með gleði?
Er þolinmæði einn af þínum mannkostum?
Ef eitthvað af þessu á við þig þá er laust til umsóknar starf kennara hjá ITS. Starfið felst
í að taka virkan þátt í uppbyggingu og kennslustarfi kennsludeildar ITS.
Kennsludeild ITS er deild innan Icelandair Technical Services sem gegnir mikilvægu hlutverki
í þjálfunarferli allra starfsmanna og lögð er áhersla á góðan starfsanda í deildinni.

STARFSSVIÐ:
Kenna verkferla fyrirtækisins, m.a. MOE
(CRS procedures), CAME og önnur tilfallandi
námskeið
Q Kenna námskeiðin Human Factors,
Safety Management Systems og önnur
öryggisnámskeið, s.s. Fuel Tank Safety,
EWIS, o.fl.
Q Kennsla á Boeing 757, Boeing 737NG
og Boeing 767 réttindanámskeiðum, bæði
hérlendis og erlendis
Q Undirbúa kennslu og kennsluefni fyrir
ofangreint
Q

HÆFNISKRÖFUR:
Flugvirkjamenntun með EASA Part 66
skírteini B1 eða B1/B2
Q Tegundaráritun á Boeing 737, 757 eða 767
Q Reynsla af flugvélaviðhaldi
Q CRS réttindi á einhverja af ofangreindum
flugvélategundum er kostur
Q Vönduð vinnubrögð og jákvætt viðmót
eru nauðsynlegir kostir fyrir þetta starf
Q Mikilvægt er að geta unnið vel í hóp
Q Frumkvæði og dugnaður
Q

Nánari upplýsingar veita:
Valgeir Rúnarsson I valgeirr@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is
+ Umsókn og ferilskrá óskast fyllt út á heimasíðu

Icelandair, www.icelandair.is/umsokn, eigi síðar
en 26. maí 2015.

Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða
í eftirfarandi störf fyrir næsta skólaár.
Stærðfræðikennari,
möguleiki á framtíðarstarfi:
Hæfniskröfur:
• Masterspróf í stærðfræði æskilegt.
• Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Viðskiptagreinakennari:
Hæfniskröfur:
• Masterspróf í viðskipta- eða hagfræði æskilegt.
• Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
Við bjóðum:
• Góða vinnuaðstöðu.
• Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.
Nánari upplýsingar gefur Þorkell Diego yfirkennari,
thorkell@verslo.is eða í síma 5 900 600.
Umsóknarfrestur er til 26. maí og skal senda umsóknir
ásamt ferilskrá til Verzlunarskóla Íslands, Ofanleiti 1,
103 Reykjavík eða á netfangið thorkell@verslo.is.
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1250 nemendur. Skólinn er bekkjarskóli
en nemendur ljúka prófum í viðkomandi námsáfanga um jól og vor. Frá og með haustinu
2015 ljúka nemendur námi til stúdentsprófs á 3 árum. Nemendur geta valið á milli fjögurra
mismunandi brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum.
Einnig býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn
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Skólastjóri tónlistarskólans í Sandgerði

Brammer er eitt af leiðandi fyrirtækjum í Evrópu sem dreifingaraðili á iðnaðarrekstarvöru,
með yfir 50 ára reynslu. Brammer er þekkt fyrir hágæðavörur og sveigjanlega þjónustu.
Framúrskarandi þjónustu okkar ber fyrst og síðast að þakka góðu starfsfólki.

Staða skólastjóra við
tónlistarskólann í Sandgerði
er laus til umsóknar. Um er að
ræða 100% starf. Leitað er eftir
jákvæðum, skapandi og metnaðarfullum einstaklingi með góða færni
í mannlegum samskiptum.

Brammer á Íslandi starfrækir vöruhús á svæði Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði, verslun og
söluskrifstofu í Hafnarfirði og skrifstofu í Reykjavík.
Brammer er ört stækkandi fyrirtæki á Íslandi með um 40 starfsmenn hérlendis.

Sölumaður verkfæra
Brammer Ísland leitar að starfsmanni til að sjá um verslun fyrirtækisins í Hafnarfirði.

Aðrar hæfnis- og menntunarkröfur:
•
Menntun og hæfni í hljóðfæraleik
•
Reynsla af skólastjórnun og kennslu
•
Mikill áhugi á velferð barna og ungmenna
•
Frumkvæði og skipulagshæfni
•
Faglegur metnaður

Helstu verkefni:
• Umsjón með verslun, afgreiðslu og sölu
• Innkaup og val á verkfærum
• Sjá um að halda uppi framúrskarandi þjónustustigi í verslun
• Þjónusta við viðskiptavini
• Þátttaka í umbótastarfi

Staðan er laus frá 1. ágúst 2015. Umsóknarfrestur
er til 22. maí 2015. Umsóknir berist rafrænt til
Sandgerðisbæjar á netfangið
sandgerdi@sandgerdi.is

Hæfniskröfur
• Rík þjónustulund og góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott frumkvæði
• Hæfileikar til að geta unnið undir álagi
• Áhugi á sölumennsku og almenn þekking á verkfærum kostur
• Mjög góð almenn tölvukunnáttu
• Góða samskiptafærni á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um starfið veitir Edilon Hreinsson, útibússtjóri í síma 864 6284.

Nánari upplýsingar veitir staðgengill bæjarstjóra
Elísabet Þórarinsdóttir, elsa@sandgerdi.is
sími 420-7500.

Bókari
Brammer Ísland leitar að bókara á skrifstofu fyrirtækisins í Borgartúni.
Helstu verkefni:
• Bókun innkaupareikninga
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja
• Afstemmingar
• Eftirfylgni vinnuferla
• Önnur tilfallandi verkefni í bókhaldi

BIFVÉLAVIRKI

Hæfniskröfur
• Viðurkenndur bókari eða sambærileg menntun æskileg
• Reynsla af bókhaldsstörfum skilyrði
• Góð almenn tölvufærni
• Góð kunnátta í Excel
• Mjög góð enskukunnátta
• Nákvæmni og tölugleggni
• Sjálfstæði og samskiptafærni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Tinna Fenger, fjármálastjóri í síma 864 6264.

Bernhard óskar eftir að ráða vanan bifvélavirkja við
bilanagreiningar, viðgerðir og þjónustu á Honda og
Peugeot bifreiðum. Eingöngu vanur maður kemur til
greina, sem getur hafið störf sem fyrst. Um er að ræða
100% starf þar sem vinnutími er mánudaga til
fimmtudaga milli kl. 08:00 og 16:45 og föstudaga milli
kl. 08:00 og 16:00.

Áhugasamir umsækjendur sendi ferilskrá til Brynju Vignisdóttur, mannauðsstjóra,
á netfangið brynja.vignisdottir@brammer.biz, fyrir 22. maí 2015.
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Samheldinn hópur starfsfólks er í fyrirtækinu, góð
vinnuaðstaða og fyrirtækið er reyklaust. Sótt er um
starfið á heimasíðu fyrirtækisins, www.bernhard.is/storf
eða send ferilskrá á netfangið halli@bernhard.is
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Píanókennari/meðleikari
Gítarkennari
Málmblásturskennari/tónfræðikennari
Tónlistarskóli Árnesinga óskar ef tir að ráða til
starfa ef tir talda kennara:
Selfoss:
- Píanókennari í 60 % afleysingastarf, sem getur
sinnt jöfnum höndum hefðbundinni píanókennslu
og meðleik.
Selfoss – Hveragerði - Þorlákshöfn:
- Gítarkennari í 60% starf.
Selfoss – Hveragerði - Þorlákshöfn:
- Málmblásturskennari og tónfræðikennari í 75%
starf.
Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla.
Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 4 82-1717
eða 861-388 4. Umsóknarfrestur er til 30. maí 2015.
Senda má f yrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til
tonar@ tonar.is.
Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu
tónlist arskólum landsins með starfsemi á 12
kennslu stöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er
um 600 og starfa 30 kennarar við skólann.

Forstöðumaður dægradvalar
óskast í Álfhólsskóla
Helstu verkefni og ábyrgð
Forstöðumaður dægradvalar stjórnar skipulagi
daglegrar starfsemi í dægradvöl og ber ábyrgð
á faglegu starfi.
Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólanám í tómstundafræði, uppeldisfræði
eða sambærilegum greinum sem nýtast í starfi.

•

•

Reynsla af stjórnun og skipulögðu starfi með
börnum æskileg.

•

Hæfni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði í
vinnubrögðum og skipulagshæfni.

•

Frumkvæði og metnaður í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 29. maí nk.
Upplýsingar gefur Sigrún Bjarnadóttir
skólastjóri í síma 570 4150 og á netfanginu
sigrunb@kopavogur.is. Konur jafnt sem karlar
eru hvött til að sækja um starfið.

Í Álfhólsskóla eru um 680 nemendur
í 1.–10. bekk og 140 starfsmenn. Í Álfhólsskóla fer fram skapandi starf með fjölbreyttum kennsluháttum og nám við hæfi
hvers og eins.
Í stefnumótun dægradvala grunnskólanna
í Kópavogi er lögð áhersla á að efla og
styrkja enn frekar faglegt starf sem fram fer
með börnum. Markvisst verður unnið að því
verkefni á næstu árum og gegna forstöðumenn dægradvala lykilhlutverki í þeirri þróun.
Skipulag dægradvala miðast við aldur og
þroska barna frá 1.–4. bekk. Í daglegu starfi
dægradvala er lögð áhersla á frjálsan leik og
óformlegt nám barna með virkri þátttöku
í tómstundastarfi í öruggu umhverfi.
Dægradvalir eru í miklu samstarfi við
íþrótta- og tómstundafélög.

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

kopavogur.is
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Vélstjóri á ferjuna Baldur.

Fjölbrautaskóli Snæfellinga
auglýsir eftir

Sæferðir óska eftir að ráða vélstjóra á
ferjuna Baldur.

Framhaldsskólakennurum
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Lágmarksréttindi 3000 kw STCW lll/3
Upplýsingar veitir yﬁrvélstjóri
S: 895 7797
josef@simnet.is

Náms- og starfsráðgjafa 50%
Ræstingar 50%
Ráðið verður í stöðurnar frá 1. ág
ágúst 2015
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Lagerstörf – útkeyrsla – sölumennska.
Vegna aukinna umsvifa auglýsir Vetis ehf eftir starfsmanni á
lager. Starfið felur í sér lagerstörf, útkeyrslu og sölumennsku
á gæludýrafóðri og öðrum gæludýravörum. Hér er um fullt
starf að ræða en gæti verið minna til að byrja með.
Starfsemin er í Hafnarfirði.
Bílpróf er skilyrði og mikilvægt er að umsækjandi hafi reynslu
af umönnun hunda.
Ef þú hefur áhuga sendu þá ferilskrá á atvinna@ibokhald.is
merkt „Vetis – atvinna“ fyrir 20. maí nk.

Um
msó
ókn
knar
arrffrrestur er
a
er till 26.
6.maí 20015
1 .
Nána
Ná
nari upplýsingar veitir skólameisttari á netfanginu
j
joneggert@fsn.is
gg
eða í síma 8917384. Á vef skólans
www.fsn.is má einnig ﬁnna ýmsar upplýsingar um
skólann

Tæknimaður
Hafrannsóknastofnun auglýsir eftir tæknimanni til starfa í
tæknideild stofnunarinnar. Starﬁð felst í viðhaldi og
umsjón rannsóknatækja, þátttöku í rannsóknaleiðöngrum og
frumúrvinnslu gagna. Fyrst og fremst er um að ræða verkefni
tengd sjó- og vistfræðisviði stofnunarinnar.

Staða deildarstjóra við
leikskólann Lækjarbrekku
laus til umsóknar

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
Menntun á sviði rafeindavirkjunar, tæknifræði,
vélfræði eða sambærilegt nám
•
Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starﬁ
•
Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu

Laus störf
Leikskóli Seltjarnarness

Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Um er
að ræða fullt starf og eru laun samkvæmt kjarasamningi
fjármálaráðuneytis og viðeigandi stéttarfélags.

(5959-280/290 sofﬁa@nesid.is)
•
Deildarstjóri, fullt starf.

Grunnskóli Seltjarnarness
(595 9200 gustur@grunnskoli.is )
•
Danskennsla, hlutastarf.
•
Íþróttakennsla, fullt starf.
•
Sérkennsla eldri nemenda, fullt starf.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
nöfnum tveggja meðmælenda sendist fyrir 10. júní á
póstfangið hafro@hafro.is. Konur, jafnt sem karlar,
eru hvattar til að sækja um störﬁn.

Tónlistarskóli Seltjarnarness
(5959235 kari@nesid.is)
•
Kennsla í klassískum gítarleik, hlutastarf.
•
Píanókennsla, hlutastarf.

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Páll Reynisson
(pall@hafro.is, sími; 575 2000).

Öllum umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á
Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar undir http://www.seltjarnarnes.is –Störf í boði

Hafrannsóknastofnun er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði
haf- og 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 140-150 starfsmenn í þjónustu sinni.

Umsóknarfrestur er til 31. maí næstkomandi.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi
stéttarfélaga.
Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar
Seltjarnarnesbær

www. seltjarnarnes. is

Hafrannsóknastofnun leitar eftir starfsmanni til að hafa
yﬁrumsjón með viðhaldi, skipulagningu og uppbygginu
gagnagrunna ásamt því að hafa umsjón með hugbúnaði
og hugbúnaðarþróun. Starﬁð er fjölbreytt og krefjandi
framtíðarstarf.
Menntunar- og hæfniskröfur:
•
Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði,
kerﬁsfræði, upplýsingatækni eða skyldum greinum
•
Þekking á Oracle gagnasafnskerﬁ og almennri
gagnasafnsfræði
•
Þekking og reynsla af Unix/Linux stýrikerfum
•
Þekking á tölfræðiforritum: R, SQL eða PL/SQL
•
Reynsla af stjórnun hugbúnaðarverkefna æskileg
•
Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starﬁ
•
Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní n.k. Umsóknir með
ítarlegum upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
nöfnum tveggja meðmælenda skulu sendar á póstfangið
hafro@hafro.is. Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að
sækja um starﬁð.
Nánari upplýsingar veitir Björn Æ. Steinarsson
(bjorn@hafro.is, sími 5752000, 6918297),
forstöðumaður veiðráðgjafarsviðs.
Hafrannsóknastofnun er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði
haf- og 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 140-150 starfsmenn í þjónustu sinni.

Leikskólinn Lækjarbrekka auglýsir eftir leikskólakennara í starf
deildarstjóra. Starfshlutfallið er 100% og er vinnutíminn
8:00-16:00.
Við leikskólann er unnið metnaðarfullt starf þar sem barnið er
í brennidepli. Leitað er eftir öﬂugum starfsmanni sem hefur
gaman af börnum, býr yﬁr góðri samskiptahæfni og hefur ríka
þjónustulund. Einnig er skipulagshæfni og jákvæðni
mikilvægur kostur.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf 3. ágúst 2015.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Leyﬁsbréf til að starfa sem leikskólakennari.
• Góð samskiptahæfni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ.
Nánari starfslýsingar er hægt að nálgast á skrifstofu leikskólastjóra eða í síma 451 3411. Einnig er hægt að senda tölvupóst á
leikskólastjóra í netfangið: leikskolastjori@strandabyggd.is
Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum til leikskólastjóra eða á skrifstofu sveitarfélagsins að Höfðagötu 3.
Umsóknafrestur er til 30. maí 2015. Þeir sem eiga eldri umsóknir
um störf á leikskólanum Lækjarbrekku eru beðnir um að endurnýja umsóknir sínar. Leikskólastjóri áskilur sér rétt til að hafna
öllum umsóknum standist þær ekki kröfur.

Grunnskólinn á Hólmavík
Lausar stöður kennara og stuðningsfulltrúa við Grunnskólann
á Hólmavík skólaárið 2015-2016
• Staða íþróttakennara. Um er að ræða kennslu og þjálfun í
samstarﬁ skólans og íþróttahreyﬁngarinnar á svæðinu.
• Tvær stöður tónlistarkennara. Meðal kennslugreina er píanó,
blásturshljóðfæri, gítar, bassagítar, og söngur. Einnig kennsla í
forskólahópi.
• Tvær stöður grunnskólakennara. Meðal kennslugreina er
íslenska, enska, danska, stærðfræði, náttúrugreinar og umsjón
með bekkjardeildum.
• Þrjár stöður stuðningsfulltrúa. Meðal þess sem felst í starﬁnu
er vinna með nemendum í nánu samstarﬁ við umsjónarkennara og sérkennsluteymi.

Staða sérfræðings á sviði
gagnagrunna og hugbúnaðar

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og
viðeigandi stéttarfélags.

Sveitarfélagið Strandabyggð
auglýsir eftirfarandi störf laus
til umsóknar

Tónlistarskólinn á
Akureyri
Tónlistaskólinn á Akureyri
auglýsir eftir kennurum í hlutastörf.
Störﬁn sem um ræðir eru:
•
•
•
•
•

Hljómsveitastjóri í blásaradeild
Tónlistarkennari, tónfræða-/forskólakennsla
Tónlistarkennari, Saxófónn/tréblástur
Tónlistarkennari, málmblástur, dýpra brass
Tónlistarkennari, suzukiﬁðlukennari

Tónlistarskólinn á Akureyri er einn stærsti og rótgrónasti Tónlistarskóli landsins. Við skólann starfa um 40 manns og er hann nú
staðsettur í menningarhúsinu Hoﬁ á Akureyri. Aðstaðan í húsinu
er eins og best gerist og býður upp á mikla möguleika fyrir kennslu
og tónlistarﬂutning. Vinnutími er sveigjanlegur og möguleikar á
kennslu fyrir hádegi í grunnskólum bæjarins.

Nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 01. júní 2015

Umsækjendur um kennarastarf þurfa að hafa kennsluréttindi.
Leitað er eftir einstaklingum með góða skipulagshæﬁleika og
mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu,
samkennslu og áhugi á þróunarstarﬁ eru mikilvægir eiginleikar.
Umsækjendur skulu hafa hreint sakavottorð. Laun eru samkvæmt
kjarasamningum LN og KÍ en samkvæmt kjarasamningum á
almennum vinnumarkaði vegna stöðu stuðningsfulltrúa.
Umsóknarfrestur er til 30. maí 2015.
Nánari upplýsingar veitir
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir, skólastjóri, sími 451 3430 og 696 3196
Umsóknum með starfsferilsskrá og afrit prófskírteina þar sem við
á ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist Hrafnhildi
Guðbjörnsdóttur á skolastjori@strandabyggd.is eða Grunnskólinn á Hólmavík, Skólabraut 20-22, 510 Hólmavík
Grunnskólinn á Hólmavík er samrekinn grunn- og tónskóli með um 60
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. Hefð er fyrir leiklist og tónlist í skólastarﬁnu
og samvinnu við samfélagið. Við skólann starfar 20 manna samhentur
hópur. Félagsmiðstöð ungmenna hefur aðstöðu í skólanum.
Í Strandabyggð búa tæplega 480 manns þar af 340 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.
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Mælingamaður

Hússtjórnarskólinn í Reykjavík
óska eftir matreiðslukennara í fullt starf
Framhaldsskólaréttindi og starfsreynsla skilyrði.
Umsóknarfrestur er til 1. júní 2015.
Umsóknir berist til Hússtjórnarskólanns í Reykjavík,
Sólvallagötu 12, 101 Reykjavík
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Sumarafleysingar
Lyngás
Starfsfólk óskast í sumaraﬂeysingar. Um er að
ræða fullt starf og hlutastarf. Æskilegt er að
viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.

Meistarafélag húsasmiða óskar eftir að ráða
starfsmann til að starfa á mælingastofu félagins.
Um er að ræða 50% starf við mælingar og
útreikning á ákvæðisvinnu húsasmiða.
Leitað er eftir töluglöggum aðila með góða
tölvukunnáttu og þekkingu á byggingaiðnaði.
Góð vinnuaðstaða.
Umsóknir sendist á netfangið jon@mfh.is

Lyngás er í Safamýri 5 og er opið frá 8.00-16.30 á
virkum dögum. Þangað sækja börn og ungmenni
þjónustu.

Leikskólastjóri
Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir leikskólastjóra vegna
leyﬁs frá og með 1. ágúst 2015 við:
• Leikskólann Brimver/Æskukot
Leikskólinn er með tvær starfseiningar, Brimver á Eyrarbakka og Æskukot á Stokkseyri.
Leikskólinn er heilsuleikskóli sem leggur mikla áherslu á
hreyﬁngu og tónlist. Leikskólinn er í góðu samstarﬁ við
Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri og eru leikskólabörnin þátttakendur í verkefninu Barnabæ sem hlotið hefur
mikla athygli og viðurkenningu Heimilis og skóla.
Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum stjórnanda
með leikskólakennararéttindi og stjórnunarreynslu.
Í sveitarfélaginu búa rúmlega 8 þúsund manns, lögð er
áhersla á eﬂingu skólastarfs, snemmtæka íhlutun og gott
samstarf foreldra og helstu fagaðila sem koma að málefnum
barnanna.
Meginverkefni:
- Veita faglega forystu á sviði kennslu og þróunar
í skólastarﬁ.
- Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, fjármálum og
rekstri skólans.
- Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans sem tekur meðal
annars mið af skólastefnu sveitarfélagsins og aðalnám
skrá leikskóla.
Menntun og færnikröfur:
- Leikskólakennararéttindi áskilin.
- Menntun og reynsla í stjórnun æskileg.
- Færni í mannlegum samskiptum.
- Áhugi og hæfni í starﬁ með börnum.
- Leiðtoga- og skipulagshæﬁleikar.
- Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar veitir Valgerður Unnarsdóttir
í síma 553-8228. Atvinnuumsóknir sendist á
valgerður@styrktarfelag.is, en einnig má senda
umsóknir á heimasíðu félagsins
www.styrktarfelag.is
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Spennandi störf í boði
Finnst þér gaman að vinna
fjölbreytt starf í
skemmtilegu vinnuumhverfi?
Þá er þetta starf fyrir þig
Ás styrktarfélag leitar eftir starfsmönnum til að
aðstoða fatlað fólk sem býr í heimahúsum. Um er
að ræða full störf, hlutastörf, tímavinnu og sumaraﬂeysingar, strax eða eftir nánara samkomulagi.
Unnið er eftir hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf.
Frekari upplýsingar veitir Hrafnhildur Þórðardóttir í
síma 4140500. Atvinnuumsóknir sendist á
hrafnhildur@styrktarfelag.is, en einnig má senda umsóknir á heimasíðu félagsins www.styrktarfelag.is.
Laun eru samkvæmt gildandi
kjarasamningum Eﬂingar.

Meginverkefni:
Vinnur samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra að uppeldi og
menntun leikskólabarna.
Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfs undir stjórn leikskólastjóra.
Menntun og færnikröfur:
- Leikskólakennararéttindi áskilin
- Jákvæðni, frumkvæði og samstarfsvilji.
- Færni í mannlegum samskiptum.
- Áhugi og hæfni í starﬁ með börnum.
- Góðir skipulagshæﬁleikar.
- Færni til að tjá sig í ræðu og riti.
Frekari upplýsingar veitir M. Sigríður Jakobsdóttir, sími
4803272/4806352 og áhugasamir geta sent umsóknir á
netfangið brimver@arborg.is
Umsóknarfrestur er til 5. júní 2015.
Starﬁð hentar jafnt körlum sem konum og launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags.

Mikil vinna framundan.
Þyrftu að geta haﬁð störf ﬂjótlega.

Sumarafleysingafólk óskast
Getum bætt við starfsfólki í sumarafleysingar í heimaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ. Við leitum
að jákvæðum einstaklingum sem hafa ánægju af því að
sinna fólki.
Umsækjendur þurfa að hafa bíl til umráða og geta hafið störf
sem fyrst. Frekari upplýsingar fást í síma 519-1400.
Umsóknum skal skilað inn á heimasíðu Sinnum,
www.sinnum.is

Tækni- og verkfræðingar
VSB Verkfræðistofa leitar að tækni- eða
verkfræðingum til framtíðarstarfa á sviði
burðarvirkja og lagna- og loftræsikerfa.
Starf á sviði burðarvirkja felst í hönnun burðarvirkja
bygginga. Starfsreynsla og þekking á AutoCAD og
helstu burðarþolsforritum er nauðsynleg. Frekari upplýsingar gefur Hannes Örn Jónsson (hannes@vsb.is).
Starf á sviði lagna- og loftræsikerfa felst í hönnun
kerfa auk annarra verkefna tengdum verklegum framkvæmdum og rekstri mannvirkja. Starfsreynsla og
þekking á AutoCAD/Magicad er nauðsynleg. Frekari
upplýsingar veitir Sveinn Áki Sverrisson (aki@vsb.is).

Grundarfjarðarbær auglýsir starf skólastjóra Grunnskóla
Grundarfjarðar laust til umsóknar.

Byggingafræðingur eða
byggingariðnfræðingur

Skólastjóri ber fag- og rekstrarlega ábyrgð á starﬁ skólans,
stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun faglegrar stefnu í
samstarﬁ við skólanefnd og bæjarstjórn.

VSB Verkfræðistofa leitar að byggingaeða byggingariðnfræðingi til starfa sem fyrst
á sviði lagna- og loftræsikerfa.

Skólastjóri Grunnskóla Grundarfjarðar
Leikskólinn Brimver/Æskukot óskar eftir að ráða í tvær
stöður deildarstjóra frá og með 10. ágúst 2015. Leitað er að
metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir til að taka
þátt og leiða áfram gott faglegt starf í skólanum.

Einar P. & Kó óskar eftir að ráða öﬂuga smiði í
vinnu sem geta unnið sjálfstætt.

Umsóknir sendist á netfangið :
helgi@epogko.is

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, sími 480-1900, 852-3918. Áhugasamir geta sent
umsóknir á skolathjonusta@arborg.is eða í pósti merktum
fræðslusviði Árborgar v/leikskólastjóra, Austurvegi 2, 800
Selfoss. Umsóknarfrestur er til 5. júní 2015 . Karlar jafnt
sem konur eru hvattir til að sækja um störﬁn. Laun fara eftir
kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi
stéttarfélags.

Deildarstjóri

Trésmiðir

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum og er
reiðubúinn að leita nýrra leiða í skólastarﬁ.
Menntunar- og hæfniskröfur:
•
Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi
er skilyrði
•
Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg
•
Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og
leiðtogahæﬁleikar
•
Hæfni í mannlegum samskiptum

Í Grunnskóla Grundarfjarðar stunda tæplega 100 nemendur
nám. Talsvert er um samkennslu árganga sem hefur skapað
áhugaverð tækifæri. Skólinn er vel búinn tækjum og hann er í
fararbroddi grunnskóla á landinu í spjaldtölvuvæðingu.
Umsóknum um ofangreint starf skal fylgja greinargott yﬁrlit yﬁr
menntun, fyrri störf, ábendingar um meðmælendur og annað það
sem umsækjandi telur máli skipta.
Nánari upplýsingar veita bæjarstjóri og skrifstofustjóri í síma 430
8500 eða með því að senda fyrirspurnir á
thorsteinn@grundarfjordur.is eða sigurlaug@grundarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til 30. maí nk.

Starf á sviði lagna og loftræsikerfa felst í gerð teikninga og annarra gagna fyrir lagna- og loftræsikerﬁ
og verkefna tengdum verklegum framkvæmdum og
rekstri mannvirkja. Sveinspróf eða verkleg reynsla
í pípulögnum eða blikksmíði er nauðsynleg auk þekkingar á AutoCAD eða sambærilegs hugbúnaðar. Frekari
upplýsingar veitir Sveinn Áki Sverrisson (aki@vsb.is)
Umsókn um starf með upplýsingum um menntun,
hæfni og starfsreynslu óskast skilað á skrifstofu
VSB eða á ofangreind netföng eigi síðar en 1. júní.
Fyllsta trúnaðar er gætt.
VSB Verkfræðistofa ehf. veitir fjölbreytta verkfræðilega
ráðgjöf með einkunnarorðunum hagkvæmni, fagmennska
og áreiðanleiki. Stofan rekur sögu sína aftur til ársins 1987
og í dag starfa þar 18 manns.

Bæjarhrauni 20
220 Hafnarfjörður
www.vsb.is

FLOTT KLIPPISTOFA Í VESTURBÆNUM
ÓSKAR EFTIR KLIPPARA.
BRJÁLAÐ AÐ GERA.
KJÖR SAMNINGSATRIÐI.
Umsóknir sendast á
box@frett.is merkt ,, merkt Klippari“
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Sviðsstjóri
starfsmannasviðs
Háskóli Íslands auglýsir laust starf sviðsstjóra starfsmannasviðs
Starfsmannasvið er ein af stoðeiningum
Háskóla Íslands. Sviðið er hluti af sameiginlegri
stjórnsýslu skólans og heyrir undir fjármál og
rekstur. Hlutverk starfsmannasviðs er að hafa
umsjón með starfsmannamálum skólans í heild.

Menntunar- og hæfniskröfur

Starfsmannasvið er í nánu samstarfi við
starfsmanna- og mannauðsstjóra á fimm
fræðasviðum skólans.

Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2015.

Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Yfirgripsmikil reynsla af starfsmanna- og mannauðsmálum
hjá ríki eða sveitarfélögum

Frumkvæði og skipulagshæfileikar

Reynsla af starfsemi háskóla er æskileg

Starfsmenn í laxeldi
PIPAR \ TBWA • SÍA • 151997

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu
Háskóla Íslands: www.hi.is/laus_storf.

Háskólapróf sem nýtist í starfi og meistarapróf í
mannauðsstjórnun, vinnusálfræði eða skyldum greinum

Vegna aukinna umsvifa vantar
starfsmann í fóðurstöð fyrirtækisins
á Patreksfirði nú þegar.
Helstu verkefni eru fóðrun, skráning í Farm
Control-kerfið og yfirborðseftirlit á sjókvíum.
Reynsla úr fiskeldi og/eða fiskeldismenntun
er kostur. Þarf að geta hafið störf nú
n þeg
egarr.
Einnig
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með ágúst n.k. Viðkomandi þarf að vera vanur
og með lyftararéttindi.
Möguleiki er á því að útvega húsnæði á staðnum.
Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilskrá til
starfsmannastjóra, kristin@fjardalax.is.
Umsóknarfrestur er til 26. maí 2015.
Fja
Fjarðalax
er að hefja eldi á 6. kynslóð af laxi í Patreksfirði. Hjá Fjarðalaxi
s fa tæplega 60 starfsmenn úr ýmsum starfsstéttum sem sameiginlega
star
koma að því að rækta náttúruvottaðan lax.

S: 599 6900
info@fjardalax.is
www.arcticsalmon.is

sími: 511 1144

console.log('Ertu að leita þér að spennandi vinnu?');
print 'Við erum nefnilega að ráða'
<p>Vertu endilega í bandi</p>

Hugbúnaðarsérfæðingur – „Senior Developer“

Hugbúnaðarsérfæðingur – forritari

Helstu kröfur
• Að minnsta kosti 4 ára starfsreynsla í hönnun og þróun hugbúnaðar.
· B.Sc. í tölvunarfræði eða sambærileg menntun.
· Hæﬁleiki til að greina verkefni og ﬁnna réttu högunina til farsællar úrlausnar
· Vera góð fyrirmynd og leiðtogi.

Helstu kröfur
· Að minnsta kosti 1 árs starfsreynsla í hönnun og þróun hugbúnaðar.
· B.Sc. í tölvunarfræði eða sambærileg menntun.
· Vera ﬂjót/ur að tileinka sér nýja tækni og aðferðir.
· Geta unnið í teymi og vera óhrædd/ur við að sækja sér
þekkingu hjá reynslumeiri vinnufélögum.

Almenn þekking
Umsækjendur þurfa að hafa a.m.k. 2 ára reynslu í MVC, SQL, git og *nix.
Góð grundvallarþekking á REST, JSON, JS, CSS, HTML er einnig nauðsynleg.
Við vinnum með umhverﬁ eins og Ruby on Rails, Python, Salesforce /
Apex, Webmethods og PostgreSQL.

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og upplýsandi
þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. Fyrirtækið starfar á öllum sviðum
fjölmiðlunar; að sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, auk þess
að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og síma.

Umsóknir sendar á starfsumsókn@365.is
Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2015

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði,
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og ﬂeira.
Hjá 365 starfa rúmlega 400 manns.

| ATVINNA |

LAUGARDAGUR 16. maí 2015

Geislatækni ehf óskar eftir að ráða starfsmann
í kvöld og helgar vinnu, ásamt sumarstarfsmanni
sumarið 2015.
Umsóknir sendist á gretar@laser.is
Æskilegt er að viðkomandi haﬁ einhverja reynslu í
málmiðnaði.

BORG RESTAURANT
AUGLÝSIR EFTIR FRAMÚRSKARANDI FÓLKI
Borg Restaurant opnar á ný eftir gagngerar endurbætur á eldhúsi og salarkynnum. Á Borginni eru fjölbreytt starfssvið í boði - allt frá a la carte, veislum,
fundum, private dining og morgunverði. Borg Restaurant er staðsettur í einu
sögufrægasta húsi landsins í hjarta borgarinnar. Við leitum að:
t matreiðslumönnum/konum
t prepp kokk
t aðstoð í eldhús, uppvask og sal
EINNIG VANTAR OKKUR KOKKA Á NÓRU MAGSIN.

ÁHUGASAMIR SENDIÐ PÓST Á INFO@BORGRESTAURANT.IS
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Borgarbyggð auglýsir:
Sálfræðingur
Borgarbyggð auglýsir laust til umsóknar starf sálfræðings
á fjölskyldusviði. Starfshlutfall er samtals 100% og mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Til greina
kemur að sækja um bæði störfin eða annað þeirra.
Verkefni og ábyrgðarsvið
Félagsþjónusta og barnavernd (70% starfshlutfall)
• Greining, ráðgjöf, meðferð og eftirfylgni vegna
barnaverndarmála.
• Þjónusta við fatlaða, ráðgjöf og meðferð.
• Handleiðsla starfsfólks sem vinnur með fötluðum.
• Ýmis önnur verkefni á sviði velferðarmála.
Þjónusta við leikskóla sveitarfélagsins (30% starfshlutfall)
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum.
• Ráðgjöf til foreldra og starfsfólks leikskóla.
• Fræðsla og/eða handleiðsla vegna einstaklinga eða hópa.
• Önnur tilfallandi verkefni á sviði fjölskyldumála.
Hæfniskröfur
• Löggiltur sálfræðingur á Íslandi.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Skipulagshæfileikar og faglegur metnaður.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þverfaglegu starfi.
• Þekking og reynsla í meðferð einstaklinga og fjölskyldna.
Laun eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Sálfræðingafélagi Íslands.

We
are searching
for forritara
a programmer
Óskum
eftir öflugum
ARK Technology ehf. is responding to increased pressures faced by the maritime industry to
address its adverse impact on the environment and documentation compliancy. ARK is a cleantech, information technology company that is committed to develop software to help monitor
pollution both at sea and in ports.
ARK has a unique approach to improving the quality of products and services and simultaneously
creates an inspirational yet challenging environment where talent can thrive.
We are currently looking for a programmer to help build and maintain our data warehouse.
The programmer should demonstratable experience
in SQL databases and experience in data quality analysis is also desired.
An application with CV and phonenumbers/emails of
three referrees is to be sent to the email jobs@arktech.net
before June the 5th.
ARK Technology
Austurstræti 17
101 Reykjavík
Sími: 519 3800
www.arktech.net

Upplýsingar veitir Aldís Arna Tryggvadóttir í síma 433-7100.
Umsóknarfrestur er til og með 8. júní.
Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum á
netfangið aldisarna@borgarbyggd.is. Með umsókn þarf
að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í
starfið.

Forstöðumaður Búsetuþjónustu
Borgarbyggðar
Borgarbyggð auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns Búsetaþjónustu fatlaðra og aldraðra í Borgarnesi.
Starfshlutfall er 100% og mikilvægt er að viðkomandi geti
hafið störf í síðasta lagi hinn 1. ágúst n.k.
Verkefni og ábyrgðarsvið
• Umsjón með búsetuþjónustu við fatlaða og eldri borgara.
• Forstaða búsetukjarna fyrir fatlaða.
• Mat á þörf einstaklinga fyrir þjónustu.
• Þátttaka í þverfaglegu samstarfi.
Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði þjónustu við fatlaða.
• Reynsla af starfi með fötluðum og aðstandendum þeirra.
• Menntun og/eða reynsla af stjórnunarstörfum er æskileg.
• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í mannlegum
samskiptum.
Laun eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Upplýsingar veitir Hjördís Hjartardóttir í síma 433-7100.
Umsóknarfrestur er til og með 8. júní.
Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum á netfangið hjordis@borgarbyggd.is. Með umsókn þarf að fylgja
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.

Kerecis er öflugt frumkvöðlafyrirtæki sem þróar og framleiðir lækningavörur sem notaðar eru til meðhöndlunar
á vefjaskaða í mönnum t.d. á þrálátum sárum, heilabasti og til enduruppbyggingar á brjóstum og kviðvegg.
Hjá Kerecis starfar öflugur hópur sérfræðinga sem náð hefur góðum árangri í þróun á lækningavörum.
Kerecis rekur starfsstöðvar á Ísafirði, í Reykjavík og í Washington D.C.

Vörustjóri (Product Manager)
Vörustjóri Kerecis greinir, framleiðir, dreifir og heldur utanum gögn sem við koma vörum fyrirtækisins
með það að markmiði að tryggja árangursríka markaðssetningu á vörum félagsins og auka sölu þeirra.
Vörustjóri tekur einnig þátt í öðru sölu- og markaðsstarfi félagsins.
Helstu verkefni:
 <ZgÂ!k^Â]VaYd\YgZ^[^c\{hajd\bVg`VÂhZ[c^
 H`^a\gZ^c^c\{kgjbd\hVb`Zeec^h[dgh`di^
 JiVcjb]VaYhaj"d\bVg`VÂh{¨iaVcV
 HijÂc^c\jgk^ÂVccVÂhaj"d\bVg`VÂhhiVg[
Menntun og reynsla:
 ={h`aVeg[
 B^cchi({gVhiVg[hgZnchaVZg¨h`^aZ\
 6[WjgÂVgZch`j`jcc{iiV#;¨gc^Âgjbijc\jb{ajb`dhijg#
Við leitum að einstaklingi sem:
 ÌVjÂkZaibZÂbVccaZ\hVbh`^ei^d\iZc\haVbncYjc
 =Z[jg{]j\V{d\gZnchajVaÄ_ÂaZ\jbhVbh`^eijb
 IZ`jg[gZ`VgjeehbVZch`g^[Vgiakjehi
 =Z[jgk^ccjÄgZ`d\W^aVcY^bZicVÂ
Vinnustaður getur verið á skrifstofu fyrirtækisins í Reykjavík eða á Ísafirði.
JeeaÅh^c\VgjbhiVg[^ÂkZ^i^g/HkZgg^g7g^Zb"hkZgg^g5]V\kVc\jg#^h
Jbh`c^gh`Vhi[naaiVgi{lll#]V\kVc\jg#^hJbh`cVg[gZhijgZgi^ad\bZÂ''#bV#
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MENNTUNARSJÓÐUR
Mæðrastyrksnefndar
Reykjavíkur

Starfsmaður
í lestun

Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr
Menntunarsjóði Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur.

Samskip leita að öflugum starfsmanni í lestun til
framtíðarstarfa.

Sjóðnum er ætlað að styrkja tekjulitlar konur til náms.*

Starfið felst í því að tryggja að lestun og losun
flutningabíla fyrirtækisins sé ávallt með öruggum
og hagkvæmum hætti og að vörumeðhöndlun sé
ávallt í samræmi við vinnureglur.

Styrkurinn er ætlaður þeim sem hyggja á nám á skólaárinu
2015-2016.
Fyrir nám sem hefst á vorönn 2016 skal sótt um núna. Gengið
verður frá styrkbeiðni þegar öll umbeðin gögn hafa borist og
staðfesting hefur fengist á skólavist.
Um er að ræða styrk til greiðslu skólagjalda (að ákveðnu
hámarki), bókakaupa eða annars sem gerir umsækjanda
kleyft að stunda og ljúka námi.

Hæfnikröfur:
• Meirapróf er skilyrði fyrir ráðningu
• Lyftararéttindi eru æskileg
• Íslenskukunnátta
• Skipulagshæfni og framtakssemi
• Kraftur, kappsemi, reglusemi og stundvísi
• Færni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og
rík þjónustulund

Umsóknarfrestur rennur út 15. júni 2015.
Umsókn þarf að fylgja
- skattskýrsla síðustu 2 ára
- tekjuáætlun 2015
- staðfesting á námsvist
Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari
upplýsingar eru á heimasíðu Menntunarsjóðsins á vef
Mæðrastyrksnefndar - www.maedur.is og Facebook síðu Menntunarsjóðsins.

Starfið er unnið í vaktavinnu í starfsstöð okkar við
Kjalarvog í Reykjavík.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Valdimar
Pétursson, sími 858 8420.

*Menntunarsjóðurinn leggur fyrst um sinn áherslu á að styrkja
tekjulitlar konur til náms.

Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum
heimasíðu Samskipa, www.samskip.is
Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2015
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær
sem trúnaðarmál.

Náttúrustofa Vestfjarða
auglýsir starf forstöðumanns
laust til umsóknar

Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá
Samskipum.

Saman náum við árangri

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Náttúrustofa Vestfjarða er alhliða rannsóknar- og
þjónustustofnun í náttúrufræðum á Vestfjörðum.
Náttúrustofan er rekin af sveitarfélögum á
Vestfjörðum með stuðningi ríkisins. Náttúrustofan
starfar samkvæmt lögum Náttúrufræðistofnun Íslands
og Náttúrustofa nr. 60/1992 og lögum um vernd, friðun
og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum
nr. 64/1994.

Stafssvið
forstöðumanna er:

Menntun- og
hæfniskröfur

•

•

•
Leikskólar

· Deildarstjórar í leikskólann Núp
· Sérkennslustjóri í leikskólann Núp
· Leikskólakennari, þroskaþjálfi eða
einstaklingur með aðra uppeldismenntun í
leikskólann Marbakka
Grunnskólar

•
•
•
•

Ábyrgð á daglegum
rekstri Náttúrustofnunar
Ábyrgð á rekstri
Náttúrugripasafns
Bolungarvíkur og
Sjóminjasafn Ósvarar
Áætlanargerð
Umsjón rannsókna
Stjórnun mannauðs
Samskipti við stjórnvöld
og samstarfsaðila

•
•
•

•

Háskólapróf í náttúru
fræðum og reynsla af
rannsóknum eru skilyrði
Framhaldsmenntun er
æskileg
Stjórnunar- og
rekstrarreynsla
Hæfni í mannlegum sam
skiptum og uppbyggilegt
viðmót
Hæfni í ræðu og riti á
íslensku og ensku

· Umsjónar- og dönskukennari á elsta stig í
Álfhólsskóla

· Grunnskólakennari á miðstig í Snælandsskóla
· Þroskaþjálfi í Álfhólsskóla
· Forstöðumaður Dægradvalar í Álfhólsskóla
· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla
Velferðarsvið

Starfsaðstaða forstöðumanns er í Bolungarvík.
Æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf 1. ágúst 2015.
Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og
hlutaðeigandi stéttarfélags.

· Starfsmenn í liðveislu
Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

Umsókn um starﬁð þarf að fylgja ítarleg
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starﬁð.
Umsóknir skal senda til stjórnar
Náttúrustofu Vestfjaraða Aðalstræti 21, 415 eða á
netfangið bodvar@nave.is. fyrir 6. júni, 2015.
Nánari upplýsingar veitir Daníel Jakobsson formaður
stjórnar, sími: 8206827.

Kópavogsbær
kopavogur.is

Styrkir úr Endurmenntunarsjóði
grunnskóla 2015
Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir eftir umsóknum í
Endurmenntunarsjóð grunnskóla vegna
endurmenntunarverkefna skólaárið 2015-2016.
Þeir sem hyggjast standa fyrir endurmenntun fyrir kennara
og stjórnendur grunnskóla geta sótt um framlög úr sjóðnum,
þar á meðal grunnskólar, skólaskrifstofur, sveitarfélög,
símenntunarstofnanir, félög, fyrirtæki og aðrir. Gert er ráð
fyrir að endurmenntunarverkefnum verði að fullu lokið eigi
síðar en við lok skólaársins 2015-2016. Verði ekki unnt að
ljúka námskeiðum innan þeirra tímamarka fellur styrkveiting
niður.
Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að allt að þriðjungi
ráðstöfunarfjár verði úthlutað til verkefna sem tengjast
eftirfarandi áherslusviðum:
•
•

Náttúrugreinar
Upplýsinga- og tæknimennt

Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi. Í
umsóknum skal gefa ítarlegar upplýsingar um hvers konar
endurmenntun umsækjandi hyggst bjóða, m.a. innihald,
skipulag og markmið verkefnis/námskeiðs, stað og tíma,
áætlaðan fjölda þátttakenda, fyrirlesara, ábyrgðarmann
og annað það sem máli kann að skipta við mat á umsókn.
Einnig skal tilgreina áætlaðan kostnað. Þær umsóknir einar
koma til álita sem sýna fram á að endurmenntunarverkefnin mæti þörfum grunnskólans, séu byggð á
skólastefnu, aðalnámskrá, fagmennsku og gæðum.
Sjóðurinn veitir ekki fé til ferða og uppihalds þátttakenda.
Þegar fyrir liggur ákvörðun um hverjir fá styrk og
fjármögnun styrkja tryggð verður gerður sérstakur
samningur um hvert endurmenntunarverkefni.
Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2015. Umsóknum skal
skila inn á rafrænu formi á heimasíðu Sambands íslenskra
sveitarfélaga www.samband.is. Umsóknir á öðru formi
verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið á móti viðbótargögnum og því verða allar upplýsingar að koma fram í
umsókninni.
Nánari upplýsingar um Endurmenntunarsjóð grunnskóla
veitir Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4900 eða í tölvupósti
á klara.e.ﬁnnbogadottir@samband.is.

™

Félagsfundur
MATVÍS boðar til almennra félagsfunda:

AÐALFUNDUR
Verður haldinn 21. maí á Grand Hótel Reykjavík kl. 17:00
Aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Árbæjarsafn, nýtt varðveisluhús –
Hillukerﬁ, útboð nr. 13498
• Betri hverﬁ 2015 – Vestur, útboð nr. 13512.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod
Innkaupadeild

Á Akureyri mánudaginn 18. maí
kl. 16:00 á Hótel KEA.

KALKÞÖRUNGANÁM Í ÍSAFJARÐARDJÚPI
Auglýsing um tillögu að matsáætlun

Dagskrá:
1. Kjaramál
2. Önnur mál

Íslenska kalkþörungafélagið kynnir hér með
tillögu að matsáætlun vegna kalkþörunganáms í
Ísafjarðardjúpi.

FORVAL
Íþróttahús við Vatnsendaskóla
asskóla
kkó
Kópavogsbær óskar eftir umsóknum frá verktökum
erktökum
kt
og
o
hönnuðum til að taka þátt í alútboði vegna
naa byggingar
y
á
íþróttahúsi við Vatnsendaskóla í Kópavogi.
Í verkinu felst að hanna og byggja 2.700 m² hús sem er
íþróttahús sérútbúið til þjálfunar hópﬁmleika og
skólaleikﬁmi, búnings og þjónusturými og
kennslustofur. Skila skal fullbúnu húsi að utan og
innan, með frágenginni lóð.

Í tillögu að matsáætlun er m.a. gerð grein fyrir
eftirfarandi:
+YHUQLJVWDèLèYHUèXUDèYLQQXYHJQDPDWVi
umhverfisáhrifum.
+HOVWXiKULIDìiWWXPIUDPNY PGDULQQDU
8PKYHUILVìiWWXPVHPNXQQDDèYHUèDI\ULU
áhrifum.
*|JQXPRJUDQQVyNQXPVHPO|JèYHUèDWLO
grundvallar matinu.
Tillagan er aðgengileg á heimasíðu
96Ï5ièJMDIDUZZZYVRLV
Senda skal skriflegar athugasemdir eða
ábendingar um tillögu að matsáætlun á netfangið
DXGXU#YVRLVHèD96Ï5ièJM|I EW$XèDU
0DJQ~VGyWWXU %RUJDUW~QL5H\NMDYtN
Frestur til að senda inn ábendingar er til
M~Qt

Valdir verða ﬁmm umsækjendur, sem geﬁnn verður
kostur á að taka þátt í alútboði.

Grímsnes- og Grafningshreppur
Grímsnes og Grafningshreppur óskar eftir tilboðum
í Félagsheimilið Borg

Forvalsgögn verða afhent umsækjendum í þjónustuveri
Kópavogsbæjar Fannborg 2 frá og með þriðjudeginum
19. maí 2015.

Save the Children á Íslandi

Umsóknum um þáttöku, með umbeðnum upplýsingum,
skal skilað í þjónustuver Kópavogsbæjar Fannborg 2,
ekki síðar en 3. júní 2015 fyrir kl. 11:00.

Viðhald utanhúss
Verkið skal framkvæma samkvæmt útboðsgögnum og
öðrum þeim gögnum sem þar er vísað til. Fyrirhugaðar
viðhald felast í klæðningu og einangrun steyptra útveggja
og endurnýjun gluggum.

kopavogur.is

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1.10.2015
Helstu verkþættir eru:
• Ál og Steni klæðning
620 m2
• Einangrun útveggja
490 m2
• Endurnýjun glugga
46 stk
Útboðið er opið.
Útboðsgögn er hægt að fá rafrænt frá og með þriðjudegi
19. maí 2015. hjá Tæknisviði Uppsveita með því að senda
tölvupóst á david@gogg.is
Opnun tilboða verður miðvikudaginn 3. júní 2015 kl. 11 á
skrifstofu Grímsnes og Grafningshrepps.

ÚTBOÐ

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú þegar eða í síðasta lagi innan
15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:
Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. maí 2015, virðisaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. maí 2015 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í
eindaga til og með 15. maí 2015, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli,
vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti,
bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts
vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu,
vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru:
Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, sérstakur skattur
á fjármálafyrirtæki, eignarskattur, sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa,
tryggingagjald, búnaðargjald, iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur
af verslunar- og skrifstofuhúsnæði, ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.

Norðurorka ehf. óskar eftir tilboðum í pípur ofl. í aðveitu
vatnsveitu frá Hesjuvallarlindum í Hlíðarfjalli við Akureyri.

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Um er að ræða DN 300 pípur í þrýstiflokki PN25 og PN32,
alls um 1.000 m.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum. Eru gjaldendur
hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt,
áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda
bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir
gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum
kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu
áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Afhendingartími er í síðasta lagi 31. ágúst 2015.
Útboðsgögn verða afhent hjá verkfræðistofunni Verkís hf.
Austursíðu 2, 603 Akureyri eða send þeim í tölvupósti sem
þess óska, frá og með mánudeginum 18. maí nk.
Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en þriðjudaginn
2. júní 2015 kl. 1400 og verða þau þá opnuð að viðstöddum
þeim bjóðendum, eða fulltrúum þeirra, sem þess óska

Reykjavík, 16. maí 2015
Tollstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

16. maí 2015 LAUGARDAGUR
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Álfaskeið 103
220 Hafnarfjörður
Raðhús á einni hæð

Stærð: 179,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1965
Fasteignamat: 39.650.000
Bílskúr: Já

Vallakór 2
Senter

Stærð: 125-136 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014
Fasteignamat: 0

203 Kópavogur
Aðeins 4 íbúðir eftir

Senter

Opið
Hús

Opið
Hús

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

Opið hús á mánd. 18/5 kl 19.00-19.30

Verð: 44.800.000

Raðhús á einni hæð á vinsælum stað við Álfaskeið í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu með flísum á
gólfi. Stofan er með náttúrusteini á gólfi. Borðstofan er með parketi á gólfi. Eldhúsið er með viðar
innréttingu. Hjónaherbergið er með parketi á gólfi og góðum fataskáp, 3 barnaherbergi með parketi á
gólfi. Baðherbergi með sturtu, flísar á gólfi og veggjum. Sólstofan er með flisum á gólfi og útgengi út í
garð. Bílskúrinn er alls 30.2f. Velskipulögð eign á vinsælum stað.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Lómasalir 3
201 Kópavogur
Raðhús á vinsælum stað!

Stærð: 217,7 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2001
Fasteignamat: 56.250.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið hús á mánd. 18/5 kl 16.30 - 17.30

Verð: 40.100.000

Opið
Hús

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

Opið hús á mánd. 18/5 kl 18.00-18.30

Verð: 62.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Fallegt og vel skipulagt fjölskylduhús með möguleika á 5 svefnherbergjum.
Á vinsælum stað í salarhverfinu í Kópavogi. Eignin er með suðurgarði og góðri lofthæð. Gólfefni og
innréttingar er virkilega vandað og snyrtilegt. Fyrir framan hús er bílaplanið hellulagt, að aftan hús er
gaðurinn snyrtilegur með skjólgirðingu. Stuttur afhendingartími er á eigninni. Allar upplýsingar veitir
Ástþór Reynir í síma 8996753 eða á arg@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

3-4 herbergja íbúðir frá 125-136fm verð frá 40.5m til 44.5m. Íbúirnar eru lausar við kaupsamning. Íbúirnar
afhendast fullbúnar skv. skilalýsingu, með gólfefnum. Innréttingarnar eru frá Brúnás, granít á borðplötum. Allir
milliveggir eru steyptir og/eða hlaðnir og pússaðir. Á gólfunum er eikarparket, á forstofunni eru flísar á gólfi.
Baðherberbergin eru með sturtu og baðkari, innréttingu með granít borðplötu, flísar á gólfum og hluta til á
veggjum. Sameignin er rúm góð með lyftu, teppi á stigum. Íbúðirnar eru með stórum svölum 18-26fm með
möguleika á svalarskjólum. Með eignunum fylgir sér bílastæði í opinni, læstri bílgeymslu. Sameiginleg hjóla
og vagnageymsla.
Fallegar og góðar íbúðir á vinsælum stað í Kópavogi þar sem stutt er í flest alla þjónustu skóla leikskóla og fl.
Allar upplýsingar veitir Ástþór Reynir í síma 899-6753 eða á arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Réttarholtsvegur
12
Garði

OPIÐ HÚSsunnudaginn 17.maí frá kl: 14:00 til
16:00

up
Góð ka

Fallegt 243 fm einbýlishús ásamt bílskúr
Mikið endurnýjað, lagnir, gluggar og múr
Glæsilegt og víðsýnt útsýni

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson

Þrjú svefnherberg, tvær stofur

löggiltur fasteignasali

Stór pallur og heitur pottur

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Verð:

29,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

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

www.hagvangur.is

Þórunn

Andri

OPIÐ HÚS

Hannes

Stefán

Jóhanna

Kristján

Bjarni

Rúna

Gunnar

Arna

Anton

Kristín

Lára

Harpa

Magnús

17. maí 16:00 – 16:30

Þverholt 30

Ásakór 12

105 REYKJAVÍK

203 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 105,4 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

STÆRÐ: 105,3 fm

3

miðvikud. kl. 17.30-18.00.

Gunnar 699 3702

34.900.000
OPIÐ HÚS

16. maí 17:00 – 17:30

3

44.900.000

18. maí 17:30 – 18:00

Skrúðás 11

Kórsalir 3

210 GARÐABÆR

201 KÓPAVOGUR
FJÖLDI HERBERGJA:4-5

Falleg íbúð á þriðju hæð í lyftuhúsi ásamt stæði
í bílageymslu. Suðursvalir og fallegt útsýni. Þrjú
svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, baðherbergi
og þvottahús innan íbúðar.

STÆRÐ: 268,8 fm

EINBÝLI

HERB:

5

Glæsilegt og vandað einbýlishús á tveimur
hæðum á einstökum útsýnisstað. Fallegur
viðhaldslítill garður með skjólveggjum og
YHU|QGXP)M|OVN\OGXYQWKYHU´
Heyrumst

Heyrumst

Stefán 892 9966
OPIÐ HÚS

HERB:

Heyrumst

Heyrumst

Lára 899 3335

STÆRÐ: 125,7 fm

FJÖLBÝLI

)DOOHJRJEM|UWtE~ßi´PPWXRJHIVWXKßYLß
Þverholt. Lyftan gengur upp á fjórðu hæð. Mikil
lofthæð, gegnheilt parket, marmari á baðherbergi, eignin tekin í gegn 2007

Íbúð á 3. hæð (efstu) ásamt stæði í bílageymslu. Stórar suðvestursvalir. Vandaðar innréttingar
og gólfefni frá Parka. Opið hús einnig á

OPIÐ HÚS

Þórey

39.800.000

18. maí 18:30 – 19:00

Jóhanna 698 9470

94.000.000

Þrastarhöfði 29
270 MOSFELLSBÆR
STÆRÐ: 252,3 fm

EINBÝLI

HERB:

6

Glæsilegt og vandað einbýlishús
á tveimur hæðum. Þrjú svefnherbergi auðvelt að bæta við
fjórða herberginu og þrjár stofur.
Sérsmíðaðar innréttingar og
hurðar úr Mahogny og sprautulakkaðar hvítar, granít borðplötur, vönduð eldhústæki.
Tvöfaldur bílskúr með tveimur
jeppabílskúrshurðum og
geymslulofti. Fallegur gróinn
garður með skjólveggjum og
veröndum. Sjávarútsýni af
svölum.
)M|OVN\OGXYQWKYHU´ÜDUVHP
stutt er í skóla, leikskóla, sund og
golf.

79.900.000
Heyrumst

Jóhanna Gústavsdóttir
Sölufulltrúi

698 9470
johanna@fastlind.is
Heyrumst

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali

510 7900
thorunn@fastlind.is

Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

OPIÐ
HÚS

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

6
h .
herb

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar Hildur
Guðmundsson Birkisdóttir
Sölumaður
Sölumaður
897 5930
663 4539

282,5
2
m2.

OPIÐ
HÚS

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

4
herb.

Þórunn
Vilborg
Sigurðardóttir G. Hansen
Sölumaður
Fasteignasali
778 7707
853 7030

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

141,1
m2.

519 5500
Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

Stefán Jóhann
Ólafsson
Fasteignasali
864 8808

Jóhanna
Gísli Elí
Sigurðardóttir Guðnason
Sölumaður
Sölumaður
662 1166
698 5222

60,6
m2.

Opið hús mánudaginn 18 maí kl 17.30-.18.00

Opið hús þriðjudaginn 19. maí kl. 17.30-18.00

Klyfjasel 13

Holtsvegur 23-25

Leifsgata

Stórt og rúmgott fjölskylduhús í grónu hverﬁ í
Reykjavík. Stór tvöfaldur bílskúr.
Vel skipulagt og staðsett á skjólsælum stað.
Eigandi skoðar skipti á minni eign.

Glæsileg 141,1 fermetra 4ja herbergja íbúð,
fullbúna án gólfefna á fjórðu hæð merkt 0401.
Íbúðin sjálf er skráð 126,1 fermetri ásamt 15,0
fermetra geymslu samtals 141,1 fermetrar.

Falleg og mikið endurnýjuð 60,6 fermetra íbúð
við Leifsgötu 10 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í
forstofu, eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og
stofu. Sérgeymsla er í sameign og sameiginlegt
þvottahús. Íbúðin er nýlega mikið endurnýjuð.

Þórunn
Sölumaður
778 7707

Verð: Tilboð
Íbúð
89 4m2.
89
89,4

Verð: 54.900.000

Bílskúr
Bíl
kú
34,3m
34,3m2.2

Brandur
Sölumaður
897 1401

165,2
m2.

Einbýli

Axel
Axelsson
Sölumaður
820 6478

Verð: 27.000.000
OPIÐ
HÚS

Einbýli

Brandur
Sölumaður
897 1401

228,9
m2.

Opið hús mánudaginn 18. maí kl. 18:00-18:30

Gunnarsbraut 42

Hrauntunga 17

Iðunnarbrunnur 19

Borg fasteignasala kynnir til sölu 89,4 fermetra
fallega, endurnýjaða íbúð ásamt 34,3 fermetra
bílskúr við Gunnarsbraut í Reykjavík. Íbúðin skiptist
í forstofuhol, tvö svefnherbergi, stofu, eldhús,
baðherbergi og sérgeymslu í sameign.

Einbýli á frábærum stað í Kópavogi sem þarfnast endurnýjunar. Húsið er opið, bjart og vel
skipulagt með fjórum til ﬁmm svefnherbergjum
á afmörkuðum svefnherbergisgangi. Stór stofa
með fallegu útsýni.

Parhús á fallegum stað í Úlfarsárdal. Húsið
er bjart og þægilega skypulagt með góðum
herbergjum og opnu og björtu eldhúsi.

Verð: 38.900.000

Brandur
Sölumaður
897 1401

OPIÐ
HÚS

Verð: 39.900.000
OPIÐ
HÚS

3
herb..

Íbúð
82,3m2.2
82

Stefán Páll
Sölumaður
781 5151

Bílskúr
Bílsk
18,5m
m2.

Verð: 58.900.000
4
herb.

Stefán Páll
Sölumaður
781 5151

115,5
115,5
m2.

Opið hús sunnudaginn 17. maí kl 16:30-17:00

Stóragerði 14

Austurkór 65 - íbúð 202

Mikið endurnýuð 3herbergja íbúð með bílskúr
Íbúð 82,3m2 bílskúr 18,5m2
Stutt í alla þjónustu. Laus við kaupsamning.

Þetta eru vandaðar íbúðir á útsýnisstað, inngangur snýr í austur en stofa og svalir í vestur með
stórkostlegu útsýni yﬁr höfuðbogina. Sjón er
sögu ríkari, pantið tíma í skoðun.

Verð: 32.500.000
OPIÐ
HÚS

4
herb.
her

Gísli Elí
Sölumaður
698 5222

126
m2.

Verð frá: 35.150.000
7
herb.

Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447

238,9
m2.

Opið hús sunnudaginn 17. maí kl 16:00 - 16:45

Miðbúð 7
Sérlega fallegt einbýlishús á einni hæð á einstökum stað við
sjávarsíðuna í Kjós. Húsið stendur á 2967 fm eignalóð við
Hvalfjörðinn. Húsið er vandað og smekklegt með 3 góðum svefnherbergjum, fataherbergi og tveimur rúmgóðum baðherbergjum með
sturtum. Stofur og eldhús í björtu og rúmgóðu alrými. Stór verönd
með útisturtu. Stórir gluggar eru í húsinu svo útsýnið fær að njóta
sín einstaklega vel. Húsið er alls 176,6 fm. Íbúðarrými er 149,6 fm
auk 27 fm vinnustofu

Verðtilboð

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

Opið hús sunnudaginn 17. maí kl 15:30 - 16:00

Hjarðarhagi 64

Ólafsgeisli 109

Góð 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í góðu
fjölbýlishúsi við Hjarðarhaga í vesturbæ
Reykjavíkur. Íbúðin er alls 126 fm, þar af 24,5
fm bílskúr.

Bjart og fallegt og afar vel skipulagt einbýlishús
á frábærum stað, rétt fyrir ofan Grafarholts
golfvöllinn. Húsið er á tveimur hæðum alls 239
m2 með innbyggðum 35 m2 bílskúr.

Verð: 38.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

Verð: 74.900.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Jóhanna
Sölumaður
662 1166

GARÐASTRÆTI 21
101 REYKJAVÍK OPIÐ
HÚS

SÖLUSÝNING
sunnudaginn 17. maí
kl. 15.00-16.00
Borg fasteignasala kynnir til einkasölu 6 glæsilegar 2ja herbergja
íbúðir af stærðinni 45-56 fermetra í endurbyggðu húsi við Garðastræti.
Við hönnun á húsinu var lögð áhersla á að fá upplifun í uppruna hússins
auk þess að hafa bjartar íbúðir með góða innri nýtingu. Íbúðirnar eru
tilbúnar til afhendinga strax, fullbúnar án gólfefna.
Nánari upplýsingar veitir Brandur Gunnarsson sölumaður 897-1401
eða brandur@fastborg.is

Brandur
Sölumaður

897 1401

Þóristún 19, Selfossi
Sundagörðum 2
Sími: 533-4800
www.midborg.is

FURUGRUND 81

RJÚPNASALIR 12 - 201 KÓP.
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Á MILLI 14:30-15:00

S

Ú
ÐH

I

OP

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

ÚS

H
PIÐ

O
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17.MAÍ KL.15:30-16:00

Opið hús sunnudaginn 17. maí milli kl. 16 og 18
Vel staðsett, steinsteypt einbýlishús á tveimur hæðum í funkisstíl.
Húsið er í heildina 248,9 fm en þar af er bílgeymsla 36,9 fm. 30
fermetra steypt yfirbyggð verönd er við húsið auk stórra svala.
Húsið er vel skipulagt og bjart og að hluta til með mikilli lofthæð.
Verð 55,0 millj.

-Vel skipulögð 109 fm 4ra herb.íbúð
-Vandaðar innréttingar
-Stæði í bílgeymslu / lyfta
Laus í lok júli
V. 37.5 millj. Sveinn s: 690-0820

SKIPHOLT 50.A – 105 RVK
UN

OÐ

IÐ

K
BÓ

SK

-Stórglæsileg 162 fm hönnunaríbúð
-Ca. 30 fm bílskúr er með íbúð
-Sérsmíðaðar innréttingar
-Vönduð MIELE tæki í eldhúsi
-Aukin lofthæð / hurðargöt
LAUS TIL AFHENDINGAR - BÓKIÐ SKOÐUN
V. 59.9 millj. Sveinn s: 690-0820

Falleg 4 herb. íbúð í Snælandshverﬁ, örstutt er í skóla og leikskóla og hvergi þarf að fara yﬁr götu á leiðinni. Stutt í dásamlegt útivistarsvæði með göngu og hjólaleiðum í Elliðaárdalinn,
Nauthólsvík og ﬂeira. V.29.5m. Uppl. Snæfríður S. 861-9892

Allar nánari upplýsingar veitir
Steindór Guðmundsson,
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
Sími: 480-2901 • Fax: 482 2801
steindor@log.is • www.log.is

Hjallavegur – Reykjanesbær – 3ja

HOFAKUR 1- 210 GBÆ
N

ÐU

KO

S
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BÓ

Óttuhæð - Garðabæ - Einbýli
-Vel skipulögð 3ja herb 119 fm á jarðhæð
-Sérafnotareitur út frá stofu m/glerskilrúmi
-Stæði í bílgeymslu með íbúð
-Vandaðar innréttingar og gólfefni
GÆTI LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 43.5 millj. Sveinn s: 690-0820

Í einkasölu falleg 81,3 fm. 3ja herb. íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli.
Áhvílandi ca. 9,4 millj. (greiðslubyrði ca. 66.000 pr. Mánuð).
Laus 1.júlí. Verð 13,5 millj.
Nánari upplýsingar gefur Magnús Emilsson s. 898-3629.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

AUSTURKÓR 65 – 203 KÓP
Nýkomin í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með innbyggðum
bílskúr samtals um 230,9 fm. þar af er bílskúr 36,7 fm. Eignin er í mjög
góðu ástandi. Eignin skiptist í neðri hæð: forstofu, gestasnyrtingu,
forstofuherb, hol, sjónvarpshol, geymslu, þvottahús og bílskúr. Á efri
hæð er stofa, borðstofa, sólstofa, eldhús, gangur, baðherb. og þrjú
herbergi.Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 69,5 millj.
Nánari upplýsingar gefur Þorbjörn Helgi sölumaður s. 896 0058,

UN
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-Glæsilegar 115-126 fm 4ra herb.íbúðir
-Afhendar fullbúnar án aðalgólfefna
-Stórglæsilegt útsýni af 22 fm vestur-svölum
-Innréttingar frá AXIS
LAUSAR TIL AFHENDINGAR - BÓKIÐ SKOÐUN
V. 37.5 millj. Sveinn s: 690-0820

Sumarhús í Vaðnesi

Jökulhæð - Garðabær - Einbýli

ÞRASTARHÓLAR – 111 RVÍK
UN
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-Rúmgóð 5.herb. endaíbúð
-Íbúð er 145 fm með bílskúr
-Tvennar svalir á íbúð
-Snyrtileg og vel skipulögð íbúð
BÓKIÐ SKOÐUN
V. 34.9 millj. Sveinn s: 690-0820

Hraunhamar kynnir nýkomið í einkasölu mjög fallegt sumarhús 64,5
fm. á einni hæð, (byggður 1992). Stór sólpallur í kringum bústaðinn,
heitur pottur. Glæsilegt kjarrivaxið eignarland tæpur hektari. Hitaveita. Frábær staðsetning í Vaðneslandi Grímsnesi. Myndir á netinu.
Verð 19,5 millj. Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Jörð við Flúðir til sölu

MÁSHÓLAR – 111 RVK

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr samtals skráð um 300 fermetrar. Húsið er á
staðsett á frábærum útsýnisstað í hæðarhverfi í Garðabæ Fallegar
innréttingar og gólfefni. Verð 89 millj.
Nánari upplýsingar gefur Þorbjörn Helgi sölumaður s. 896 0058.

Lækjargata - Hafnarfjörður
Frábær staðsetning

UN
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-Tveggja íbúða 243 fm einbýlishús
-Fjölskylduvænt og vel skipulagt
-Innbyggður bílskúr / sér íbúð
-Stórar stofur / 3.herb í aðalíbúð
GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA - BÓKIÐ SKOÐUN
V. 54.9 millj. Sveinn s: 690-0820

Sveinn Eyland – Lögg.fasteignasali
Bolholt 4 – 105 Reykjavík

Um er að ræða Unnarholtskot III ca. 65 hektarar auk húsakost
samtals 463 fm. þar af er nýlegt einbýli 212,4 fm. og nýlegt hesthús
og reiðhöll 250 fm. Jörðin er ca. 2 km. frá Syðra Langholti og stutt
er á Flúði (8 km.) Einstök staðsetning og frábært útsýni. Hitaveita.
Hagstæð lán. Ath. lækkað verð 59 millj.
Nánari upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega endaíbúð 155,4 fm.
þar af er bílskúr 29,6 fm. Íbúðin er 3ja herbergja (4ra á teikningu ) á
frábærum stað á efstu hæð í góðu lyftuhúsi með útsýni yfir tjörnina í
Hafnarfirði.Eignin er með sér inngang af svölum. Fallegar innréttingar
og gólfefni. Verð 44,9 millj.
Nánari upplýsingar gefur Þorbjörn Helgi sölumaður s. 896 0058.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

FASTEIGNIR ÓSKAST
Sala fasteigna frá

Skógarvegur 12-14 í Fossvogi
NÝTT Í SÖLU

33 íbúðir, stærðir frá 64 – 162 fm.
Verð frá 33,7 mkr.
Afhendar fullbúnar án gólfefna.

Þingvað 61-81 - Ný raðhús í Norðlingaholti í Reykjavík
S

Nánari upplýsingar gefa
sölumenn Eignamiðlunar
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588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík
Húsin eru á tveimur hæðum og bílskúr fylgir hverju húsi. Húsin eru með allt frá 4 til 6 svefnherbergjum, 2 stofum, eldhúsi, 2 baðherbergjum, þvottahúsi og geymslu innaf bílskúr. Lofthæð á 1.
hæð er 2,5 metrar og á 2. hæð 3 metrar. Stórar hellulagðar svalir fylgja öllum húsum og eru þær
frá 18 - 100m2 að stærð. Húsin skilast fullbúin án megingólfefna. Þrjár tillögur í efnisvali valið
af Rut Káradóttur. Stærð frá 204 fm til 227 fm. Uppl. veitir Hilmar þór Hafsteinsson Löggiltur
fasteignasali/leigusali GSM 824-9098
Opið hús í Þingvaði 75
sunnudaginn 17. maí frá kl 13:00 til 14:00
Verð frá kr. 63,4 milljónum til kr. 65,9 milljóna.
Byggingarfélagið Bestla ehf

Klukkuvellir 1

Fjarðarpósturinn 2015 © Hönnunarhúsið ehf.

Glæsilegar fullbúnar íbúðir
Fjórar 3ja herbergja, 92,4 m2
Átta 4ra herbergja, 116 m2
Lyfta – Sér inngangur af svölum
Verð: 28,5 - 36,5 milljónir kr.
Afhending sumar 2015

Opið hús
sunnudaginn 17. maí kl. 14-15

Eiríkur Svanur Sigfússon, löggiltur fasteignasali
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fjarðargötu 17 • sími 520 2600 • www.as.is

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI
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.

2015 NÝIR DODGE RAM
3500

SUZUMAR GÚMMÍBÁTAR.
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi
og mikla burðargetu. Til i stærðum frá
2,9m - 4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

ENDURO !!
YAMAHA WR 450 árg. 2007 ek. 5
þkm, götuskráð !! möguleiki á 100%
láni, verð 480 Þús gsm 894-5332

SUZUKI Grand vitara premium+
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2011,
ekinn 39 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.890.000. Rnr.240558.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Nýtt útlit, flottari innrétting og
Fáanlegur með loftpúðafjöðrun að
aftan, Dísel, Komdu og kynntu þér
málið útvegum allar gerðir, erum að
taka niður pantanir, Kíktu á síðuna
okkar www.isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið 10-18.00 og lau 11-15
http://www.isband.is

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfði, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367 & 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

Bílar til sölu

Toyota land Cruiser 90VX árg. ‚99 ek.
316þ Skoðaður ‚16 Verð 1.100.000
Uppl. í s. 7829811

MERCEDES-BENZ E 280 CRDI
. Árgerð 2006, ekinn 193 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.790.000.
Rnr.990867. TILBOÐ kr: 2.490.000,-

HJÓL DAGSINS !!!
GEGGJAÐ HJÓL !!
BMW R1200 árg. 2004, ek 49 Þkm,
eitt besta ferðahjól BMW frá upphafi!!
Nýr rafgeymir, ný dekk, allar olíur og
síur nýjar, krómgrind aftan, öflugar
hliðarvarnir úr krómi, LED akstursljós,
upphituð sæti fyrir ökumann og
farþega, stillanleg fjöðrun, GPS hulstur
ofl. verð 2.190 þús, gsm 894-5332

YAMAHA Fjr 1300. Árgerð 2006,
ekinn 38 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Hjólið er á staðnum Verð 1.650.000.
Rnr.330166.
MERCEDES-BENZ B 180 cdi. Árgerð
2012, ekinn 19 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.790.000. -

Kia Carens sjálfsk.. Árgerð 2006, ekinn
101 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
990.000. Rnr.990847. TILBOÐ kr:
790.000,-

Porsche 911 Carrera 4 Árgerð
2003. Ekinn 42þ.km. Beinsk. Mjög
gott eintak. Er á staðnum. Verð
7.990.000kr. Raðnúmer 154630. Sjá
nánar á www.stora.is.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

FLOTT HJÓL !!
HONDA VFR 800 árg. 2007, ek. 14
Þkm, hjól með lágan þyngdarpunkt
og góða aktsturseiginleika, möguleiki
á 100% vísaláni, verð 890 þús, gsm
894-5332

VW Beetle design. Árgerð 2012,
ekinn 23 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð
2.890.000.-

HONDA Cr-v elegance. Árgerð 2012,
ekinn 74 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.890.000. Rnr.990807. TILBOÐ
kr: 3.650.000,-

Hyundai i20 Classic Árgerð 2014.
Ekinn 25þ.km. Beinsk. Er á staðnum.
Verð 1.790þ.kr stgr. Getum líka
útvegað nýja i20 bílinn á 2.290þ.kr.
Raðnr 134727.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

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

AUDI Q7 quattro. Árgerð 2012, ekinn
46 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
10.480.000.

SVAKALEG GRÆJA !!
HARLEY DAVIDSON TOURING
ULTRA CLASSIC árg. 2005 ek. 64
Þkm, hlaðið aukahlutum og krómi,
hiti í handföngum. Útvarp, CD spilari,
talstöð, 2 headsett, 2 eigendur frá
upphafi, fór í yfirhalningu og þjónusu
í 62 Þkm, verð 2390 þús, gsm 8945332

Save the Children á Íslandi

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík
Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

Nissan Leaf 2015, Nýr bíll Verksmiðjuábyrgð -Evrópubíll- 7”
opnanlegur snertiskjár - 6,6 kw hleðsa
- Eigum 2 stk í mismunandi litumVerð 3790þús er á staðnum. Raðnr
151734

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

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð.
Renault Megane Scenic. Árg 1998. ek.
210þús., beinsk. Verð 100þús. Uppl. í
s. 864 5920

til sölu

Eigum til aafgreiðslu
strax nokkkra bíla
á tilboðsveerði!

EINS OG NÝTT !!
HONDA CBF 600 árg. 2012 ek.
11 Þkm, sérstaklega lipurt og
skemmtilegt og hentugt bæði fyrir
vana og byrjendur, Orginal hituð
handföng og miðjustandari, verð 1290
Þús gsm 894-5332

Tilboð óskast í Caterpillar hjólaskóﬂu CAT
IT14G árgerð 2002 (FH-0553)

ÞETTA ER HJÓLIÐ !!
YAMAHA YZF-R6 árg. 2007, ek. 11
Þkm, möguleiki á 100% vísaláni verð
780 þús, gsm 894-5332

hjól.is
Sími: 577 4565
Erum með yfir 100 tæki á
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!
www.hjol.is

Dísel mótor: Týpa 3054 T (67 kW@2200RPM) Snr. 7BJ22385;
Arr.no. 2030762. Vélin selst í núverandi ástandi. Vélin er gangfær
en mótor brennir smurolíu og hjólbarðar lélegir. Slit í liðum á
mokstursgálga og áföst skóﬂa fylgir með. Tímamælir vélarinnar
sýnir 2.299 klst en skipt var um mæli árið 2012 þegar nýr mótor
var settur í vélina. Vélin er keyrð í dag samtals um 12.500 klst
Vélin verður til sýnis fyrir utan athafnasvæði Rio Tinto Alcan í
Straumsvík, þriðjudaginn 19. maí milli kl 13-15:30
Tilboð skal senda á innkaup@riotinto.com fyrir kl 12:00,
föstudaginn 22. maí
Nánari upplýsingar hjá neðangreindum aðilum, milli kl 8 og 15:30
virka daga virka daga Gunnar Þorgeir Gunnarsson S: 860 9207
Baldur Bjarki Guðbjartsson S: 560 7425

Verð kr.

990.000,-

(takmarkkað magn))

Sími 480 0444
VÉLAR OG TÆKI

Miðhrauni 2 - 210 Garðabær

baldur@jotunn.is
www.vinnuvelar.is

FÓLK| FERÐIR
allt að

70lá%
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DAVÍÐ Í FLÓRENS Davíð er listaverk
úr marmara eftir ítalska meistarann
Michelangelo. Styttan á að tákna Davíð,
konung Ísraels. Styttuna mótaði listamaðurinn á árunum 1501 til 1504. Styttan
er 3,43 metrar á hæð. Hún stóð fyrst á
torgi fyrir framan Palazzo della Signoria
en í dag stendur þar efirmynd styttunnar.
Upprunalega styttan stendur í Accademia
Gallery í Flórens á Ítalíu.

Fallegt, fágað og töff allt fyrir útskriftirnar

HUGSUÐURINN Styttan er eftir Auguste
Rodin og sýnir nakinn karlmann í þungum
þönkum. Mynd af styttunni er oft notuð
sem tákn fyrir heimspeki. Til eru 28 afsteypur í fullri stærð en hver stytta er
186 cm á hæð. Rodin fékk hugmyndina
að hugsuðinum sem hluta af stærra verki
árið 1880, en fyrsta bronsstyttan eins og
við þekkjum hana, leit dagsins ljós árið
1904.

LITLA HAFMEYJAN Hafmeyjan litla eftir Edvard Eriksen er Íslendingum að góðu
kunn. Meyjan, sem byggð er á sögu eftir
Hans Christian Andersen, situr á steini
við höfnina í Kaupmannahöfn. Hún er
aðeins 1,25 m að hæð, en hefur verið eitt
helsta aðdráttarafl ferðamanna í borginni
frá 1913. Meyjan litla hefur oft orðið fyrir
barðinu á ódæðismönnum og hefur höfuð
hennar verið sagað af nokkrum sinnum.

BÆÐI KENNILEITI
OG LISTAVERK
FERÐALÖG Styttur hafa fylgt mannkyninu í þúsundir ára en elsta þekkta
stytta heims er 30 þúsund ára gömul. Styttur segja sögu þess tímabils sem
þær voru reistar á og margar hverjar eru heimsþekktar og draga að þúsundir
ferðamanna ár hvert. Hér má sjá nokkrar styttur sem eru fyrir löngu
orðnar kennileiti þeirra borga og landa sem þær standa í.

Smáralind
facebook.com/CommaIceland

Flatur magi á sjö dögum
One Week Flat dregur úr lofti í maga
og gerir þaninn kvið flatari.

MÓÐURLANDIÐ KALLAR Þessi
gríðarstóra stytta stendur í borginni
Volgograd í Rússlandi sem áður hét
Stalíngrad. Hún var reist til minningar
um orrustuna um Stalíngrad í lok síðari
heimsstyrjaldarinnar. Styttan er 85
metra há. 200 þrep liggja upp að styttunni og eiga að tákna þá 200 daga sem
orrustan stóð.

MOAI-STEINSTYTTURNAR Á PÁSKAEY
Páskaeyja er fræg fyrir stórar steinstyttur sem
íbúar eyjarinnar hjuggu á árunum 1250 til 1500.
Flestar stytturnar eiga að endurspegla forfeður
eyjaskeggja sem teknir voru í guðatölu. Þótt oft sé
talað um þær sem „steinhöfuð“ hafa þær raunar
búk, en nokkrar hafa sigið svo aðeins höfuðin
standa upp úr jarðveginum. Stytturnar eru af
ýmsum stærðum en þær eru 887 talsins.

FRELSISSTYTTAN Frelsisstyttan stendur á Liberty-eyju í höfn New York-borgar um 2,6
km utan við Manhattan. Þar var hún sett til að bjóða velkomna alla gesti og innflytjendur,
sem og Bandaríkjamenn á heimleið. Frakkar gáfu Bandaríkjamönnum styttuna árið 1885.
Styttan með grunninum er 93 m að hæð að efsta toppi kyndilsins. Styttan sjálf er hins
vegar 46 m að hæð.

”
PRENTUN.IS

Ég mæli með því að nota vandaða
meltingargerla eins og frá
OptiBac Probiotics til að viðhalda
heilbrigðri meltingu og bæta
almenna heilsu

“

Hanna Rún Bazev Óladóttir
dansari.

Fæst í apótekum og heilsubúðum

CHRIST THE REDEEMER Í RIO DE
JANEIRO Kristsstyttan í Rio er talin vera
stærsta stytta heims í Art Deco-stíl en hún
var reist á árunum 1926-1931. Hún er 30
metra há án stallsins en faðmur Krists er 28
metrar. Styttan stendur á toppi Corcovadofjalls sem er 700 metra hátt. Styttan er
löngu orðin frægasta minnismerki Brasilíu.

STEINHÖFUÐ OLMEKA Olmekaþjóðin
var uppi í Mexíkó í kringum 1400 til 400
fyrir Krist. Þekktasta arfleifð þessarar
þjóðar eru hin risastóru hjálmklæddu
steinhöfuð. Talið er að þau eigi að sýna
leiðtoga þjóðarinnar. Engin tvö höfuð eru
eins og hjálmarnir eru ólíkir. Fundist hafa
17 höfuð en þau eru frá 1,47 til 3,4 metrar.

SFINXINN Í GÍSA Sfinxinn er goðsagnavera með líkama ljóns og mannshöfuð.
Frægasta styttan af sfinx er við Keopspíramídann í Gísa í Egyptalandi. Styttan
er úr kalksteini og er 73,5 m að lengd,
19,3 m á breidd og 20,22 m á hæð. Hún
er talin hafa verið reist í kringum 2558 til
2532 fyrir Krist.

| FÓLK |
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BÓHEMÁHRIF Í sumarlínu INDISKA er áhersla lögð á kvenlegt útlit, fallega kjóla og víðar buxur. Fylgihlutir eins og stórir skartgripir, sjöl og barðastórir hattar fullkomna bóhem-

stemminguna. Sumarlínan var kynnt á glæsilegri tískusýningu í Kringlunni.

BÓHEMSUMAR HJÁ INDISKA
INDISKA KYNNIR Vor- og sumarlína INDISKA var kynnt á glæsilegri tískusýningu í Kringlunni. Línan
gengur undir nafninu BOHO sem er lýsandi fyrir bóhemáhrifin sem verða allsráðandi í tískunni í sumar.

Í

sumarlínu INDISKA er
lögð áhersla á kvenlegt útlit, fallega kjóla
í mismunandi sniðum
og síddum sem tilvalið
er að para saman við
víðar buxur. Litirnir
spanna allt frá bleikum og ljósfjólubláum
yfir í grænan, túrkís
og gulan. Stór armbönd og skrautleg hálsmen fullkomna svo bóhemútlitið,“ segir Sigrún Andersen,
einn eigenda INDISKA á Íslandi
en vor- og sumarlína verslunarinnar var kynnt á glæsilegri
tískusýningu í Kringlunni.

BREYTILEG MUNSTUR OG LITIR
„Í byrjun maímánaðar er þemað
ljósir tónar. Hvítur verður aðalliturinn ásamt fallegum kremtónum og fötin skreytt rómantískum
blúndum og útsaumi. Í lok mánaðar
hefja svo sterku litirnir innreið

sína. Fylgihlutir úr gulli og silfri og
skreyttir hringar á fingur og stórir
eyrnalokkar fullkomna svo útlitið.“

AFSLÖPPUÐ SNIÐ
OG STÓRAR SLÆÐUR
„Í júníbyrjun eru fötin innblásin
af hafinu og ströndinni. Sniðin
eru afslöppuð og blár og hvítur
verða allsráðandi litir. Stórar
slæður verða áberandi og passa
þá vel með hálsmeni úr skeljum.
Sumartískan nær hámarki í lok
júní með náttúruefnum með
etnískum mynstrum. Þá verða
sniðin styttri og hrárri og rauðbrúnn, beinhvítur, appelsínugulur og svartur verða aðallitir.
Stórir skartgripir, leðursandalar og barðastórir sumarhattar
skapa svo sumartilfinninguna.“
ÁBYRG VIÐSKIPTI
Frá því sænska fjölskyldufyrirtækið INDISKA opnaði sína
fyrstu verslun árið 1901 hefur

SUMARLÍNAN KYNNT Sigrún Andersen og Guðrún Scheving Thorsteinsson, eigendur

INDISKA í Kringlunni, kynntu sumarlínuna.

fyrirtækið stundað viðskipti
af tillitssemi. INDISKA sprettur upp úr ást á Indlandi og
ábyrgð er borin á framleiðsluvörum gagnvart landi og þjóð
sem eru sálin í INDISKA. Einnig
er INDISKA stuðningsaðili
vatnsverkefna (WaterAid’s

MYNDIR/STEFÁN

work) til að tryggja að allir
hafi aðgang að hreinu vatni,
frárennsli og þekkingu á hreinlæti en kjörorð INDISKA eru:
„Við berjumst fyrir breytingum“ (We fight for change)
Nánar á www.indiska.com og
www.wefightforchange.com.
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Bílar til sölu

Sendibílar

Grand Vitara 2,0 árg.05‘ ek.176þ
sjálfsk. Verð. 950þ s:8658288
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Húsbílar

Fiat Ducato E.44 Nýsk. 04.01.07,ek.
17240 km. Heitt og kalt vatn, ísskápur,
markísa, búið að skipta um tímareim.
Ásett verð 5,4 milljónir. Uppl. í s.
6944509, Sæmi.

Mótorhjól

Triumph Tiger 800 til sölu. Árg.
2011, ekið 50þ.km. hliðartöskur
og topptaska fylgja með. Frábært
ferðahjól í mjög góðu standi. Verð
1.500 þús eða tilboð. Uppl. í s. 8477084

Varahlutir
M.BENZ 280CDI 4MATIC
JAPANSKAR VÉLAR EHF.
BÍLAPARTASALA

Til sölu einstakt eintak af 2008
árg. af Mercedes Benz E280 cdi
Fjórhjóladrifnum. Diesel, ssk, leður,
lúga ek. 86 þús km. Einn eigandi.
toppþjónusta. V. 5.190 Þús s. 869 3043

VW Golf 2005 ek aðeins 62þ. beinsk.
sum- og vetrdekk, þjónustubók, gott
eintak. Verð 1.150 þús. 8410415.

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og
evrópu árg. ‚99-13. Kaupum flestar
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284.
www.japanskarvelar.is

TILBOÐ 1199 ÞÚS

Glæsilegur húsbíll til sölu árgerð 2006
ek. 12.900 km bílinn er búin öllum
nútímaþægindum bíll í toppstandi
alltaf geymdur inni á veturnar,
upplýsingar í síma 8990902 email
gylfii@simnet.is

Gerum við allar gerðir reiðhjóla. Fljót
og góð þjónusta. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp.
S: 554 0661 GSM: 897 4996 - 699
2502 velaverkjs@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

Hjólhýsi

Reiðhjól

Til sölu MERCEDES BENZ SPRINTER
DÍSEL kassabíll Nýskráður 16.08.2001
ekinn 224 þúsund, Nýskoðaður 2016
VERÐ 1390 þús en TILBOÐ 1199 Þús.
Skoða skipti og möguleiki á 100%
vísa/euro láni í allt að 36 mánuði.
Uppl 693-0053

Hobby 560 Prestige hjólhýsi,
nýskráð 2007, vel með farið og
tilbúið í útileguna. Hjólhýsið er með
hjónarúmi, rafmagns- og gasmiðstöð.
Bakstursofn og ísskápur undir borði.
Markísa, sjónvarp. Verð kr. 2.800.000,-.
Uppl. í s. 893 4840.

Einn sá glæsilegasti. Toyota camry
3,5 árg. 2007, sjálfskiptur, bensín.
Ek. aðeins 28.000 km. Ásett v. 2.890
þús. Tilboðsverð 2.490 þús. Uppl. í s.
8931343

Fellihýsi

Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

VW DÍSEL 6 MANNA? 2008

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

VW TRANSPORTER DÍSEL. Nýskr
11.2.2008. Nýsk 2016, ný tímareim,
swinghjól og kúpling (á bekk til að
gera hann 6 manna) Verð 2490 skoða
skipti, möguleiki á vísa/euro láni í allt
að 36 mánuði. Uppl 693-0053

Honda Shadow VT750 árg. 2007,
keyrt 12500 km, næsta skoðun 2016.
Tilboðsverð 690,-þ stgr. Ásett 850,-þ.
Uppl. Friðjón 859 8855

Til sölu frábært fellihýsi. Esterel 2001.
Sólarsella. Sjónvarpsloftnet. Fortjald
og Skyggni(Markissa). Einnig lítið
notað ferðaklósett. Einstaklega vel
með farið. Er til sýnis. Uppl. 821-4177

Kæri húsbíla/ferðavagnaeigandi
Við á „Planinu“ bílasölu sérhæfum okkur í umboðssölu á húsbílum
og ferðavögnum. Við viljum bjóða þig velkominn til okkar á
Korputorg og fá faglega ráðgjöf við kaup eða sölu á ferðtækjum
með sölufulltrúum okkar.

Við bjóðum uppá:

graﬁker.is

đ Stærsta sýningarsal Íslands með notuðum húsbílum og ferðavögnum.
đ Margra ára reynsla við sölu á húsbílum og ferðavögnum.
đ Fagleg ráðgjöf við fjármögnun.
đ Frítt verðmat.
Með vinsemd og virðingu, starfsmenn Plansins.

Korputorgi r 112 Reykjavík r Sími 517 0000 r planid@planid.is rXXXQMBOJEJT

/bilasalanplanid
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Bátar

Flug

Húsaviðhald
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Tölvur

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Smiður getur bætt við sig verkefnum.
S. 864 5920

ÓKEYPIS BILANGREINING!
Er fartölvan eða borðtölvan að
haga sér furðulega? Kíktu til
okkar og við bilanagreinum hana
fyrir þig 100% FRÍTT!

Uppl. í s. 663 5315.

Hreingerningar
FLUGVÉL TIL SÖLU
Flugvélin TF-FFC, Beechcraft Skipper
77, er til sölu. Uppl. í s. 8940288 og á
netfanginu erlingj@simnet.is

Tölvuvirkni, Holtasmára 1,
Sími 555-6250

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662
4010 www.vy.is

Spádómar

Garðyrkja

Bílaþjónusta

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

Rafvirkjun
Tjaldvagnar

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða
- vélsópun - skilti www.verktak.is S:
5514000

Hjólbarðar

FYRIRMYNDAR
GARÐSLÁTTUR
Ódýr og vandaður garðsláttur og
trjáklippingar fyrir húsfélög og
einstaklinga. Engi ehf 615-1605,
grasblettur@gmail.com
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga og klippingar og umhirðu
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

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

Málarar
FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ

37 feta seglskúta, Bavaria 37 Cruiser
árg. 2006. Mjög vel útbúin til
úthafs- og strandsiglinga, ma radar,
sjálfstýring og fullkomin siglingatæki.
Lúxus innrétting. Verð 15 milljónir.
Uppl. s.898-4927

MÁLARAMEISTARI

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

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

ÞJÓNUSTA

Inni og útimálun fagmennska og
vönduð vinnubrögð, án efa besta
verðið. Fáðu frítt tilboð og gerðu
verðsamanb. S:8587531

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

MÁLNINGI

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Alhliða málningarþjónusta.
Fagmennska og vönduð vinnubrögð.
Sími 659-2959 ingimalari@maxco.is

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

Save the Children á Íslandi

Pípulagnir

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Búslóðaflutningar

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir,
vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

Trésmíði

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

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407
Sími 550 9800

www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri.

,/+  (%)4! 0/44!
Kristján Már Arnarson
Málarameistari

Sími 692 5735 • treogmalun.is

treogmalun@gmail.com

0ARKETSLÅPUN
SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS
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o %INANGRUNARLOK
o 9FIRBREIÈSLUR
o -ETUM ¹STAND OG GERUM VIÈ

6!2!(,54)2
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6ARAHLUTAÖJËNUSTA

WWWFJARDARBOLSTRUNIS
&JARÈARBËLSTRUN 3   o   FJARDARBOLSTRUN GMAILCOM

LHELLA  o 3ÅMAR   o   o WWWVELANAUSTIS

viftur.is
viftur ∑ blásarar ∑ aukahlutir
-allt á einum stað

íshúsið ehf

Smiðjuvegur 4a, Græn gata, Kópavogur | 566 6000

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Önnur þjónusta

SUMARTILBOÐ
GEYMSLULAUSNIR.IS

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og
sendum. S: 615-5005

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Ódýr blekhylki og tónerar í flesta
prentara, Hagkaup Smáralind,
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150
Hreinsa þakrennur, laga rið á þökumog
tek að mér ýmis verkefni. S. 847 8704
& manninn@hotmail.com

Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr
mán. Langtímasamningur í boði. S.
567 4046 & 892 0808.

Flug
VOFF.IS - NÝ HVOLPASÍÐA

ATVINNA

www.voff.is er hvolpasíða
Hundaræktarfélags Íslands, þar
geturðu fengið upplýsingar um got,
ræktendur, tegundir ásamt greinum
um hvolpauppeldi, allt á einum stað.
Hundaræktarfélag Íslands stuðlar að
góðri meðferð, aðbúnaði, uppeldi og
heilsufari hvolpa. Leitaðu þér nánari
upplýsingar á www.hrfi.is og www.
voff.is

KEYPT
& SELT

Óskast keypt

EINKAFLUGMANNSNÁM
HEFST 1. JÚNÍ,
SKELLTU ÞÉR Á NÁMSKEIÐ!

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17,
Kringlan - 3. hæð
(Hagkaupsmegin)
Upplýsingar í síma 661 7000

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

Láttu drauminn rætast!. Skráðu
þig í nám. Fyrsta skrefið í átt að
atvinnuflugmanni (hefst í sept).
Kvöldskóli - nám með vinnu.
Skemmtileg upplifun og frelsi - fylgir
fluginu. Einnig helgarnámskeið fyrir
14 - 16 ára. Kannaðu málið! Skráning
á www.flugskoli.is

Ökukennsla

Sjónvarp

Atvinna í boði

Atvinna óskast

Húsnæði í boði

TILKYNNINGAR

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

STÝRIMAÐUR LAUGARNES

Funahöfða 17a-19, Reykjavík

Olíudreifing ehf. óskar
eftir að ráða stýrimann í
sumarafleysingar á olíuskipið
Laugarnes. Almennt gildir að siglt
er í tvær vikur og frí í tvær vikur.

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313

HEILSA

leiga@leiguherbergi.is

Helstu verkefni Laugarnes
er olíuafgreiðsla til skipa
á Faxaflóasvæðinu og
birgðaflutningur frá Reykjavík.
Umsóknir sendist á odr@odr.is .

Kistumelar 16, 116 Reykjavík
165 - 280 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsluhurðir,
góð malbikuð lóð og greið
aðkoma.
Uppl. veitir Hafsteinn í
s. 690-3031

Nánari upplýsingar veitir:
Auðunn Birgisson í síma 5509928.

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

GRINDARBÚR Á GÓÐU
VERÐI

Ýmislegt
Þarft þú á andlegum eða líkamlegum
bata á að halda. Við leggjum
þig í Guðs hendur. Algjörlega
kostnaðarlaust. Upplýsingar í síma
691-5878

Stærð 61 cm verð 6.990,Stærð 76 cm verð 8.990,Stærð 91 cm verð 10.990,Stærð 107 cm verð 12.990,Stærð 122 cm verð 14.990,Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

Traustur KK á 60 ára aldri óskar eftir
kynni við konu 50+ til framtíðar sem
góðum vin og félaga. Atv. sambúð.
Heitið fullum trúnaði. Svar sendist
fréttablaðinu eða smáar@frettabladid.
is merkt „Vor 2015”

SPJALLDÖMUR 908 5500

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.

Hlökkum til að heyra í ykkur, engin
bið. Opið þegar þér hentar!

Vinnuvélar
Atvinnuhúsnæði
GARÐATORG - 1. HÆÐ
115 fm Verslunar-/Skrifstofurými
á fyrstu hæð til leigu. Hentar í
ýmiskonar starfsemi. Góð staðsetning
og gott ástand eignar. Aðgengi að
framan og að aftan. S 615 4077

AUÐBREKKA - LEIGA

til sölu

Einkamál

Umsækjendur þurfa að hafa
STCW II/3 réttindi.

TIL LEIGU Á AÐEINS 950
KR FM!

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

Bar 11 og Hverfisbarinn óskar
eftir dyravörðum. Uppl. sendist á
bar11park@gmail.com eða í s. 697
3263 Elvar

Duglegur og stundvís 16 ára nemi
óskar eftir sumarstarfi, allt kemur til
greina. Garðar 8616412

HEIMILIÐ

Dýrahald

Bílstjóri óskast í sendibílaakstur. Föst
verkefni og frá stöð. Gjarnan með
reynslu af akstri, u.þ.b. 25ára eða
eldri, hraustur, reyklaus og reglusamur.
Meirapróf eða gamla prófið (5tonna
réttindi) kostur en ekki skilyrði.
Áhugsasamir sendið uppl. um aldur
og fyrri störf, ásamt fyrirspurnum á
skutlari@gmail.com
Óska eftir málurum eða vönum
mönnum á höfuðborgarsvæðinu.
Uppl. í s. 899 3844

HÚSNÆÐI

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. S. 893 1560 og 587
0102, Páll Andrésson.
Kenni allan daginn Toyota 2014,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

Garðyrkjufyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir
duglegu starfsfólki í sumarvinnu,
æskilegt er að viðkomandi sé með
bílpróf. Umsókn ásamt ferilskrá
sendist á netfangið hreinirgardar@
gmail.com

ÍSLENSKA FLATBAKAN

Herbergi og skrifstofur til leigu
í Auðbrekku, 13-350 fermetrar.
Hentar bæði sem skrifstofur og
fyrir ýmiskonar aðra starfssemi, t.d.
hönnuði og skapandi greinar. s 897
9743

óskar eftir vönum pizzabökurum
í hlutastarf. Reynsla af
eldbökuðum pizzum kostur. Góð
laun fyrir rétt fólk.
Nánari upplýsingar á flatbakan.
is eða flatbakan@flatbakan.is

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

Rafverktakafyrirtækið Rafsveinn
hf óskar eftir að ráða rafvirkja og
rafvirkjanema. Fjölbreytileg störf. Góð
verkefnastaða. Uppl. í s. 660 4545.

VINNUVÉLA OG
VÖRUBÍLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af
vinnuvéladekkjum. Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050
okspares@simnet.is

skemmtanir

atvinna
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Sölumenn
Verslunartækni óskar eftir að ráða
starfsmann í söludeild.
Allt fyrir verslanir:
Verslunartækni er leiðandi í innréttingum, kælum og frystum fyrir verslanir.
Bjóðum upp á nánast allar þær vörum sem þarf til að opna eða breyta verslun.

Allt fyrir vöruhús og lager:
Einnig höfum við í sölu lagerhillur, skápakerfi og búnað í vöruhús og lager
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Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

Terex Telelift 3512 með framlöppum
árgerð 2006. Hún er keyrð um 2100
vinnustundir verð:3.200.000 + vsk.
Frekari upplýsingar í síma 841-2121

Save the Children á Íslandi

Við seljum fasteignir - Bjóðum frítt verðmat. Hafðu samband og kynntu þér málið
- Sími 519 5900. Kveðja, Starfsfólk RE/MAX Fjarðar

Fjörður

Guðrún

Ársæll

Ingvar

Páll

Framkvæmdastjóri

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Lögg.fasteignas.

Víglundur
Sölufulltrúi

820-0490

896-6076

660-6712

861-9300

891-9981

RE/MAX Fjörður | Lækjargata 34d. | 220 Hafnarﬁrði | Sími: 519-5900
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UPPÁHALDS
ÖPPIN

Teitur
Guðmundsson,
MD, framkvæmdastjóri
Heilsuverndar

ANALYTICS FRÁ GOOGLE

MEDSCAPE

Erum að reka nokkrar vefsíður, þar á meðal
Doktor.is, og því afar gagnlegt að geta fylgst
með umferð og álagi á vefina og greinar.

Gagnlegar upplýsingar um sjúkdóma, lyf og
margt fleira þegar maður er í vafa eða þarf
að fríska upp á þekkinguna.

FACETIME
Er í miklum samskiptum við vini og ættingja í
gegnum þetta tól þar sem þeir eru dreifðir víða
um heim. Það er ólíkt skemmtilegra að tala
við fólk þegar maður sér það, þá finnst manni
maður vera nær.

ABOUT HERBS

3G

Frá Sloan Kettering Cancer Center. Upplýsingar um jurtir, vítamín, bætiefni og fleira
sem gagnast í ráðleggingum varðandi slíka
hluti og mögulega gagnsemi þeirra.

9:41 AM

APPLE HEALTH

FACEBOOK
Eru ekki meira og minna allir á
Facebook? Skoða þetta jafnt á snjalltækinu sem annars staðar.

Facetime

Google Analytics

Medscape

About Herbs

SPOTIFY
Það er bara ekkert forrit betra en þetta
eins og er að mínu mati, tónlist hvar
og hvenær sem er af þeirri tegund
sem þig langar. Algerlega frábært.

Er að nýta mér þetta sem skráningartól og
fylgjast með þróuninni á þessum heilsuappmarkaði, þá sérstaklega í tengslum við það
hvernig það talar við önnur forrit.

TICKET TO RIDE EUROPE

Spotify

Facebook

Apple Health

Ticket to Ride
Europe

Mjög skemmtilegt borðspil sem er komið
í app-formi, notað til að drepa tímann,
skemmtilegt að geta tekið upp þráðinn þar
sem frá var horfið, nýtist afar vel.

Rafhlaða fyrir breytta tíma
Auðkýfingurinn og frumkvöðullinn Elon Musk freistar þess að umbylta orkugeiranum. Uppfinningin er fullkomlega tilgangslaus
á Íslandi en er þó ágæt áminning um það hversu heppin við erum. Tesla Energy annar ekki eftirspurn og reisir risaverksmiðju.
Kjartan Hreinn
Njálsson
kjartanh@365.is

S

amband mitt við raforku
er flókið. Eins og vanþakklátur elskhugi geri
ég mér grein fyrir hversu
nauðsynleg hún er. Hversu
altæk áhrif hennar eru
á líf mitt. En á sama tíma leiði ég
sjaldan hugann að því hvað hún er
raunverulega eða hverjar mínar
skyldur og hlutverk eru í þessu
dýrmæta sambandi. Vafalaust eru
margir Íslendingar sem upplifa
þetta enda er gnægð orkunnar hér
slík að annað eins fyrirfinnst vart
annars staðar í heiminum. Orkan
verður sjálfsögð.
Þetta var það sem ég hugsaði
um þegar hugsjónamaðurinn Elon
Musk, framkvæmdastjóri Tesla,
svipti hulunni af nýrri deild fyrirtækisins, Tesla Energy, og um leið
af Powerwall-rafhlöðunni. Tæknifyrirtæki standa reglulega fyrir
kynningum sem þessari. Munurinn
er sá að Musk var að selja okkur
framtíðina, ekki nýjan snjallsíma.
Í stuttu máli er Powerwall endurhlaðanleg litíumjóneindarafhlaða,
ætluð heimilum, fyrirtækjum og
stofnunum sem vilja ná tökum á
orkunýtingu sinni og orkusparnaði.
Rafhlaðan er 100 kg að þyngd, tveir
metrar á hæð og lengd og 15 sentímetra þykk. Hún kemur með 10 ára
ábyrgð og kostar minnst 400 þúsund
krónur.
Að jafna kostnaðinn
Til að skilja mikilvægi Powerwall
þarf maður að skilja orkumarkaðinn í Bandaríkjunum þar sem
gríðarmiklar sveiflur eru á orkuverði. Orka er dýrari yfir daginn
og ódýr að nóttu til. Veðurfar hefur
áhrif og duttlungar orkufyrirtækja.
Hérna er að finna snilld Powerwall.
Með því að hlaða rafhlöðuna með
ódýru rafmagni getur fólk öðlast
sjálfstæði frá orkunetinu og jafnvel
beintengt hana við endurnýjanlega
orkugjafa (sól og vindur). Powerheldur 7 til 10 kílóvattstundum
(kWh) af orku. Það samsvarar daglegri raforkunotkun meðalheimilis.
Powerwall er auðvitað fullkomlega tilgangslaus hér á Íslandi. Að
geyma íslenska raforku í slíku tæki

POWERWALL RAFHLAÐA

Tesla Energy gefur fólki færi
á að næla sér í ódýrari og
umhverfisvænni orku.

ÁRIÐ 2020
mun verksmiðjan framleiða
efnarafala fyrir Tesla Motors
og rafhlöður fyrir Powerwall
sem samanlagt samsvara
75 gígavöttum á ári.
Það er
náttúrulega
alveg einstakt
við Ísland
þetta lága
orkuverð. Ég
hef stundum
sagt að það sé ógæfa hvað
rafmagnið er ódýrt hér.
Ketill Sigurjónsson,
sérfræðingur í orkumálum.

væri eins og að geyma kartöflu í
peningaskáp. Ef hver kílóvattstund
kostar 17 krónur er meðalheimili að
greiða 952 krónur á viku fyrir rafmagnið (8 kWh áætlað á dag). Það er
ekki neitt. Aftur á móti er einstaklingur í Bandaríkjunum að greiða
mun hærra verð fyrir orkuna sem
jafnframt kemur að stórum hluta
frá kolaorkuverum eða kjarnorku.
Hvorugt orka framtíðarinnar.
„Það jákvæða í þessu öllu er
að þetta vekur athygli á ákveðnum áskorunum sem menn standa
frammi fyrir í orkumálum
almennt,“ segir Ketill Sigurjónsson,
sérfræðingur í orkumálum. „Í dag
er það almennt viðurkenndara að
það verða veðurfarsbreytingar með
notkun kolefniseldsneytis. Þetta er
óþverra orkunotkun.“
Markaður í mótun
Powerwall kemur til sögunnar
á tímum þegar eftirspurn eftir
sólar sellum hefur aldrei verið

meiri. Hún mun aðeins aukast.
Jafnframt hefur framleiðslukostnaður hrunið á sama tíma og sellurnar verða betri.
„Það er náttúrulega alveg einstakt við Ísland þetta lága orkuverð. Ég hef stundum sagt að það
sé ógæfa hvað rafmagnið er ódýrt
hér,“ segir Ketill. „Þegar rafmagnið er svona ódýrt þá erum
við kannski ekki að velta svona
hlutum fyrir okkur.“
Þar með er ekki sagt að hlutskipti Íslands í framtíðarsýn Elon
Musk sé ómerkilegt. Ketill bendir
á að tækni sem þessi undirstriki
enn frekar sóknarfæri okkar.
„Þetta eru sjónarmið sem menn
eru að horfa til hér. Til dæmis með
sæstrenginn. Að hægt sé að bæta
orkunýtingu og ná þannig meiri
orkusparnaði með því að Ísland
verði þátttakandi í Evrópska orkumarkaðinum. Þannig væri hægt að
fullnýta íslenska vatnsaflið og um
leið ná meiri arðsemi út úr því.“

Gríðarleg eftirspurn
Powerwall-rafhlaðan er uppseld
næstu árin. Tesla Energy annar
ekki eftirspurn. Sölutekjur nema
þegar rúmlega 100 milljörðum
króna. Til þess að mæta eftirspurn
hefur Musk gert einn stærsta ívilnunarsamning í sögu Bandaríkjanna
og mun reisa stærstu hátækni-verksmiðju veraldar í Nevada. Árið 2020
mun verksmiðjan framleiða efnarafala fyrir Tesla Motors og rafhlöður fyrir Powerwall sem samanlagt
samsvara 75 gígavöttum á ári.
Musk hefur einsett sér að breyta
heiminum. Geimför hans ferja nú
birgðir til alþjóðlegu geimstöðvarinnar, annað fyrirtæki hans framleiðir öflugustu sólarsellur sem til
eru og Tesla-rafbílarnir eru þeir
bestu í heimi. Þegar Elon Musk
talar, hlustar fólk. Hann færði
sannfærandi rök fyrir Powerwall á
kynningunni í Kaliforníu og miðað
við viðbrögðin er framtíð Tesla
Energy rafmögnuð.

Óreiða Los Santos aldrei tilkomumeiri eftir hróðuga endurútgáfu á PC
GTAV ★★★★★
PC SPENNA
Rockstar
Þrátt fyrir að Grand Theft Auto V
sé að verða tveggja ára gamall er
hann enn meðal bestu leikja sem í
boði eru í dag. Nýverið var leikurinn
gefinn út fyrir PC-tölvur, en áður
hafði eingöngu verið mögulegt að
spila hann í leikjatölvum. Fyrst kom
leikurinn út á PS3 og Xbox360, svo
var hann endurgerður fyrir nýja
kynslóð leikjatölva og er þetta því í

þriðja sinn sem leikurinn kemur út. Í
hvert sinn sem hann hefur verið gefinn út hefur hann verið endurbættur
og nýjum leikkerfum bætt við. Þá
hefur grafíkin einnig verið bætt.
Útgáfa leiksins á PC tölvur gerir
spilurum einnig kleift að búa til og
nota breytingar á leiknum. Strax er
búið að gera nokkra flotta svokallaða
„modda“ og aðra sem líta út fyrir að
vera skemmtilegir, en þjóna kannski
ekki miklum tilgangi. Þar má nefna
byssur sem skjóta bílum og annan
modd þar sem spilarar geta kallað

eftir flóðbylgju sem drekkir Los
Santos.
Netspilun GTA V er einhver sú
skemmtilegast sem fyrirfinnst og
þá sérstaklega þegar spilað er með
vinunum. Allt að 30 leikmenn geta
spilað á sama kortinu. Þar geta þeir
rænt verslanir og fyrirtæki og gert
margt fleira. Það þarf þó ekki bara að
leysa verkefni og fylgja einhverjum
leikkerfum eftir. Það er einnig hægt
að keyra bara um götur Los Santos
og skoða sig um, eða keyra aðra
spilara niður.

GTAV Leikurinn lítur
stórkostlega vel út í
miklum gæðum, en til
þess þarf mjög góða tölvu.

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Rúnar
Óskarsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Nadia Katrín Orri Hermannsson
sölufulltrúi
Sími 692 5002

Landmark leiðir þ
þig
g heim!

ÚLFARSBRAUT 50 – 56
FRÁB
FJÖLSKY ÆR
LDUHÚS

Eignirnar skilast rúmlega fokheldar í
júlí 2015.
Verð á miðjuhúsi 40,9 millj.
Endahús 42,9 millj.

3 raðhús
ð
góðum
ð
stað
ð íÚ
Úlfarsárdal. Eignin er 5-7 herb., 183,5 fm. og
þar af 26 fm. innbyggður bílskúr. Mjög „praktísk“ og stílhrein hönnun
og gott sveigjanlegt innra skipulag, þ.e. efri hæð býður upp á skipulag
með 3, 4 eða 5 svefnherbergjum. Búið verður að helluleggja bílaplan
með hitalögn undir.

IÐ

OP

Hafðu samband

ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

S

HÚ

TUNGUVEGUR 8 – 108 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 17. MAÍ KL. 15:00 – 15:30
- Fallegt 199,2 fm. einbýlishús þ.a. 40,6 fm. bílskúr á þessum eftirsótta stað.
- Einnig herbergi í hluta af bílskúr með sérinngang.
- Aukaíbúð í kjallara með sérinngang.
- V. 52,9 millj.
Hafðu samband
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

IÐ

OP

sölufulltrúi
Sími 6 900 900

S

HÚ

NORÐURSTÍGUR 3 – 101 RVK

2 íbúða hús á þessum frábæra stað með samþykktum byggingarétt.
- Neðri hæð er 2ja herb. 69,1 fm. Íbúð með sérinngang.
- Efrihæð er 3ja herb. 105,9 fm. Íbúð með sérinngang.
- 26 fm. Bílskúr fylgir efrihæð ásamt byggingarétt fyrir 93,1 fm. Íbúð.

LÓMASALIR 8 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 17. MAÍ KL. 16:00 – 16:30
- Vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð, alls 121 fm.
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og afgirtur sérafnotaréttur.
- Frábært fjölskylduhverfi – göngufæri í skóla og alla helstu þjónustu.
- V: 37,9 milljónir
Hafðu samband

Eignin selst í heilu lagi eða í einingum
Verð á neðri-hæð 33 millj.
Verð á efri-hæð 56 millj. Með byggingarétt.

Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

ÞÓRARINN THORARENSEN

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

sölustjóri. Sími 770 0309
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ÞEGAR LENÍN BAÐ STALÍN
AÐ ÚTVEGA SÉR EITUR
FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson
veltir fyrir sér
hvort næstmesta
ógæfa rússnesku þjóðarinnar hafi
kannski verið
gæfa eftir
allt saman.

Þ

að versta sem hefur komið fyrir
rússnesku þjóðina er að hann skyldi
fæðast,“ hefur verið sagt um Vladimír Úljanov, öðru nafni Lenín.
Og það má auðveldlega til sanns
vegar færa. Eftir að Rússar höfðu
loksins, loksins varpað af sér þrúgandi oki
hinnar löngu stöðnuðu keisarastjórnar árið
1917 og voru byrjaðir að feta sig vissulega
nokkuð fálmkenndum skrefum til lýðræðis og skikkanlegra stjórnarhátta, þá rændi
Lenín völdum ásamt kumpánum sínum í
furðu fámennum flokki kommúnista og þeir
komu á víðtækari og harðneskjulegri kúgunarstjórn en meira að segja verstu Rómanov-keisararnir hefðu nokkru sinni látið sér
til hugar koma. Því eru orðin sönn. Það er
hæpið að nokkur annar kommúnistaleiðtogi
hefði árið 1917 getað blásið mönnum sínum
þvílíkri sigurvissu og sannfæringarkrafti í
brjóst að valdarán þeirra hefði tekist, og þeir
haldið völdunum. Lenín einn var fær um það.
Eftir því sem ég best man, þá er það raunar á
skjön við opinbert viðhorf kommúnismans að
halda því fram að einstaklingar ráði þannig
úrslitum um framgang sögunnar – þeir héldu
því að minnsta kosti fram í mínu ungdæmi,
kommúnistarnir sem þá voru enn og hétu, að
þar réðu ætíð hinir dýpri straumar og lögmál díalektískrar efnishyggju öllu, en einstaklingar væru ekki annað en fánýt sprek á
strönd sögunnar.
Það var svo reyndar engin glóra í því
hvernig þeir hófu svo undantekningarlítið
sjálfir einhverja gegndarlausustu persónudýrkun sem sagan kann frá að greina, svo
leiðtogar voru gerðir goðumlíkir og þá ekki
síst Lenín, en það er altso önnur saga. Það
sem ég vildi sagt hafa hér, er að vissulega
reyndist það sem sé hræðileg ógæfa fyrir
Rússa að Lenín skyldi yfirleitt fæðast, en af
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því það var Winston Churchill sem lét þessi
orð falla, þá segir sig næstum sjálft að þetta
var ekki bara svona einföld athugasemd um
hörmungarnar sem af tilveru Leníns leiddu,
nei, Churchill var nú orðsnjallari en það, það
hlaut að vera einhver rúsína í pylsuendanum,
og já, og aðalatriðið hjá honum var nefnilega
framhaldið: „En það næstversta sem fyrir
Rússa hefur komið er að hann skyldi deyja.“
Og það má líka mjög til sanns vegar færa.
Saga Rússlands, svo hörmuleg sem hún er
á tuttugustu öld og fram á okkar, er frjósamur svörður fyrir hjásögu, þær sögulegu hugleiðingar sem ganga ekki út á hvað gerðist,
heldur hitt sem hefði getað gerst. Til dæmis
ef Lenín hefði ekki fæðst, eða þá ef hann
hefði ekki dáið á þeim tímapunkti sem raun
varð á, það er að segja 21. janúar 1924.
HINN BJARGFASTI LEIÐTOGI
Hér er ekki tóm til að rekja í neinum smáatriðum sögu valdaráns kommúnista í Rússlandi í vetrarbyrjun 1917. Skemmst er frá
því að segja að þá skall á grimmilegt borgarastríð og var á tímabili vandséð hvort
kommúnistar næðu að halda völdum, en upp
úr 1920 má segja að sigur hins Rauða hers
þeirra hafi verið verið orðinn nokkuð vís
og 1922 voru Sovétríkin formlega stofnuð.
Ástæðurnar fyrir sigri kommúnista voru
ýmsar. Mikil sundrung var í liði fjenda
þeirra sem voru af margvíslegu og ekki
alltaf fögru sauðahúsi. Þá náðu kommúnistar einfaldlega að sannfæra stóran hluta
alþýðunnar um að þeir bæru hag hennar
fyrir brjósti fremur en aðrir aðilar borgarastríðsins, og þar hjálpaði mjög til að ýmsar
þjóðir gerðu mislukkaðar tilraunir til innrásar og afskipta af ófriðnum; svoleiðis
nokkuð gerði ekki annað en þjappa fólki að
baki kommúnistastjórnarinnar. Og svo var
það Lenín, hann var hinn bjargfasti leiðtogi kommúnista í borgarastríðinu, hvikaði
aldrei og rak menn sína áfram af hrikalegri
einbeitni, hann stýrði ekki herjum í atganginum en vann myrkranna á milli við að treysta
undirstöður hins vaxandi veldis kommúnista
og byggja upp nýtt þjóðfélag. Og án hans er
sem sé næstum óhugsandi að kommúnistar
hefðu haldið sjó í þeim miklu erfiðleikum
sem að steðjuðu.
En einmitt um það leyti sem sigurinn var
í höfn í byrjun árs 1922 fór að halla hratt
undan fæti hjá Lenín. Hann hafði þjáðst af
þreytu og ýmsum kvillum en neitaði lengst
af að slaka á við störf sín. En það var augljóslega eitthvað að og svo virðist sem Lenín
hafi byrjað að undirbúa að draga úr álagi á
sig í mars þetta ár þegar hann bjó til nýja
valdastöðu, aðalritara Kommúnistaflokksins, og setti í hana einn dugmikinn og einbeittan en fram að því ekki mjög áberandi
undirforingja sinn, Jósef Stalín. Í maí þetta
ár fékk hann sitt fyrsta stóra slag af þremur.

Eftir
hreinsanir í
Rauða hernum og fáránlegt daður
Stalíns við
Þjóðverja, þá
voru Sovétríkin einfaldlega illa búin
undir stríð; og
ef Stalín hefði
staðið sig í
stykkinu fyrir
stríð hefðu
Þjóðverjar
aldrei náð svo
langt með
innrás sinni
og raun bar
vitni, og það
hefði ekki
þurft að kosta
svo margar
milljónir
mannslífa að
stöðva þá.

FRÆG MYND AF LENÍN OG STALÍN Stalín hampaði þessari mynd óspart til að sýna fram á nána samvinnu þeirra Leníns sem hefði treyst sér gegnum þykkt og þunnt. Reyndin er sú að myndin er fölsuð.

Þetta var einhvers konar heilablóðfall og
honum var illa brugðið, þegar Stalín kom í
heimsókn um sumarið fékk Lenín hann til að
lofa að færa sér blásýru ef hann fengi fleiri
áföll, því þá vildi hann fremur svipta sig lífi
en lifa ósjálfbjarga. Stalín lofaði því en kom
svo ekki með neina blásýru þótt Lenín fengi
fleiri áföll. Undir lokin var Lenín farinn að
efast eitthvað um Stalín, hvort hann væri
rétti maðurinn til að halda um mikla valdatauma, hann væri kannski of ósveigjanlegur,
en Lenín gerði samt ekkert til að fjarlægja
Stalín sem hélt áfram að moka undir sig
völdum eftir því sem leiðtoginn varð veikari.
Síðasta hálfa árið sem hann lifði var Lenín
mállaus og ósjálfbjarga; á meðan var sókn
Stalíns til æðstu valda óaflátanleg.
HAFÐI CHURCHILL RÉTT FYRIR SÉR?
Og eftir að Lenín dó fór Stalín með stjórnina
í þrjá áratugi og afleiðingarnar voru hræðilegar; ofsóknir gegn smábændum og samyrkjuvæðing landbúnaðar kostuðu óteljandi
mannslíf, hræðileg hungursneyð var beinlínis skipulögð í Úkraínu til að bæla niður
mótspyrnu gegn kommúnistum, í „hreinsununum“ ægilegu á fjórða áratugnum voru
milljónir drepnar og aðrar ófáar milljónir
hurfu inn í Gúlagfangabúðirnar og sáust
aldrei meir. Og jafnvel það sem helst hefur
verið talið Stalín til tekna – að hafa hrundið
innrás Þjóðverja í seinni heimsstyrjöldinni
og ráðið niðurlögum nasismans með gríðarlegum fórnum – jafnvel það má í raun skoða
allt öðrum augum. Eftir hreinsanir í Rauða
hernum og fáránlegt daður Stalíns við Þjóðverja, þá voru Sovétríkin einfaldlega illa
búin undir stríð; og ef Stalín hefði staðið sig
í stykkinu fyrir stríð hefðu Þjóðverjar aldrei
náð svo langt með innrás sinni og raun bar
vitni, og það hefði ekki þurft að kosta svo
margar milljónir mannslífa að stöðva þá.
Svo Churchill hafði rétt fyrir sér, er það
ekki? Úr því sem komið var, hefði verið
skárra að Lenín hefði lifað og haldið um
valdataumana næstu 20 árin, það hefði undir
engum kringumstæðum getað verið verra
fyrir rússnesku þjóðina.
En er það svo? Var þetta örugglega rétt
hjá Winston gamla? Sagan er vissulega
garður gangstíga sem greinast, svo notað sé
hugtak Jorge Luis Borges, og hver atburður – eins og dauði Leníns – er líkt og nýjar
krossgötur þar sem ýmsir möguleikar koma
til mála en að lokum verður aðeins einn
fyrir valinu. Og þegar niðurstaðan er jafn
skelfileg, og hún reyndist vera eftir valdatöku Stalíns, eða þá eftir valdatöku Hitlers
í Þýskalandi, svo annað dæmi sé tekið, þá
hneigjumst við til að trúa því að verra hefði

það ekki getað orðið. Það er eðlileg hugsun,
því hvað hefði getað orðið verra en Gúlagið í
Sovétríkjunum, eða – úr því Hitler hefur enn
einu sinni borist í tal – helför seinni heimsstyrjaldarinnar? Það er vissulega erfitt að
ímynda sér það, en einfaldur líkindareikningur hlýtur þó á endanum að sýna okkur
fram á að gangstígar sögunnar geta ekki
alltaf leitt okkur til hinnar allra verstu niðurstöðu. Það er bara tölfræðilega ómögulegt.
Einhvers staðar úti í hinu óorðna framtíðarmistri sögunnar biðu líklega enn hryllilegri
fyrirbæri en Stalín og Hitler og hefðu endað
með enn skelfilegri hamförum, þótt erfitt
sé að trúa því. Og kannski – kannski! – var
Lenín einmitt slíkt fyrirbæri. Kannski hefði
hann þrátt fyrir allar vísbendingar um hið
gagnstæða orðið enn grimmilegri einræðisherra en lærisveinninn Stalín varð.
SKEYTINGARLEYSI FYRIR MANNSLÍFUM
Lenín var nefnilega síður en svo lamb að
leika sér við. Skeytingarleysi hans fyrir
mannslífum var algjört, og sannfæring
hans um að brjóta þyrfti niður með offorsi
og ofbeldi hvern einasta vott um mótspyrnu
gegn alræði kommúnistaflokksins. Hann
hóf vissulega bæði hreinsanir og ofsóknir
gegn raunverulegum og ímynduðum andstæðingum, eins og Stalín gerði síðar í tröllauknum mæli, en hver veit nema Lenín hefði
einmitt farið út á þá sömu braut? Og hann
hirti lítið um skelfilega hungursneyð sem
braust út á stóru svæði meðfram ánni Volgu
árið 1921; þvert á móti leit Lenín á hungursneyðina sem gott tækifæri til að ráðast gegn
rétttrúnaðarkirkjunni sem hafði verið haldreipi alþýðunnar og honum nokkuð óþægur
ljár í þúfu. Og kannski fagnaði hann meira
að segja hungursneyðinni því með henni
veiktist mótstöðuafl fólksins gegn kommúnistastjórninni sem þá var að skjóta sínum
endanlegu rótum um samfélagið. Svo hver
veit nema Lenín hefði verið alveg jafn fær
um það og Stalín að skipuleggja tæpum áratug síðar hungursneyð í Úkraínu?
Svo þegar öllu er á botninn hvolft, þá er
ekki hægt að fullyrða að Churchill hafi haft
rétt fyrir sér og dauði Leníns hafi verið
næstmesta ógæfa Rússa og annarra þjóða
austur þar. Líklega er það niðurstaðan að
skipulagið sjálft, það alræði sem Lenín
stefndi alltaf að og kom svo á eftir valdaránið 1917, það hefði alltaf á endanum skilað
grimmum einræðisherra. Og þó. Eftir dauða
Stalíns héldu leiðtogar kommúnista vissulega áfram að kúga þjóðirnar sem undir
þeim kúrðu, en engan veginn með sömu
grimmd og Stalín var sekur um – og Lenín
hefði kannski orðið líka.
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Bragi Halldórsson

„Er þetta ekki talnavölundarhúsið þar sem við eigum að byrja
á bláu tölunni neðst og með því að fylgja bara sléttum tölum
lárétt og lóðrétt en ekki á ská, ﬁnna leið upp á topp
teningsins, bláu tölunnar átta?,“ spurði Kata. „Jú,“ sagði
Lísaloppa. „Við eigum að fylgja sléttu tölunum 2, 4, 6, og 8.“
„Mig minnti það,“ sagði Kata. „Mér gekk nú ekkert of vel síðast
þegar við glímdum við svona þraut en nú skal það ganga betur,“
sagði hún ákveðin og keppnisskapið leyndi sér ekki.

Eldey 3 ára
teiknaði þessa
flottu mynd og
sendi Fréttablaðinu

Getur þú fundið leiðina í gegnum teninginn með því að fylgja
sléttu tölunum lárétt og lóðrétt?
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Heilabrot
Hvað kallar þú mann sem er með tvo
vinstri fætur?
Hvað sem er, því ef hann ætlar að
hlaupa á eftir þér þá hleypur hann
bara í hringi.

Það voru einu sinni tvær appelsínur
að labba yfir brú og þá datt önnur
þeirra allt í einu ofan í ána.
Þá kallaði hin: „Fljót, fljót, skerðu
þig í báta!“

Einu sinni voru tvær beljur á beit
Önnur segir: „MUUUUU“
Þá segir hin: „Hey, ég var einmitt að
fara að segja það sama!“

Einu sinni voru tveir vinnumenn sem
hétu Vindur og Viður.
Bóndinn sendi þá í skóginn að vinna.
Eftir smá stund fóru þeir að
slást og Viður batt Vind fastan við
tré. Þegar bóndinn kom að sækja þá
varð hann rosa fúll og sagði:
„Nú leysi ég Vind og rek Við!“

Einu sinni voru tvær beljur á beit.
Önnur segir: „MEEEEEE“
Þá segir hin: „Hvað var nú þetta?“
Hún svarar: „Ég var að læra
útlensku.“

FLOTTIR Bræðurnir Rúnar Daði, 5 ára, og Emil Orri, alveg að verða 3ja ára.

TEIKNAR ÞÚ
FLOTTAR
MYNDIR?

Ætla í skemmtigarð
og moka í sumar
Bræðurnir Rúnar Daði Vatnsdal og Emil Orri Vatnsdal Sveinssynir eru frá
Akureyri, en ﬂuttu til Noregs með mömmu sinni og pabba um áramótin.
1 Er gaman að eiga heima í
Noregi? Rúnar: Já það er
mjög gaman. Emil: Já
2 Hvað er skemmtilegast
að gera? Rúnar: Fara í
skemmtigarð. Emil: Ég man
það ekki.

Sendu okkur myndina þína í pósti til
Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík
eða með tölvupósti á krakkar@frettabladid.is

3 Hvað er besta fótboltaliðið? Rúnar: Þór & Ålgård.
Emil: Þór, ekki KA.

4 Hvað ætlar þú að gera
í sumar? Rúnar: Fara í
skemmtigarð og heimsækja
Örnu í Danmörku. Emil:
Moka.

6 Hver er besti vinur þinn?
Rúnar: Styrmir, og frændurnir mínir Sverrir og Siggi.
Emil: Rúnar og afi Siggi á
Akureyri.

5 Hvað langar þig að verða
þegar þú verður stór?
Rúnar: Slökkviliðsmaður og
málari, eins og pabbi minn.
Emil: Málari.

7 Hvað er uppáhaldsmaturinn þinn? Rúnar: Pitsa,
lasanja og hakk og spagettí.
Emil: Weetabix og súkkulaði.

SKUTLURNAR
HANS VILLA!
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Tortryggnir frumbyggjar og ótraustar spúsur
þeirra (9)
6. Finn léleg sjóklæði fyrir kolkrabba og álíka
kvikindi (8)
10. Fagnaðaróp Skagamanna eru suddalegt svall (5)
12. Er Rimlabót Hvalfjörður Suðurnesja? (9)
13. Notfæri mér stöðu mína í leit að því sem gagnast
má (8)
14. Líkþræll er ákveðin uppspretta auðs (5)
15. Tími tarna er liðinn og bjórsull byrjað (9)
16. Langdreginn tónn trolla (8)
17. Nákvæmlega! Þetta er spilið! (5)
18. Græja læri með aðstoð skólabóka (9)
19. Tók á móti þeim af fullum krafti (5)
21. Ræddi ruglaða postulann við Skúla (5)
22. Hýsa Ástralía, Rússland og Gabon skítuga vefsíðu? (6)
23. Riðla tonn röðinni nyrðra? (9)
26. Fellum fugl á sínum fínlegu fótum (11)
29. Frjáls að því að mæta til vinnu milli pása (9)
31. Fyrir nú utan allt sem þú átt inni hjá útsynningnum (11)
32. Glæpurinn slær á þetta suð (10)
33. Eins og hryggbrot sé ekki nógu slæmt þó maður
fái ekki rukkun fyrir það í ofanálag (11)
37. Loftköst lostagyðju minna á vinnandi manneskju (10)
38. Mjó tosar í mjúka mjólkurafurð (8)
39. Flöt kirna (4)
40. Fínleg eignast átrúnaðargoð (5)
41. Ætli hann rói á hrossanál? (4)
42. Átök magnast er myrkraöfl skipta með sér
verkum (8)
43. Abbadís á að gleypa þessa beitu (6)
44. Las Tómas, þann þýska karl. Fínn höfundur. (4)
45. Kem reglu á ráðið sem refsar (11)
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3

4

5

6

10

LÓÐRÉTT
1. Hef ég þá blessað tímabilið og tannskaflinn
(10)
2. Sætt, þér réttarins menn (11)
3. Slá má ekki slöku við er slarkið kallar/hún
vetur sumar vor og haust/vímu tryggir
endalaust (9)
4. Mat vel kát og kengrugluð við Vargahamar
(9)
5. Fyrir dansleik gerði storm úr landnorðri, en
hann var samt þrusu góður (9)
6. Hitti guma gagnrýni og sorgar á leið til
prófs (14)
7. Tel byrjun slíkra meinlætatímabila eiga sér
djúpar rætur (8)
8. Vil að þú skrúfir fyrir alla orku þegar
útlendingar mæta (8)
9. Áttu við eitthvað til að halda uppi buxunum eða eitthvað til að styrkja kviðvöðvana? (10)
11. Sem glens fyrir gleði og geð (9)
20. Það sem sagt er um málverk (8)
24. Voðir blóðgagla og annarra með seinkaða
dægurgerð (11)
25. Úthýsi og innviðir (12)
26. Eldaði lambið um svipað leyti og það kom í
heiminn (11)
27. Annar er svartklæddur, hinn einsog álfur, en
báðir syngja þeir vel (5)
28. Böl þeirra sem koma undir á laun (11)
29. Sé Heklu hlaupa á sig, það þykir gott sport
(10)
30. Varpa skugga á viðsjál leiði (10)
34. Hempa fellur og jakkafaldur með (7)
35. Véfengi óvissu einsog 500 (7)
36. Gagn lappa fyrir þá sem slægur er í (7)
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Lausnarorð síðustu viku var

43

SUNDLAUGARFERÐ

44
45

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinnii
Mörk eftir Þóru Karítas frá
Forlaginu. Vinningshafi
síðustu viku var Jón Ármann
Gíslason, Kópaskeri.

PARADÍSAREYJAN

SRI LANKA
3. - 16. NÓVEMBER

Hrífandi náttúra, einstök menning og fjölbreytt dýralíf sem
eiga varla sinn líkan, ævintýraleg upplifun í einstöku umhverﬁ.
Við kynnumst framandi og heillandi heimi sem tekur á móti
ferðalöngum með opnum örmum.

Verð kr. 549.300.Innifalið í verði: Hálft fæði, ﬂug, hótel, skattar, íslenskur
fararstjóri og allar ferðir.

Á Facebooksíðunni
Krossgátan er að
finna ábendingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist lið sem
okkur ber að veita. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 16. maí næstkomandi á
krossgata@frettabladid.is merkt „20. maí“.

SUDOKU
LÉTT

MIÐLUNGS
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

Gunnar Björnsson

„Það er ekki hversu mikið við eigum heldur hversu mikið
við njótum, sem býr til hamingjuna.“
Charles Spurgeon.
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KROSSGÁTA

LÓÐRÉTT
1. blöðru, 3. málmur, 4. ölvun, 5.
styrkur, 7. lúberja, 10. stykki, 13. rölt,
15. aflast, 16. tíðum, 19. í röð.
LAUSN

17

20

Hjörvar Steinn Grétarsson (2.561)
hafði svart gegn Einar Hjalta Jenssyni (2.359) í fyrstu umferð Íslandsmótsins í skák.
Svartur á leik

LÁRÉTT
2. hæfileiki, 6. fæddi, 8. meðal, 9.
lærir, 11. tveir eins, 12. afspurn, 14.
fótmál, 16. pot, 17. knæpa, 18. af, 20.
klaki, 21. bannhelgi.
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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.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

LÁRÉTT: 2. gáfa, 6. ól, 8. lyf, 9. les,
11. ll, 12. umtal, 14. skref, 16. ot, 17.
krá, 18. frá, 20. ís, 21. tabú.
LÓÐRÉTT: 1. bólu, 3. ál, 4. fyllerí, 5.
afl, 7. lemstra, 10. stk, 13. ark, 15. fást,
16. oft, 19. áb.
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32. … Hxa2! 33. fxe4? (33. Hxa2 Rxa2
34. Hc2 veitir meiri vörn) 33. … Hxa1
34. Hxc3 fxe4 35. Kg2 H8a3 36.
Hxa3 Hxa3 37. Kf2 Kf6 38. Be2 Ha2
39. b5 c5 40. Rb3 b6 og svartur vann
skömmu síðar.
www.skak.is Íslandsmótið laugardag
og sunnudag kl. 14 í Hörpu.

VORÚTSALA
ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR
EPSON SKJÁVARPAR
MEÐ ALLT AÐ
60.000 KR. AFSL.

LG SJÓNVÖRP
MEÐ ALLT AÐ
300.000 KR. AFSL.

48“ LED SJÓNVARP

55“ 4K UHD SJÓNVARP

FULLT VERÐ 119.990

FULLT VERÐ 299.990

TILBOÐ 99.990

TILBOÐ 229.990

AFSL. 20.000

AFSL. 70.000

42“ LED SNJALLSJÓNVARP

48“ 4K UHD SJÓNVARP

FULLT VERÐ 119.990

FULLT VERÐ 274.990

TILBOÐ 94.990

TILBOÐ 169.990

AFSL. 25.000

AFSL. 105.000

BLUETOOTH HÁTALARAR MEÐ ALLT AÐ 50% AFSLÆTTI
TDK – JBL – YAMAHA – HARMAN KARDON

OPIÐ VIRKA DAGA 9-18 OG LAUGARDAGA 11-16

SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.IS

MINNISKORT
STOFNAÐ 1971

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • www.sm.is
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TÍMAMÓT
ÞETTA GERÐIST: 16. MAÍ 1929

Óskarsverðlaunin afhent í fyrsta sinn

Þökkum innilega auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför elskulegrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu,
langömmu og langalangömmu,

MARÍU FRIÐRIKSDÓTTUR
Sólvöllum 13,
Selfossi,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Eir þann 21. apríl síðastliðinn.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar 3S á
hjúkrunarheimilinu Eir fyrir einstaka alúð og umhyggju.
Hafþór Magnússon
Einar Baldvin Sveinsson

Sólveig Höskuldsdóttir
Jóna Sólmundsdóttir
Guðný María Hauksdóttir
Kristín Fjóla Bergþórsdóttir
Guðmundur Örn Böðvarsson
og ömmubörnin öll.

Á þessum degi árið 1929 voru Óskarsverðlaunin afhent í Hollywood í fyrsta
sinn. Athöfnin var haldin í Blossom-herberginu á Roosevelt-hótelinu í Hollywood að viðstöddum 250 manns.
Louis B. Mayer, þáverandi yfirmaður
MGM-kvikmyndaversins, var upphafsmaður verðlaunanna. Vildi hann með
Óskarinum stuðla að framþróun í
kvikmyndaiðnaðinum.
Kynnir á fyrstu Óskarshátíðinni var
leikarinn Douglas Fairbanks. Ólíkt því
sem nú er var tilkynnt um sigurvegarana
áður en athöfnin sjálf fór fram. Breyttist
sú tilhögun ekki fyrr en árið 1942.

Fyrsta kvikmyndin sem var valin besta
myndin var hin þögla Wings, sem er
eina þögla myndin í sögunni til að hljóta
Óskarsverðlaunin. Þjóðverjinn Emil
Jannings var kjörinn besti leikarinn fyrir
hlutverk sín í The Last Command og
The Way of All Flesh. Hin 22 ára Janet
Gaynor var valin besta leikkonan fyrir
hlutverk sín í Seventh Heaven, Street
Angel og Sunrise.
Leikarinn og leikstjórinn Charlie Chaplin hlaut heiðursverðlaun við athöfnina.
Þurfti hann að bíða til ársins 1971 til að
hljóta önnur Óskarsverðlaun og var þá
líka um heiðursverðlaun að ræða.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir
og afi,

INDRIÐI PÁLSSON
fyrrverandi forstjóri,
Sóltúni 16, Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi
miðvikudaginn 13. maí.
Elísabet Guðný Hermannsdóttir
Sigríður Indriðadóttir
Margeir Pétursson
Einar Páll Indriðason
Halla Halldórsdóttir
Elísabet Margeirsdóttir, Indriði Einarsson, Halldór Einarsson
og Ingibjörg Einarsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

ÁGÚSTA MARGRÉT FREDERIKSEN
dvalarheimilinu Grund,
áður til heimilis að Laufskógum 8,
Hveragerði,

sem lést föstudaginn 8. maí á
Landspítalanum í Fossvogi verður jarðsungin frá Hrepphólakirkju
í Hrunamannahreppi föstudaginn 22. maí klukkan 14.00.
Grétar Páll Ólafsson
Gyða Ingunn Kristófersdóttir
Halldór Þórður Ólafsson
Guðmunda Sigfúsdóttir
Reynir Ólafsson
Jónína Sigmarsdóttir
Klara Stephensen
Ólafur Stephensen
barnabörn og barnabarnabörn.

FAGNAR Í KVÖLD Halldór Halldórsson, betur þekktur sem Dóri DNA, stendur á miklum tímamótum og fagnar þrjátíu ára afmæli sínu í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Missir sína sérstöðu

Við þökkum af heilum hug hlýjar kveðjur
sem bárust við andlát okkar kæra
eiginmanns, föður, tengdaföður og afa,

Dóri DNA stendur á miklum tímamótum í dag því hann fagnar þrjátíu ára afmæli sínu.
Hann ætlar að fagna áfanganum umkringdur vinum sínum og vestrænum gildum.

PÁLS SKÚLASONAR
heimspekings.

Sérstakar þakkir til starfsfólks deilda 11G og
11B á Landspítala fyrir einstaka alúð.
Auður Birgisdóttir
Birgir Pálsson
Kolbrún Þ. Pálsdóttir
Andri Páll Pálsson
og barnabörn.

Regína Ásvaldsdóttir
Róbert Haraldsson
Brynja Þóra Guðnadóttir

Þökkum hlýhug og samúð
við andlát og útför móður okkar,

SIGRÚNAR BERGSDÓTTUR
frá Hnappavöllum í Öræfum,

sem lést þann 13. apríl síðastliðinn.

„Að sjálfsögðu verður svaka partí í
kvöld,“ segir rapparinn, uppistandarinn og gleðigjafinn Halldór Laxness
Halldórsson, betur þekktur sem Dóri
DNA. Hann stendur á miklum tímamótum í dag því hann fagnar þrjátíu
ára afmæli sínu og ætlar að gera það
með glæsibrag. „Partíið verður fyrir
velunnara og þar verð ég með þemað
vestræn gildi,“ segir Dóri.
Þema partísins, hin vestrænu gildi,
kom til þegar hann var steggjaður.
„Steggjunin mín endaði í partíi hjá foreldrum mínum í Mosfellsdalnum. Við
stálumst svo í sundlaugina í Gljúfrasteini. Þetta var svolítið eins og þegar
bandarísku hermennirnir eru að rífa
niður stytturnar í bardögum og fóru

strákarnir í lauginni því að hrópa vestræn gildi, vestræn gildi,“ útskýrir Dóri
spurður út í þemað. Þá verður boðið
upp á alvöru vestrænar veitingar í
veislunni.
Dóri segist þó finna fyrir því að
hann sé að eldast. „Ég finn að ég er að
missa gífurlega mikið. Ég hef alltaf
átt eldri vini, sem eru yfirleitt á bilinu
tveimur til fimm árum eldri en ég. Í
þá daga gat ég komið á óvart og menn
sögðu oft, þú ert ekki eldri en þetta.
Nú er það búið, ég er bara þrítugur
gaur með tvö börn og er að missa alla
sérstöðu,“ segir Dóri léttur í lundu og
hlær.
Hann er þó bjartsýnn þótt hann sé
kominn á fertugsaldurinn og er með

sín markmið klár. „Ég hef verið að
grenna mig undanfarið og ætla að
taka enn meira á því núna. Ég ætla
að vera orðinn talsvert spengilegri í
haust.“
Dóri stendur þó á tímamótum á
öðrum sviðum einnig, því hann er að
flytja norður á Akureyri í haust. „Ég
er að fara að leika í leikriti fyrir norðan sem við Saga Garðarsdóttir erum
að skrifa,“ segir Dóri. Hann segist
vera spenntur fyrir höfuðstað Norðurlands. „Ég var að skemmta þarna með
Mið-Íslandi um daginn og mér líst
rosalega vel á fólkið og bæinn. Þetta
er auðvitað Kaupmannahöfn norðursins,“ bætir Dóri við glaður í bragði.
gunnarleo@frettabladid.is

Guðmundur B. Þórðarson
Rósa G. Daníelsdóttir
Stefanía L. Þórðardóttir
Heiðar B. Erlingsson
og barnabörnin.

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærs eiginmanns míns, föður, sonar,
bróður og mágs,

EGILS STEINGRÍMSSONAR
Þórunnarstræti 127, Akureyri.
Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug vegna andláts og
útfarar móður okkar, tengdamóður, systur,
ömmu og langömmu,

SOFFÍU GUÐMUNDSDÓTTUR
Sérstakar þakkir til allra þeirra er sinntu honum í veikindum hans.
Unnur Hreiðarsdóttir
Hanna Sóley Egilsdóttir
Þóra Ásgeirsdóttir
Birgir Steingrímsson
Finnur Steingrímsson
Erla Sigurgeirsdóttir
Kristján Steingrímsson
Harpa Sigurðardóttir

Þökkum starfsfólki Dalbæjar fyrir frábæra umönnun.
Guðmundur Heiðar Óskarsson Arna Gerður Hafsteinsdóttir
Rakel María Óskarsdóttir
Gunnar Guðmundsson
Þóra Kristín Óskarsdóttir
Haukur Jónsson
Óskar Aðalsteinn Óskarsson
Anna Hafdís Jóhannesdóttir
Rannveig Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

0DUNK|QQXQHKI

Kræsingar & kostakjör

NÓG TIL Í NETTÓ AF KJÚKLINGUM,
HAMBORGURUM
& HAKKI !

LAMBALÆRISNEIÐAR

LAMBAFILLE

GRILLSAGAÐ/FROSIÐ

FERSKT

-30% 1.259

3.982

ÁÐUR 1.798 KR/KG

ÁÐUR 4.798 KR/KG

ÞORSKBITAR

RAUÐSPRETTUFLÖK

898

880

HENTUGIR Í
FISKRÉTTINN!

SMÁIR

ÓDÝRT

ÁÐUR 998 KR/KG

KORNBRAUÐ

HVÍTLAUKSBRAUÐ
2 STK, X-TRA

500 GR

-34% 296

198

ÁÐUR 449 KR/STK

ÁÐUR 238 KR/PK

FRANSKAR KART.
1 KG, X-TRA

-25% 299

ÁÐUR 399 KR/PK

ÞÚ FÆRÐ 1L AF FLÓRÍDANA
APPELSÍNUSAFA ÞEGAR ÞÚ KAUPIR
2 X1 LÍTRA AF FLÓRÍDANA SAFA
AÐ EIGIN VALI!

KJÖRÍS/ÍSSÓSUR
3TEG

295

KR/STK

ÁÐUR 1.035 KR/KG

KJÖRÍS/MJÚKÍS
1 L, 3TEG

459

ÁÐUR 569 KR/STK
Tilboðin gilda 16. maí – 17. maí 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Kasakskur ﬁðluleikari leikur Elvis Presley
Þökkum innilega auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför okkar ástkæra

EGILS JÓNSSONAR
bónda,
Syðri-Varðgjá,
Eyjafjarðarsveit.
Börn hins látna og aðrir aðstandendur.

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir,
afi og langafi,

JÓN ÞÓRMUNDUR ÍSAKSSON
flugumferðarstjóri,
Háaleitisbraut 38, Reykjavík,

lést á Landspítalanum fimmtudaginn
14. maí. Útför verður auglýst síðar.
Þóra Karítas Ásmundsdóttir
Jónína Helga Jónsdóttir
Þorsteinn Þorsteinsson
Svanhildur Jónsdóttir
Jóhann Jónsson
Helena Jónsdóttir
Páll Ríkarðsson
Ásmundur Ísak Jónsson
Guðrún Björg Ragnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Kasakski ﬁðluleikarinn Aisha Orazbayeva kemur fram í Mengi og ætlar að leika allt frá Elvis
Presley yﬁr í Iannis Xenakis. Þá ætlar Amaranth-dúóið að troða upp á sama stað annað kvöld.
Annað árið í röð munu Listahátíð í
Reykjavík og menningarhúsið Mengi
hafa samstarf um tónleika á Listahátíð. Fjóra laugardaga í röð stíga á svið
konur í tónlist, ýmist á hátindi ferilsins
eða að stíga sín fyrstu skref innan tónlistarheimsins.
Í kvöld kemur fram kasakski fiðluleikarinn og tónlistarkonan Aisha
Orazbayeva. Aisha mun flytja verk eftir
Iannis Xenakis, Simon Steen-Andersen,
Helmut Lachenmann og Elvis Presley.
Myndbandsverk hennar, RMER, verður
einnig flutt við spuna einleiksfiðlu.
Aisha hefur komið víða fram sem
einleikari, svo sem á tónlistarhátíðunum Aldeburgh, Radio France et
Montpell ier, Klangspuren og Latitude og auk þess í Wigmore Hall í
London, Carnegie Hall í New York og
La Maison de Radio France í París.
Aisha hefur starfað með tónlistarhópum á borð við London Sinfonietta og
Ensemble Modern og er einn forsvars-

Þökkum innilega auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát ástkærrar eiginkonu
minnar, móður, tengdamóður og ömmu,

Elskuð eiginkona, móðir, tengdamóðir
og amma,

LISELOTTE E. HJÖRDÍSAR
JAKOBSDÓTTUR

píanókennari,
Bjarkarási 18, Garðabæ,

hjúkrunarfræðings.

lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni í Reykjavík,
miðvikudaginn 13. maí.

Holger Markus Hansen
Iris Hansen
Snorri Páll Davíðsson
Sonja Hansen
Bragi Þór Bjarnason
Laufey María og Eyrún Sara

Eiginkona mín, dóttir, móðir,
tengdamóðir, systir og amma,

ANNA MARGRETHE KLEIN
lést 30. apríl. Útför hefur farið fram í kyrrþey.
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á
Minningarsjóð líknardeildarinnar í Kópavogi.

manna tónlistarhátíðarinnar London
Contemporary Music Festival.
Annað kvöld kemur fram Amaranth-dúóið sem samanstendur af Geirþrúði Ásu fiðluleikara og Christopher
Ladd gítarleikara. Geirþrúður Ása
kemur reglulega fram á tónleikum og
tónlistarhátíðum í Evrópu og í Bandaríkjunum bæði sem einleikari og flytjandi kammertónlistar. Hinn margverðlaunaði gítarleikari Christopher Ladd
er löngu orðinn þekktur í Bandaríkjunum sem einn efnilegasti tónlistarmaður
sinnar kynslóðar.
Christopher hefur hlotið fjölda verðlauna í gítarkeppnum, þar á meðal
Appalachian Guitar Festival Solo Competition og American String Teachers
Assiociation Competition og var tvisvar
í úrslitum í hinni virtu keppni Guitar
Foundation of America International
Competition.
Dúettinn stígur á svið klukkan 21.00.

EYGLÓ HELGA HARALDSDÓTTIR

Eiður Svanberg Guðnason
Helga Þóra Eiðsdóttir
Þórunn Svanhildur Eiðsdóttir
Haraldur Guðni Eiðsson

Ingvar Örn Guðjónsson
Gunnar Bjarnason
Ragnheiður Jónsdóttir

Aisha Orazbayeva hefur komið fram um
allan heim.

Okkar ástkæra

SIGRÚN GÍSLA HALLDÓRSDÓTTIR
Suðurgötu 18b,
Sauðárkróki,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 13. maí.
Útförin auglýst síðar.
Halldóra Ragna Einarsdóttir
Gísli Arnar Elínarson
Magnús Sverrisson
Jóhann Magni Sverrisson
og fjölskyldur.

Gunnlaugur Eiðsson
Ásta Pálína Ragnarsdóttir
Leidy Karen Steinsdóttir

Ástkær vinur okkar,

HARALDUR JÓHANNSSON
er látinn. Útförin fer fram frá kapellunni í
Fossvogi föstudaginn 22. maí kl. 15.00.
Gyða Sveinsdóttir
Jón Bjarni Atlason

Móðir okkar, tengdamamma, amma og
langamma,

SIGRÍÐUR LOVÍSA
RÖGNVALDSDÓTTIR
lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ
laugardaginn 2. maí. Útförin fór fram í kyrrþey
að ósk hinnar látnu. Starfsfólki Skógarbæjar þökkum við
góða umönnun.

Björn Reynir Alfreðsson
Elín Klein
Þorsteinn H. Þorsteinsson
Kristín Björk Þorleifsdóttir
Elín Hafsteinsdóttir
Aðalsteinn Leó Aðalsteinsson
Jens Hafsteinsson Klein
Ásta Wience
Íris Hafsteinsdóttir Klein
Hjálmur Gunnarsson
Óli Jóhann Klein
og barnabörn

- glp

KOMIÐ VÍÐA VIÐ Kasakski fiðluleikarinn

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

VALGERÐUR STEFÁNSDÓTTIR

Ragnhildur Ólafsdóttir
Valdimar Valdimarsson
Eiríkur Ólafsson
Margrét Hjörleifsdóttir
Anna Dóra og Halldór
Ólafur og Lena
Anna Lilja og Andri
Guðrún og Friðrik
og langömmubörn.

Sóleyjarima 3,

verður jarðsungin frá Kópavogskirkju
mánudaginn 18. maí kl. 13.

Ástkær eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir og afi,

INGI STEINAR ÓLAFSSON

Vilhjálmur Árnason
Helga Vilhjálmsdóttir
Sigurjón Gunnarsson
Gunnar Snorri Valdimarsson
Jill Gideon
barnabörn og barnabarnabörn.

frá Valdastöðum Kjós
Gullsmára 5 Kópavogi

HREFNA G.B. ÞÓRARINS

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 2 Reykjavík
mánudaginn 11. maí síðastliðinn. Hann
verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju
föstudaginn 22. maí kl. 15:00.
Ninna B. Sigurðardóttir
Ágústa Kristín Steinarsdóttir
Þórarinn Ásgeirsson
Þuríður Elín Steinarsdóttir
Ragnar Björnsson
Jón Steinar Þórarinsson
Ninna Þórarinsdóttir
Jóna Þórarinsdóttir
Fanney Ragnarsdóttir
Kjartan Ragnarsson

Eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma,

Okkar ástkæra móðir, tengdamamma,
amma og langamma,

HALLA S. JÓNSDÓTTIR
lést á hjúkrunarheimilinu Eir föstudaginn 8.
maí. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélag Íslands.
Brynja Nordquist
Pálína Friðgeirsdóttir
Íris Halla Nordquist
Jónas Eiríkur Nordquist
Róbert Aron Magnússon
Ásgeir Örn Nordquist
Edda G. Ólafsdóttir
og langömmubörnin Patrekur,
Kristófer og Aron.

Samúel Jón Guðmundsson
Sædís Hrönn
Særún Magnea
Hafþór Ingi
Hafliði Guðmann
tengdabarn og barnabörn.

Gerða Óskarsdóttir
Gústaf Hrafn Gústafsson
Rakel Gústafsdóttir
Margrét Gústafsdóttir
Aron Þór Jóhannsson
ömmubörn og systkini.

Ragnar Guðmundsson
Chaemsri Kaeochana

Árni H. Sófusson
Andrea, Karen, Oliver,

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir,
afi og langafi,

SNÆBJÖRN HJALTASON ARNLJÓTS
læknir,
Hovslagarbacken 2G, Svärtinge, Svíþjóð,

Andrésbrunni 15, Reykjavík,

Banki: 0513-26-3147, kt: 490807-1010.

lést sunnudaginn 10. maí á líknardeild
Landspítalans í Kópavogi. Hún verður
jarðsungin frá Háteigskirkju fimmtudaginn
21. maí kl. 13.00. Blóm og kransar
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar
er bent á líknarstofnanir og Krabbameinsfélagið.

Þórhallur Gunnarsson

GUÐFINNA SIGRÍÐUR
SIGURÐARDÓTTIR
lést á Landspítalanum þann 11. maí. Útförin
fer fram frá Guðríðarkirkju, Grafarholti, fimmtudaginn 21. maí
kl. 13. Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hennar er bent á Von styrktarfélag, sem rekur
aðstöðu fyrir aðstandendur á gjörgæslu LSH í Fossvogi.

Yndislega móðir okkar, tengdamóðir, amma
og systir,

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

EINAR ÖRN BJÖRNSSON
fyrrverandi héraðsdýralæknir,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju
þriðjudaginn 19. maí kl. 13.
Jóhanna M. Einarsdóttir
Edda K. Einarsdóttir
barnabörn og langafabarn.

Andrés K. Hjaltason
Haraldur Ólafsson

lést á Vrinnevisjukhuset í Norrköping,
Svíþjóð, fimmtudaginn 30. apríl. Útförin fer
fram fimmtudaginn 28. maí kl. 14.00 frá Östra Eneby Kyrka,
Norrköping. Minningarathöfn fer fram á Íslandi í lok júlí og verður
auglýst síðar.
Kanitta Arnljóts
Anna María S. Arnljóts
Arnljótur S. Arnljóts
Lina Arnljóts
Björn S. Arnljóts
Kristina Arnljóts
David Arnljóts
Maria Arnljóts
Egill S. Arnljóts
Rebeka Nagy
Guðm. Karl Snæbjörnsson
Laufey I. Gunnarsdóttir
Hjalti S. Arnljóts
Birgitta Johansson
Þorsteinn S. Arnljóts
barnabörn og barnabarnabörn.
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Krónu kjúklingabringur

Ennþá
ÍS
LE
NS
KT

l
i
t
g
nó

g
n
i
r
e
n
i
r
a
MÞú getur valið meðlauks-
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rósmarín mariner
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kg

Piparmarinering

Verð áður 2280 kr. kg
Lamba lærissneiðar
með og án marineringar

Gott
á grildllaiðð

Kryddað

Kolagrillmarinering
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New York
marinering

1899 999

kr.
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kg

Grísalundir

15%

afsláttur

1399

kr.
kg

Verð áður 1658 kr. kg

Lambalæri, marineruð, 5 tegundir

BBQ Spare Rib, 500 g

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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Akureyri

Laugardagur
Áfram vætusamt á sunnanverðu landinu í dag, en skúrir fyrir norðan. Hiti 6 til 11 stig að
deginum.

Flóð og fjara
REYKJAVÍK
FLÓÐ FJARA
4.47 11.02
3,8 m 0,3 m
17.12 23.29
4,0 m 0,2 m

ÍSAFJÖRÐUR
FJARA FLÓÐ
0.48 6.44
0,2 m 1,9 m
13.07 13.36
-0,0 m 2,1 m

AKUREYRI
FJARA FLÓÐ
2.53
8.59
0,4 m 1,4 m
15.05 21.27
0,3 m 1,5 m

Tunglstaða
Minnkandi
Fylling:
8%
Sólarupprás

Egilsstaðir
Sólarlag

Kl. 4.10 Kl. 22.39

Kirkjubæjarklaustur

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Jói, ég þarf að passa hverja
frumu í líkama mínum, svo ég
fái ekki kast. En ég verð að
benda þér á að þú kemur seint!
Ég mátti
fá mér smá
elskan.

Og ég keypti
þetta líka. Og
það var þess
virði.

Sem ég sé
að þú hefur
borðað
sjálfur!

Neei,
nei
hvað
nei, meinarðu?

Gjörðu svo
vel!

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Palli, hversu mikla
athygli hef ég hjá þér
í prósentum?

Hún frænka þín sagði mér
svo fyndna sögu í dag!
Hún var …

Æj, gleymdu
því! Ég
segi þér
þessa sögu
seinna.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

HA??
John Philip Sousa var
frægur höfundur …

Hvaða
sögu?

Um 20%,
10% af því
lætur heilinn
mig vita af.

BARNALÁN

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Góða
nótt,
Jói!

… hann var líka ninja.
Staðreyndir eru
skemmtilegri
ef maður býr
þær til.

Frá kr.
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í 2015.
til 1. jún rum, Marmaris.
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Valdar da

UD0OHGDQL9

Bókaðu sól í sumar
Krít

Salou
SÉ
RT
ILB
OÐ

ST
ÖK
KT
U

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

ENNEMM / SIA • NM68662

m/allt innifalið

Tenerife

Albir
SÉ
RT
ILB
OÐ

m/allt innifalið

m/morgunmat

15
.00
0K
R.

m/morgunmat

Stökktu

Hotel Oasis Park

Villa Adeje

Sun Palace Albir

Frá kr. 109.900

Frá kr. 69.900

Frá kr. 119.900

Frá kr. 74.900

Netverð á mann frá kr. 109.900 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í stúdíó/herbergi/íbúð. Netverð á
mann frá kr. 165.900 m.v. 2 fullorðna í stúdíó/
herbergi/íbúð. Stökktu 21. maí í 11 nætur.

Netverð á mann frá kr. 69.900 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá
kr. 79.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
5. júní í 7 nætur á sértilboði.

Netverð á mann frá kr. 119.900 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá
kr. 155.900 m.v. 2 fullorðna í stúdíó.
6. júní í 14 nætur á sértilboði.

Netverð á mann frá kr. 74.900 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá
kr. 91.900 m.v. 2 fullorðna í stúdíó.
7. júní í 7 nætur m/bókunarafslætti.

Marmaris

Bodrum

Benidorm

m/hálft fæði innifalið

SÉ
RT
ILB
OÐ

20
.00
0K
R.

SÉ
RT
ILB
OÐ

m/allt innifalið

Fuengirola
Costa del Sol

m/hálft fæði innifalið

Benikaktus

Eken Resort

Hotel Romance

Nuriasol

Frá kr. 89.900

Frá kr. 119.900

Frá kr. 99.900

Frá kr. 111.900

Netverð á mann frá kr. 89.900 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá
kr. 99.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
7. júní í 7 nætur á sértilboði.

Netverð á mann frá kr. 119.900 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá
kr. 148.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
18. júní í 11 nætur m/bókunarafslætti.

Netverð á mann frá kr.99.900 m.v. 2 fullorðna
og 1 barn í herbergi. Netverð á mann frá
kr. 109.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
18. júní í 11 nætur á sértilboði.

Netverð á mann frá kr. 111.900 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá
kr. 135.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
25. júní í 11 nætur.

Skógarhlíð 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Akureyri • Sími 461 1099 • heimsferdir.is
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Listin er ónæmiskerﬁ samfélagsins
Arnbjörg María Danielsen býr í Berlín og starfar í veröld alþjóðlegrar óperu, tónlistar- og menningarviðburða. Vel menntuð, ung kona
með skýra framtíðarsýn og óhrædd við að setja fram gagnrýni á Íslensku óperuna sem hefur ekki efni á því að skella við skollaeyrum.
Magnús
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Arnbjörg María Danielsen er ung
kona sem er að hasla sér völl í
evrópskum menningarheimi en er
minna þekkt hér heima fyrir. Arnbjörg María býr í Berlín og starfar
sem framleiðandi, listrænn stjórnandi og leikstjóri í veröld alþjóðlegrar óperu, tónlistar- og menningarviðburða sem nær þó vart
utan um allt sem hún fæst við frá
degi til dags.
Arnbjörg María tekur engu sem
gefnu heldur er í sífellu leitandi í
framleiðslu sinni sem og listsköpun, sem er búið að vera viðburðaríkt ferðalag.
Gruflarinn
„Tónlist og leikhús hafa ávallt
skipað stóran sess í lífi mínu en ég
stefndi frekar að því að læra listfræði, fornleifafræði, stjórnmálafræði eða eitthvað slíkt. Var komin
til Ítalíu til þess að læra listasögu
og alþjóðleg stjórnmál og að vinna
sem fararstjóri þegar áhugi minn
á óperu leiddi mig í minn fyrsta
söngtíma, hjá Kristjáni Jóhannssyni. Hlutirnir gengu hratt fyrir
sig og ég átti dýrmæt ár með Alinu
Dubik og fleira stórkostlegu fólki
í Tónlistarskólanum í Reykjavík,
sem undirbjó mig fyrir mastersnám í óperu og tónlistarleikhúsi
við Mozarteum-háskólann í Salzburg.
Þó að mér gengi vel að syngja,
einkenndist tíminn í Mozarteum af
miklum sjálfsefa. Ég eyddi miklum tíma á bókasafninu í samanburði við aðra söngvara og sótti
meira og meira í samtímatónlist
og framúrstefnulegri sviðsframsetningar og listform. Þegar kom
að því að hrökkva eða stökkva sem
söngvari varð ég að horfast í augu
við það að ég saknaði þess of mikið
að hugsa og grufla. Hafði meiri
áhuga á hugmyndavinnunni og
öllu því sem að baki liggur, frekar en að standa sjálf í sviðsljósinu. Fannst aðrir eiga miklu meira
erindi á fjalirnar en ég.“
Ný hugsun
Arnbjörg María söðlaði um og
fór í annað mastersnám í háskólanum í Zürich og flutti sig þannig yfir á svið listrænnar stjórnunar, dramatúrgíu og framleiðslu.
Námið í Zürich var sérsniðið að
rekstrarþörfum opinberra liststofnana með megináherslu á
leikhús og óperuhús. Það var samtvinnað af húmanísku fögunum,
heimspekideildinni og hagfræðideildinni í samstarfi við stóru
óperuhúsin, leikhúsin, hátíðir og
söfn í Evrópu. Flestir sem komust
að voru talsvert eldri og reyndari,
sem hjálpaði Arnbjörgu að mynda
gríðar sterkt tengslanet innan
menningarheimsins.
„Þarna fékk ég tækifæri til þess
að vinna með færum fagaðilum á
jafningjagrunni því stjórnendur
námsins og nemendur voru margir hverjir í ábyrgðarstöðum eða
að stýra stórum húsum og listviðburðum.
Það voru miklir hugsjónamenn
sem stóðu á bak við þetta því
námið var í sjálfu sér sprottið
upp úr ákveðinni krísu sem snýr
að réttlætingu á fjármögnun og
stöðu opinberra leikhúsa í Evrópu í
dag. En þarna lærði maður að fara
nýjar leiðir og hvernig á að vinna
af heilindum með hagsmuni listarinnar og samfélagsins í öndvegi.“
Far North
Í dag vinnur Arnbjörg María mest
í Þýskalandi og víða á Norðurlöndunum. „Þetta eru fjölbreytt verk-

efni. Ég vann til að mynda sem
listrænn stjórnandi að 1864 sem
var samstarf á milli Danmerkur
og Þýskalands til að minnast loka
Slésvíkurstríðsins, og nú í vetur
sem listrænn stjórnandi 150 ára
afmælis danska tónskáldsins Carls
Nielsen. Ég verð næstu árin að
vinna að svipuðum músíkdramatískum verkefnum og óperum í
Þýskalandi og víðar. Mér þykir
spennandi að vinna með sinfóníuhljómsveitum á sviðsrænan hátt
og gera tilraunir með rýmið. Þetta
er flókið form og krefst mikillar
útsjónarsemi og nákvæmni í framkvæmd.
Annars er það verk sem ég
brenn hvað mest fyrir alþjóðlegt
tengslanet og framleiðsluvettvangur fyrir tónlistarleikhús í öllum
sínum fjölbreytileika sem við Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri og
fleira ungt fólk frá Norðurlöndunum settum á laggirnar undir
nafninu Far North. Þar er verið að
skiptast á hugmyndum og sækja
innblástur hvert til annars.
Fyrsta stóra samstarfsverkefni
Far North er ópera eftir Önnu Þorvaldsdóttur, UR_Some Kind of
Opera, í leikstjórn Þorleifs. Hún
verður frumsýnd í Theater Trier í
Þýskalandi í september. Þaðan fer
hún í norsku Þjóðaróperuna, til
Basel í Sviss og víðar. „Við erum
svo að leggja drög að flutningi á
Listahátíð í Reykjavík á næsta ári.
Þannig að það er í mörg horn að
líta.“
Sköpun og traust
Sem listrænn stjórnandi og leikstjóri leggur Arnbjörg María
áherslu á að hún treysti áhorfendum til þess að meðtaka. „Þannig
vil ég meðtaka og því ber mér að
sjálfsögðu að treysta öðrum til
þess sama. Áhorfendur er miklu
klárari en við höldum. Þeir geta
fyllt í eyðurnar, bætt við og tekið
þátt í hinni listrænu upplifun með
sínum innri sköpunarkrafti.
Víðs vegar innan óperuheimsins
er meinlaus nálgun vandamál og
þá einkum þegar kemur að verkefnavali. Verkefnavalið þjappast
í kringum tíu til fimmtán verk,
t.d. á Íslandi eru svo fá verk sem
fara í uppfærslu að þau koma nær
aðeins af topp 10 alþjóðlega vinsældalistanum. Þá er hætt við að
árhorfendur kynnist aðeins brotabroti af hinu fjölbreytta tónmáli
sem finnst innan óperunnar og
fagurfræðin getur orðið einsleit.
Hús í þessari stöðu hætta oft að
vera hluti af lifandi hefð og verða
einhvers konar skemmtanaleikhús sem vantar alla vídd. Þannig
hafa t.d. mörg lykilverka óperubókmenntanna aldrei verið flutt
á Íslandi og það er ekki gott mál,
því þá vantar stóra samhengið. Það
verður spennandi að fylgjast með
framþróuninni á Íslandi næstu
misserin.
Samfélagslegar skyldur
Málið er að leikhús, tónlistarhús og óperur sem eiga tilvist
sína undir opinberri fjármögnun þurfa að eiga virkt samtal við
samfélagið um tilverurétt sinn og
mikilvægi. Þetta samtal á sér stað
á opinberum vettvangi og allt þarf
að vera opinbert og til umræðu.
Það er eina leiðin til þess að réttlæta fyrir almenningi það sem við
erum að gera. Það fólk sem er í
forsvari í listheiminum getur ekki
ætlast til þess að fólk bara sætti
sig við það í blindni að listir séu
órjúfanlegur og lífsnauðsynlegur
hluti af lýðræðislegu samfélagi á
21. öldinni. Ef umræðan um mikilvægi listarinnar í samfélaginu fer
fram í lokuðum hópum og fyrir
luktum dyrum þar sem allir eru
meira eða minna sammála missum við af dýrmætu tækifæri og

Það er ótækt að fólk sem er í forsvari fyrir stofnun sem rekin er að stórum hluta fyrir almannafé nýti
sér vísvitandi glufu í lagaramma um sjálfseignarstofnanir til að firra sig ábyrgð og undanskilja ferla og
verklag frá stjórnsýslulögum.
hætt er við að þetta mikilvæga
samtal fari fyrir ofan garð og
neðan. Þetta þýðir ekki að listin
sjálf, innihaldið sjálft, eigi að lúta
einhverjum lýðræðislegum lögmálum. En umgjörðin um hana og
stofnanirnar svo sannarlega. Það
er til að mynda sorglegt að fylgjast
með því hvernig kerfisbundið er
vegið að tónlistarlífi í landinu með
þeim vanhugsuðu gjörningum er
snúa að fasteignagjöldum á Hörpu
um þessar mundir. Þetta þarf að
ræða af miklu meiri nákvæmni á
opinberum vettvangi.“
Stjórnun listheimsins
Íslenska óperan hefur verið talsvert í umræðunni að undanförnu
en aðspurð um þróun mála segir

Arnbjörg María að þar virðist
hafa verið meðvitað eða ómeðvitað kastað til hendinni og ekki
viðhafðir starfshættir sem tíðkast
í þeim löndum sem við viljum bera
okkur saman við. „Það er ótækt að
fólk sem er í forsvari fyrir stofnun sem rekin er að stórum hluta
fyrir almannafé nýti sér vísvitandi
glufu í lagaramma um sjálfseignarstofnanir til að firra sig ábyrgð og
undanskilja ferla og verklag frá
stjórnsýslulögum. Þetta er tæknilega séð ekki ólöglegt. En þetta er
meðvituð ákvörðun sem stjórn óperunnar er í sjálfsvald sett (miðað við
núverandi fyrirkomulag) og þegar
kemur að hagsmunum listarinnar
og samfélagsins er hún einfaldlega röng.“ Arnbjörg María minnir

á að það getur verið hollt að muna
úr hvaða grunni óperan er sprottin. „Óperan á rætur sínar að rekja
til rannsóknar á hinu forna gríska
leikhúsi, frummynd hins evrópska
leikhúss, sem hefur ávallt í eðli
sínu verið pólitískt í þeim skilningi
að það þrífst ekki án þess að setja
fram áleitnar spurningar um hina
mannlegu tilvist og stöðu mannsins
í samfélaginu á hverjum tíma.
Það er þessi órjúfanlega samfélagslega vídd sem óperan þrífst
á. Þess vegna er ábyrgðin lykilatriði. Þegar stjórnun listheimsins, innviðirnir sjálfir – ekki listin
sjálf, er farin að spegla það sem er
ekki í lagi í samfélaginu þá er það
mjög alvarlegt mál. Listheimurinn
verður að vera vitinn í myrkrinu
og taka hlutverk sitt alvarlega.
Strúktúrarnir verða að vera í lagi
og gefa fyrirheit um betra samfélag, vegna þess að þeir endurspegla stöðu hins lýðræðislega
samfélags. Aðeins þannig getur
listin þrifist á eigin forsendum og
skilað sínu hlutverki sem ómissandi ónæmiskerfi samfélagsins.“

Seiðandi og kraftmikil tónlist Brittens sækir innblástur
í ólgandi Atlantshaﬁð og lýsir fárviðri tilﬁnninganna sem
magnast kringum skipstjórann ógæfusama, Peter Grimes

Peter Grimes
Sinfóníuhljómsveit Íslands og Íslenska
óperan ﬂytja Peter Grimes ásamt alþjóðlegum stórsöngvurum í tónleikauppfærslu
í Hörpu á Listahátíð í Reykjavík
22. maí kl. 19:30 í Eldborg

Stuart Skelton

Susan Gritton

Ólafur Kjartan Sigurðarson

Hanna Dóra Sturludóttir

Hallveig Rúnarsdóttir

Lilja Guðmundsdóttir

Snorri Wium

Viðar Gunnarsson

Ingveldur Ýr Jónsdóttir

Garðar Thór Cortes

Oddur Arnþór Jónsson

Jóhann Smári Sævarsson

Stofnaðilar

Miðasala á www.harpa.is

Frumﬂutningur á Íslandi

Sinfóníuhljómsveit Íslands
Kór Íslensku óperunnar

Einsöngvarar: Stuart Skelton, Susan Gritton, Ólafur
Kjartan Sigurðarson, Hanna Dóra Sturludóttir, Hallveig
Rúnarsdóttir, Lilja Guðmundsdóttir, Snorri Wium, Viðar
Gunnarsson, Ingveldur Ýr Jónsdóttir, Garðar Thór Cortes,
Oddur Arnþór Jónsson & Jóhann Smári Sævarsson

/£UXVVRQ+¸QQXQDUVWRID

Bakhjarlar

Peter Grimes eftir Benjamin Britten
Hljómsveitarstjóri: Daníel Bjarnason
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HVENÆR? HVAÐ? HVAR?
LAUGARDAGUR

SUNNUDAGUR

16. MAÍ 2015

17. MAÍ 2015

Gjörningar

Tónleikar

13.00 Verkið OG býður í fjöruga kökuveislu. Nýlistasafninu. Kökuveislan
stendur yfir í 30 mínútur. Krakkar á
öllum aldri sérstaklega velkomnir.

16.00 SUMARTÓNLEIKAR. Selfosskirkju. Þríeykið Ásgeir Páll, Egill Árni
og Þóra Gylfa að syngja inn sumarið og
Bjarni Jónatansson píanóleikari leikur
með. Aðgangseyrir 2.000 kr. Ekki posi á
staðnum
16.00 NÝJABRUM Í STOFUNNI,
TÓNLEIKAR Í HEIMAHÚSI.
Óðinsgötu, 101 Reykjavík.
Tónskáldin Daníel Bjarnason, María
Huld Markan Sigfúsdóttir og Haukur
Tómasson hafa samið ný tónverk og
verða þau frumflutt á þessum tónleikum.
16.00 TÓNLEIKAR. Reykholtskirkju.
Á tónleikunum leikur Gunnar Kvaran
Sellósvítur og Saraböndur eftir J.S.
Bach og frumflytur ásamt Hauki Guðlaugssyni lag eftir Pál Guðmundsson á
Húsafelli. Allir velkomnir.
16.00 TÓNLEIKAR SINFÓNÍUHLJÓMSVEITAR ÁHUGAMANNA.
Seltjarnarneskirkju. Ari Þór Vilhjálmsson leikur einleik í fiðlukonserti í
e moll opus 64 eftir Felix Mendelssohn.

Tónleikar
16.00 VORTÓNLEIKAR
TÓNLISTARSKÓLANS Í REYKJAVÍK.
Salnum Tónlistarhúsi. Fjölbreytt efnisskrá með fjölda flytjenda.
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.
21.00 AMABA DAMA OG
RVK SOUNDSYSTEM.
Skemmtistaðurinn Húrra.
Miðaverð 2.000 krónur.
21.00 MINNINGARTÓNLEIKAR UM
BRAGA RAGNARSSON TÓNLISTARMANN. ObLaDí-ObLaDa, Frakkastíg 8.
Bragi lést í síðasta mánuði. Fjöldi tónlistarmanna kemur fram.
22.00 SKÚLI MENNSKI OG
HLJÓMSVEIT. Kaffi Rauðku.
Tónleikarnir hefjast klukkan 22.00.
Aðgangseyrir 2i000 krónur.
22.20 METALBANDIÐ DYNFARI.
Gauknum, Tryggvagötu 22.
Útgáfu þriðju plötu þeirra, Vegferð
tímans, verður fagnað.
Aðgangseyrir 1.000 krónur.

Tónlist

huglægar og nærgöngular tilhneigingar
í íslenskri samtímaljósmyndun.

Hátíðir

Sýningar
14.00 SIRRA, SIGRÚN SIGURÐARDÓTTIR SÝNIR GEYMA/CONTAINERS.
Listahátíð í Listasafni Árnesinga. Á
sýningunni er gestum boðið að ganga
inn í myndheim Sirru sem sækir
efniviðinn í tölulegar staðreyndir og
rannsóknir.
17.00 OPNUN SÝNINGARINNAR
VERKSUMMERKI. Ljósmyndasafn
Reykjavíkur. Verksummerki fjallar um

11.00 FJÖLBREYTT MENNINGARDAGSKRÁ. Menningarhúsunum í Kópavogi
á Menningardegi í Kópavogi. Dagskrá
er í húsunum frá klukkan 11 til 20.
Ókeypis á alla viðburði.

23.00 ALCHEMIA ÁSAMT VOLCANOVA OG SHADY. Íslenska Rokkbarnum. Húsið opnar kl 17. Tónleikar
hefjast kl 23. Aðgangur ókeypis.
23.30 INGVAR VALGEIRS. Ránni.
Trúbb, gert er ráð fyrir suðvestan gleði
með stuði og fjöri á köflum.

Námskeið

Myndlist

13.00 MYNDLISTARKONAN WIOLA
UJAZDOWSKA Kjarvalsstöðum laugardagana 16. og 23. maí frá kl. 13 til 16.
Wiola stýrir ókeypis örnámskeiðum á
pólsku fyrir börn í Hugmyndasmiðjunni.

14.00 ÞORSTEINN GÍSLASON OG
KRISTJÁN PÉTUR SIGURÐSSON. Verksmiðjunni á Hjalteyri. Innsetningin
Wood you see Wood you listen opnuð.
Sýningin er opin í frá klukkan 14-17.

Innritun

Leiklist
20.00 Síðasta sýning á kabarettinum
Leitin að Jörundi í Þjóðleikhúskjallaranum, en þar er sögð ævintýraleg saga
hundadagakonungsins í myndum, tali
og tónum.

Fræðsla
11.00 ÍSLENSKI SAFNADAGURINN,
UMHIRÐA FJÖLÆRINGA. Grasagarði
Reykjavíkur í Laugardal. Fræðsla um
umhirðu fjölæringa.

Sýningar
13.30 HJÓNIN PAULIUS OG JUVENTA
MUDÉNIENÉ MEÐ SÝNINGUNA LÍSA
OG UNDUR ENGISINS. Kaffi 111 á
efri hæð Gerðubergs. Bókarkynningin
hefst kl. 13.30 og stendur í um klukkustund. Sýningin Lísa og undur engisins
opnar kl. 14.30. Allir velkomnir.

16.00 LOKATÓNLEIKAR STARFSÁRS
STÓRSVEITAR REYKJAVÍKUR.
Silfurbergi, Hörpu.
Frumfluttar verða útsetningar
Kjartans Valdemarssonar á
verkum Jóels Pálssonar. Miðasala á midi.is og harpa.is.
Aðgangseyrir 3.000 en kr. 2.000 fyrir
námsmenn og eldri borgara.
17.00 ÚTSKRIFTARTÓNLEIKAR
SUNNU RÁNAR STEFÁNSDÓTTUR
TÓNSKÁLDS OG FIÐLULEIKARA.
Seltjarnarneskirkju.

Söngskólinn í Reykjavík
k
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13.30 LEIÐSAGNIR BAK VIÐ TJÖLDIN.
Hönnunarsafninu. Í tilefni af íslenska
safnadeginum. Takmarkaður fjöldi gesta
og er miðað við tíu gesti í hóp. Fjórar
leiðsagnir sem taka hálftíma hver. Kl.
13.30; 14.30; 15.30 og 16.30. Ókeypis
aðgangur er á safnið þennan dag.
14.00 KÍNASAFN UNNAR. Njálsgötu
33a. Opið í dag, safnadaginn. Boðið
verður upp á te og bakkelsi.
14.00 OPNUN Á SÝNINGUNNI HJÁVERKIN, ATVINNUSKÖPUN KVENNA
Í HEIMAHÚSUM 1900-1970. Árbæjarsafni. Sýningin verður opnuð í Kornhúsinu. Allir velkomnir og frítt inn.
17.00 SAFNADAGUR. Listasafn
Íslands. Sjónum beint að nýjustu deild
Listasafns Íslands, Vasulka-stofu og fjölskyldu- og miðlunarrýminu Hugskoti og
þeirri starfsemi sem þar fer fram.
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www.songskolinn.is
H552 7366
songskolinn@songskolinn.is

Dans
20.00 DANS. Félagsheimili eldri
borgara í Reykjavík í Stangarhyl 4.
Dansað til kl 23.00. Hljómsveit Hússins
leikur fyrir dansi. Félagar taki með sér
gesti. Aðgangseyrir er kr. 2.000 en kr.
1.600 gegn framvísun félagsskírteinis.
20.30 SUNNUDANSKVÖLD, ÓKEYPIS
BYRJENDAKENNSLA. Kaffi Sólon.
Swing, Rock and Roll og Boogie Woogie.

Tónlist
13.00 KRAKKAJAZZ. Kex Hostel. Sigga
Eyrún, Agnar Már og Snorri
Sigurðar sem voru saman í Mary
Poppins í Borgarleikhúsinu.
Frítt inn og allir velkomnir.

Listamannaspjall
13.00 SÝNINGARSPJALL UM HINA
NÝOPNUÐU SÝNINGU VERKSUMMERKI: HUGLÆG OG PERSÓNULEG
SAMTÍMALJÓSMYNDUN. Ljósmyndasafni Reykjavíkur. Brynja Sveinsdóttir sýningarstjóri stýrir spjallinu. Allir
velkomnir og frítt inn.

Fyrirlestrar
14.00 FYRIRLESTURINN STIKLUR
ÚR STARFI LISTMÁLARA, ÁSGRÍMUR
JÓNSSON 1876 - 1958. Safni Ásgríms
Jónssonar. Rakel Pétursdóttir rekur
þróun listar Ásgríms.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er hægt að
skrá þá inni á visir.is

Nýtt
NÝTT Í SÖLU HJÁ
BYGGT OG BÚIÐ

Meistarakokkurinn Jamie Oliver hefur nú ásamt grill teyminu sínu hannað frábæra línu
af gas grillum sem eru tilvalin fyrir öll tilefni. Þessi glæsilega 2015 lína er byggð til að
endast og hönnuð til að gera eldamennskuna fljótlega, auðvelda og gómsæta.

Fæst í 3 litum!

Jamie Oliver G1040XX
• 2 brennarar
• Grillgrindur úr pottjárni
• Orka 24500 BTU-7.2 Kw
• Grillflötur 52x44,5 sm
• Þrýstijafnari fylgir ekki

VERÐ 64.995

Jamie Oliver G1140XX
• 3 brennarar
• Grillgrindur úr pottjárni
• Orka 36900 BTU – 10.8 Kw
• Grillflötur 63,6x44,5 sm
• Þrýstijafnari fylgir ekki

VERÐ 79.995

Jamie Oliver G1340XX
4 brennarar
Grillgrindur úr pottjárni
Orka 57700 BTU – 16.9 Kw
Grillflötur 84,8x44,5 sm
Þrýstijafnari fylgir ekki

•
•
•
•
•

VERÐ 99.995

Jamie Oliver G1540XX
4 brennarar
Grillgrindur úr pottjárni
Orka 57700 BTU – 16.9 Kw
Grillf
l lötur 84,8x44,5 sm
Þrýstijafnari fylgir ekki

•
•
•
•
•

VERÐ 149.995

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS
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OREO-BRÚNKUR SEM BRÁÐNA Í MUNNI
Það er gaman
að eiga eitthvað gott
með kaffinu
um helgar og
þessi kaka
tikkar í öll
boxin. Kjörið að njóta
með ísköldu
mjólkur glasi
eða góðum
kaffibolla.

165 g smjör
200 g suðusúkkulaði, saxað fínt
3 egg
2 eggjarauður
2 tsk. vanillusykur
115 g púðursykur
50 g sykur
2 msk. hveiti
1 msk. kakó
smá salt
12 Oreo-kexkökur, hver kaka
skorin í fjóra bita.
Hitið ofninn í 180°C. Smyrjið bökunarform (20x20 cm) og klæðið
með bökunarpappír þannig hann

fari yfir kant bökunarformsins.
Bræðið smjör í potti við miðlungshita. Þegar smjörið er bráðnað er það tekið af hitanum og
súkkulaðinu bætt í pottinn. Leyfið
þessu að standa í nokkrar mínútur,
þar til súkkulaðið er bráðnað og
hrærið þá saman þannig að smjörið og súkkulaðið blandist vel.
Hrærið eggjum, eggjarauðum og
vanillusykri saman í stórri skál
þar til blandan verður ljós og létt.
Bætið sykrinum í tveimur skömmtum við og hrærið vel á milli. Þegar
allur sykurinn er kominn út í er

hrært áfram þar til blandan verður
stífari. Bætið súkkulaðinu varlega
saman við og hrærið þar til allt
hefur blandast vel. Bætið hveiti,
kakói, salti og þriðjungi af Oreokexkökunum út í og hrærið vel.
Setjið deigið í bökunarformið og
stingið restinni af Oreo-kexkökunum í deigið. Bakið í miðjum ofni í
25-30 mínútur. Leyfið kökunni að
kólna áður en hún er tekin úr forminu og skorin í bita. Sigtið flórsykur
yfir hana áður en hún er borin fram.
Uppskrift fengin af Ljufmeti.com

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
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FÉLAGSFUNDIR VM

FÁNÝTUR
EUROVISION
FRÓÐLEIKUR
7 DAGAR Í EUROVISION
● Þann 16. maí 2013 tóku þrjár

þekktar tónlistarkonur þátt í
Eurovision. Anouk fyrir Holland,
Cascada fyrir Þýskaland og Bonnie
Tyler fyrir Bretland.
● Aserbaídsjan var fyrst með árið

2008, en Aserum hefur tekist
að vinna keppnina einu sinni á
þessum stutta tíma, árið 2011.
● Þegar Finnar unnu Eurovision árið

Félagsfundur VM verður haldinn þriðjudaginn 19. maí n.k.
kl. 20:00 í VM húsinu, Stórhöfða 25, 3. hæð.

2006 með Hard Rock Hallelujah
var það í fyrsta sinn sem rokklag
vann keppnina, auk þess sem allir
í atriðinu voru í grímubúningum.
Lagið komst á top 40 í Bretlandi og
var vinsælt annars staðar í Evrópu.
● Í sömu keppni, var púað á okkar

konu, Sylvíu Nótt, sem fór mikinn
með laginu Congratulations.

DAGSKRÁ FUNDARINS:

● Grikkir unnu keppnina árið 2005,

þar sem hin sænskættaða Helena
Paparizou heillaði með laginu My
Number One. Lagið varð gríðarlega
vinsælt hér heima.

1. Staðan í kjaraviðræðum
2. Verkfallsboðun
3. Önnur mál

● Sama ár, 2005, tóku Búlgaría og

Moldóva þátt í fyrsta sinn. Slógu
Moldóvar í gegn með sínu atriði
þar sem amman fræga spilaði á
trommur.

Fundurinn verður sendur út á heimasíðu VM, hægt verður að
senda inn fyrirspurnir á gudnig@vm.is á meðan fundi stendur.

● Árið 2006 var tekin ákvörðun um

að birta stig 1-7 beint á skjánum,
þannig að 8, 10 og 12 voru bara
lesin upp. Að lesa allt upp tók of
langan tíma.
● Í keppninni 2003

tóku stelpurnar
í t.A.t.U
þátt fyrir
Rússlands
hönd.
Mikill

Nánari upplýsingar á heimasíðu VM
www.vm.is
VM-Félag vélstjóra og málmtæknimanna - Stórhöfða 25 - 110 Reykjavík - 575 9800

LORDI Finn-

Landsfélag í vél- og málmtækni

arnir voru
sáttir með
sína sigurvegara.

viðbúnaður var í kringum atriðið
þeirra, þar sem aðstandendur
„óttuðust“ að þær myndu kyssast
í miðju atriði og þar með hneyksla
alla Evrópu.
● 2004 tóku Albanía, Andorra, Hvíta-

Rússland og Serbía/Svartfjallaland
þátt í fyrsta sinn.
● Sama ár, 2004, keppti Íslend-

ingurinn Tómas Þórðarson fyrir
Danmörk á hjólaskautum með
lagið Shame on You, en komst ekki
áfram.
● Keppnin árið 2000 var fyrsta

keppnin sem sýnd var beint á
internetinu, sem var nýjung þá.
● Keppnin árið 2000 var mjög

eftirminnileg, en flestir muna
sennilega eftir sigurvegurunum frá
Danmörku, Olsen-bræðrum, með
lagið Fly on the Wings of Love,
sem sló heldur betur í gegn. Þeir
voru þá elstu mennirnir til að sigra
í Eurovision, alveg 46 og 50 ára.
● 29. maí 1999 er flestum Íslend-

ingum eftirminnilegur, en þá laut
Selma Björnsdóttir í lægra haldi
fyrir Charlotte Nilsson frá Svíþjóð
og fékk 146 stig á móti 163. Enn
eru einhverjir sem ekki hafa fyrirgefið það.
● Í keppninni 1998 urðu Bretar í 2.

sæti í fimmtánda sinn, en þeir hafa
aðeins tvisvar sinnum lent á topp
tíu síðan. Þá var í fyrsta sinn haldin
símakosning í flestum löndum
(viljum við ekki þakka Páli okkar
Óskari fyrir þessar breytingar?)
● Sigurvegarinn 1998 var Dana Inter-

national frá Ísrael með lagið Diva.
Hún var fyrsti kynskiptingurinn til
þess að vinna keppnina.

HLAUPTU

AF STAÐ

INN Í SUMARIÐ!
Glæsilegt úrval af hlaupafatnaði
og hlaupaskóm á frábæru verði

20%

AFSLÁTTUR AF
öllum hlaupabuxum*
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndbrengl.

*Gildir fyrir klúbbfélaga
13.-18. maí 2015

Mikið úrval af
fylgihlutum fyrir
hlauparann!

Ný sending af

ASICS
hlaupaskóm!

29.990

3.390

9.990

8.990

COMPRESSPORT RUN
Hlaupasokkar. High cut. Margir litir.
Dömu- og herrastærðir.

5.990

ASICS NIMBUS 17
Hlaupaskór með hlutlausri styrkingu.
Litur. Hvítir m/ bleiku, hvítir m/ svörtu.
Dömu- og herrastærðir.

KLÚBBTILBOÐ

8.790
Fullt verð: 10.990

PROTOUCH VATSKEBALTE

NIKE HIGH COMPRESS BRA

NEWLINE VISIO VEST

Hlaupabelti með 4 brúsum.

Íþróttatoppur með miklum stuðning,
DRI FIT efni. Margir litir. Stærðir: XS-XL.

Hlaupavesti. Litir: Bleikur, gulur.
Dömu- og herra-stærðir. Fæst
aðeins á Bíldshöfða.

10.990

15.990

KLÚBBTILBOÐ

6.490
Fullt verð: 7.990

6.990
NIKE MILER LS TOP
Dri Fit langermabolur sem hentar í
alhliða líkamsrækt. Litir: Svartur, bleikur,
blár. Stærðir: XS-XL.

NIKE DF ESSENTIAL
Dri Fit hlaupabuxur með þröngu sniði og
rennilás að neðan. Litir: Svartar, svartar
m/bleiku. Stærðir: XS-XL.

INTERSPORT AKUREYRI / SÍMI 460 4891 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.
INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA / SÍMI 585 7220 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 18. SUN. 13 - 17.
INTERSPORT SELFOSSI / SÍMI 480 4611 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

NEWLINE VISIO SWEATER
Hálfrennd hlaupapeysa. Litur: Bleik.
Dömustærðir. Fæst aðeins á Bíldshöfða.

NEWLINE VISIO JACKET
Hlaupajakki vindheldur og vatnsvarinn.
Litir: Bleikur, gulur. Dömu- og herrastærðir. Fæst aðeins á Bíldshöfða.

PROTOUCH SPRINT
Hlaupabuxur úr compression efni. Litur:
Svartar. Dömu- og herrastærðir.
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Tími til að rífa kjaft
BAKÞANKAR

E

itt sinn seldi ég grískum bónda
mótorfák. Var mikill völlur á
honum og samningaviðræðurnar því fjörlegar. Við komumst
svo að samkomulagi um að hann
greiddi 40 þúsund drökmur fyrir.
Þá hrifsar hann 30 þúsund úr vasanum, réttir mér og býst til brottferðar. „Eh, við sögðum 40 þúsund,“
sagði ég þá. Hann lítur þá á mig
með vandlætingu og segir: „Þú ert
ekki fyrr kominn með pening en
þú byrjar að rífa kjaft.“ Hann var
svo sannfærandi að eitt andartak
fékk ég sektarkennd fyrir framhleypnina þar sem ég stóð með
útreidda seðla eins og blómvönd.

Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

- Fréttablaðið
- Morgunblaðið

ÞETTA er eitt albesta bragðið í
bókinni þegar maður vill komast
upp með óréttlæti. Og það klikkar ekki, ósvífnin lamar andstæðinginn.

EITT ALMESTA áhyggjuefni
heimsins í dag er ójöfnuður en ég
held að allir geti verið sammála um
að hann er eins og sýking í samfélögum þar sem hann er mikill. Afleiðingarnar eru oftast aukið ofbeldi,
eymd, siðleysi og óöryggi svo eitthvað sé nefnt. Metnaður yfirvalda
ætti að vera á þá lund að draga úr
honum en á Íslandi er stjórnin á annarri vegferð.

Í SJÁVARÚTVEGI er sífellt verið
að hlaða meiru á færri hendur.
Stjórnin lækkar líka veiðigjaldið, afnemur auðlegðarskattinn en
hækkar skatt á matvæli og komugjaldið á heilsugæslu og ekki þarf
svo að undra að svona stjórnvöld telji
sig hafa lítið ráðrúm til að leggja
fátækum þjóðum lið. Stórfyrirtæki fá
líka hér prísa sem pöpullinn má helst
ekki frétta af og fjármálaráðuneytið

blessar bónusana sem áður afvegaleiddu þessa þjóð. Baráttan virðist
líka ætla að ná tilætluðum árangri
því eitt prósent ríkustu skattgreiðenda á nú þegar um fjórðung af auði
alls landsmanna.

ÞÚ SEM ERT utan við þessa skjaldborg og berst fyrir bættum kjörum
færð hins vegar að kenna á bragði
gríska bóndans sem stjórnin beitir
af krafti. Þú ert að valda sýkingunni sem fer út í verðbólguna, þú ert
að ögra stöðugleikanum: ÞÚ ert að
keyra allt um koll!

ÞJÓÐIN hefur síðustu ár áttað sig
á bolabragðinu og brugðist við með
því að kjósa í auknum mæli pönkara
til áhrifa. Má þar nefna Jón Gnarr,
Birgittu Jónsdóttur og Óttar Proppé.
Það er líka kominn tími til að rífa
kjaft.

Save the Children á Íslandi
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Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.
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PITCH PERFECT 2
MAD MAX
BAKK
AVENGERS 2 3D
ÁSTRÍKUR 2D
LOKSINS HEIM

2, 5, 8, 10:30
8, 10:30(P)
5:50, 8
5, 10:10
2, 4 - ÍSL TAL
1:50 - ÍSL TAL
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Kryddpía giftir sig

UPPÁTÆKJASAMUR Leikarinn í einu af hlutverkum sínum.

Smyglaði hundunum til Ástralíu
Leikarinn Johnny Depp flaug til
Ástralíu fyrir skemmstu. Það er
ekki í frásögur færandi nema að
með í för voru hundarnir hans
tveir, Pistol og Boo, en leikarinn smyglaði þeim ólöglega
inn í landið. Þegar upp komst
um atburðinn var leikaranum
gert skylt að senda þá aftur til
Bandaríkjanna, annars yrði að
lóga þeim báðum.

Talið er að leikarinn hafi sett
báða hundana í íþróttatösku og
þannig hafi hann komið þeim
óséðum til Ástralíu. Hann hefur
nú sent hundana báða til Bandaríkjanna aftur. Er Depp enn í
Ástralíu, ásamt eiginkonu sinni,
Amber Heard, þar sem hann er
að taka upp myndina Pirates of
the Caribbean 5: Dead Men Tell
No Tales.

Kryddpían fyrrverandi, Geri
Halliwell, gekk í hjónaband í gær.
Giftist hún Formula 1-kappanum Christian Horner í Woburn
Abbey í Bedfordshire á Englandi,
sem er í um klukkustundar fjarlægð frá London. Halliwell mætti
til athafnarinnar í gömlum Rolls
Royce ásamt sonum Emmu Bunton, einnig fyrrverandi kryddpíu
og blómastúlkum.
Horner mætti hins vegar til
kirkju í Aston Martin 1965 bifreið, að hætti James Bond.
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Ofgnótt af alls kyns dýrindum
DANS ★★★★★
Svartar fjaðrir
Dansverk
Listrænn stjórnandi /danshöfundur
Sigríður Soffía Níelsdóttir
Dansarar/Leikendur Atli Rafn Sigurðarson, Ásgeir Helgi Magnússon, Dóra
Jóhannsdóttir, Hannes Egilsson, Lovísa Ósk
Gunnarsdóttir, Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir,
Ingvar E. Sigurðsson, Oddur Júlíusson, Saga
Garðarsdóttir og Sigríður Soffía Níelsdóttir.
Tónlist Jónas Sen og Valdimar Jóhannsson
Búningar Hildur Yeoman
Leikmynd Daníel Björnsson og Helgi Már
Kristinsson
Texti Davíð Stefánsson frá Fagraskógi

Opnunarverk Listahátíðar í ár
var dansverkið Svartar fjaðrir
eftir Sigríði Soffíu Níelsdóttur.
Smart byrjun á hátíðinni verð ég
að segja að hafa dansverk eftir
unga íslenska konu.
Í verkinu fjallar Sigríður Soffía
um Davíð Stefánsson frá Fagraskógi, ljóðin hans og hann sem
persónu. Um dansverk er að ræða
en að vanda leikur Sigríður Soffía
sér að því að þenja út listformið
og ögra hugmyndum um mörk listgreina. Að þessu sinni með því
að dansa ljóð og flytja ljóð með
hreyfingu. Til fulltingis við sig
hefur hún fengið eðallistamenn,
dansara og leikara sem eins og
í mörgum samtímadansverkum
nýttu fagþekkingu sína í túlkun
og tjáningu, auk þess að takast á
við tjáningarleiðir listformsins.
Eitthvað sem er vandmeðfarið en
gekk oftast upp eins og í fallegum flutningi Atla Rafns leikara
og Ásgeirs Helga dansara á ljóðinu Ofstjórn með hreyfingum og
orðum.

Samtímis því að vera flutningur á ljóðum Davíðs í orðum
og hreyfingum er verkið tilraun
til að draga upp mynd af skáldinu sjálfu. Til þess nýtir Sigríður
Soffía hefðbundið frásagnarform
en leikararnir Saga Garðarsdóttir
og Oddur Júlíusson túlkuðu á
skemmtilegan hátt samferðafólk
Davíðs og sögðu sögur af honum.
Í þessum innskotum var oft stutt í
grínið sem náði vel til salarins en
braut að sama skapi upp stemminguna.
Svartar fjaðrir hófst með yndislegu atriði þar sem eitthvað sem
við fyrstu sýn virtist vera svartur steinn sem lá í þokuslæðingi á
sviðinu lifnaði við og hreyfðist um
sviðið í ótrúlega fíngerðu og viðkvæmu flæði. Grípandi mynd sem
gaf fyrirheit um hrífandi kvöld. Í
kjölfarið fylgdi aftur á móti klisja,
berleggjaðar konur í háhæluðum
skóm sem reyna að tengjast kolsvartri verunni sem sló á væntingarnar. Samspil Lovísu Óskar
og Hannesar (verunnar) var mjög
fallegt í þessu atriði en ekki fleiri
fáklæddar konur í háhæluðum
skóm að reyna að þóknast karlmönnum í dansverk, takk.
Í framhaldinu komu margir
góðir kaflar bæði í ljóðaflutningi
og frásögn eins og áðurnefndur
flutningur á Ofstjórn, flutningur
Ingvars E. Sigurðssonar á Moldin
angar og ekki síður framsetning
sama ljóðs í dansi og flutningur
Odds á ölæðistexta frá Davíð sjálfum. Atriði sem hefði þó mátt vera
blæbrigðameira. Fyrir utan upphafssenuna þá var það þó ekki fyrr
en í lokin í túlkuninni á Að skýjabaki og Er árin færast yfir sem
töfrarnir birtust á ný. Tjáning Lilju
Guðrúnar og túlkun á þessum text-

SVARTAR FJAÐRIR Opnunarverk Listahátíðar í ár var dansverkið Svartar fjaðrir eftir Sigríði Soffíu Níelsdóttur.
MYND/HÖRÐURSVEINSSON

um var mjög sterk og samspil listformanna, hreyfinganna, notkunar
orða og söngs var hrífandi. Hvernig textanum var haldið lifandi í Að
skýjabaki var fallegt og dúett Lilju
Guðrúnar og Lovísu Óskar var
ótrúlega flott gerður og áhrifaríkur
Útlit og umgjörð sýningarinnar gekk mjög vel upp. Notkunin á
svarta og hvíta litnum rímaði vel
við hugmyndir Davíðs sjálfs um að
það væru hans litir en undirrituð
saknaði þess að rauði liturinn fengi
líka sinn sess í takt við orð skálds-

ins, „að kvæði mín eru blóð af mínu
blóði …“ Búningarnir komu ágætlega út í heildina og tónlistin/hljóðheimurinn var mjög flottur, fjölbreyttur og fullur af stemmingu.
Í heild var sýningin tæknilega
vel útfærð og allir þátttakendur
stóðu sig með prýði en það vantaði upp á listræna útfærslu og leikstjórn. Það var verið að gera of
margt í einu þannig að verkið var
of langt og brotakennt og skildi því
ekki eins mikið eftir sig og efni
stóðu til.
Sesselja G. Magnúsdóttir

➜ Tjáning Lilju Guðrúnar
og túlkun á þessum textum var mjög sterk og samspil listformanna, hreyfinganna, notkunar orða og
söngs var hrífandi.
NIÐURSTAÐA: Stórhuga verk
stútfullt af góðu efni en þarfnaðist
slípunar og fágunar.

NEMENDUR Í
TÖLVUNARFRÆÐI
KYNNA LOKAVERKEFNI
Lokaverkefni sem nemendur í grunnnámi
við tölvunarfræðideild HR hafa unnið í samstarfi við
LOFAR GÓÐU FJÖRI Benedikt Freyr Jónsson, betur þekktur sem Benni B Ruff, er

einn af skipuleggjendum klúbbaveislunnar.

Plötusnúðar fagna
lóunni í Gamla bíói
Klúbbaveisla þar sem nítján plötusnúðar koma fram.
„Það má eiginlega segja að við
séum að fagna lóunni, þessi viðburður er kominn til að vera,“
segir Benedikt Freyr Jónsson,
betur þekktur sem Benni B Ruff.
Hann er einn af skipuleggjendum
klúbbaveislu sem kallast Lóan. Um
er að ræða einstakan viðburð sem
fram fer í Gamla bíói en þar koma
fram hvorki fleiri né færri en
nítján plötusnúðar. „Þetta eru allt
frekar ólíkir plötusnúðar en hópa
sig samt saman þannig að þetta
verður spennandi og skemmtileg blanda. Það mætti alveg kalla
þetta árshátíð plötusnúða,“ bætir
Benedikt við. Þeir sem koma fram
undir hverjum hópi:
Tetriz – (B-Ruff & Fingaprint), Blokk – (Housekell, Introbeats, Viktor Birgiss, Jónbjörn,
Jón Reginbald, Símon fknhndsm,
Ómar E, Moff & Tarkin), Plútó –
(Kocoon, Tandri, Skeng, Gunni
Ewok, Julia Ruslanovna, Skurður,
Maggi B, Hlýnun Jarðar, Ozy) og
Yamaho – (Dj Yamaho).
Tetriz spilar gullaldarhipphopp
frá 93-97, Blokk spilar hús & teknó,
Plútó spilar grime, juke, footwork,
hipphopp, haglabyssuhúsog teknó

KEMUR FRAM Introbeats er einn af
þeim sem koma fram í kvöld.

og svo ætlar Yamaho að spila hús
& teknó.
„Hver og einn hópur spilar í
klukkutíma þannig að þetta verður 4 tíma keyrsla,“ bætir Benedikt
við.
Lóan fer fram í Gamla bíói í
kvöld og hefst klukkan 22.00. „Ég
lofa hörku góðu kvöldi og verður
Corona í boði fyrir þá sem mæta
tímanlega.“
- glp

íslensk fyrirtæki verða kynnt dagana 18. og 19. maí.

Verkefni

Samstarfsaðili

Stofa

Dags.

Tími

Viðskiptagreind

Marel

M104

18. maí

08:30

MMOs for Science

MMOS, CCP, CADIA

M105

18. maí

09:15

Boggan

Landsbjörg

Birdie

M104

18. maí

10:00

M105

18. maí

10:45

Stoðkerfi fyrir námsleiki

Costner ehf.

M104

18. maí

11:30

Graphical recipe automation

Gracipe

M105

18. maí

12:45

DATI

Tern Systems

M104

18. maí

13:30

Fanaments app

Viking software

M105

18. maí

14:15

Authenteq ID

Authenteq

M104

18. maí

15:00

HR umræður

Háskólinn í Reykjavík

M105

18. maí

15:45

Pöntunarkerfi bílaleigu í Dynamic Ax

Annata

V102

18. maí

16:30

HiPOS for Windows

Handpoint

M104

19. maí

08:30

Heimir skráningasíða

Borgun

M105

19. maí

09:15

KPMG skráningar

KPMG

M104

19. maí

10:00

Saga samskiptastaðall

Cadia

M105

19. maí

10:45

Applicon-Fussball

Applicon

M104

19. maí

11:30

Vegabréfaumsóknir Advania

Advania

Thrifter

M105

19. maí

12:15

M104

19. maí

13:45

Tempo Mobile

Tempo

M105

19. maí

14:30

Advania áætlanir

Advania

M104

19. maí

15:15
16:00

Oturgjöld

Valitor

M105

19. maí

Interactive design of the Gracipe user interface

CRESS - rannsóknarsetur HR

V102

19. maí

13:00

Social Questing in Deckbattana

CADIA - rannsóknarsetur HR

V102

19. maí

13:30

Visual Evaluation of User Reaction in VR

CADIA - rannsóknarsetur HR

V102

19. maí

14:00

GUI design for the P3 photo browser

CRESS - rannsóknarsetur HR

V102

19. maí

14:30

WebAPI for the O3 media server

CRESS - rannsóknarsetur HR

V102

19. maí

15:00
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Frá München til Selfoss

Jóhann Birgir í sex mánaða bann

FÓTBOLTI Landsliðskonan Dagný Brynjarsdóttir er gengin í

HANDBOLTI Hafnfirðingurinn Jóhann Birgir Ingvarsson, sem

raðir Selfoss á ný. Dagný kemur frá stórliði Bayern München
en hún varð þýskur meistari með liðinu á dögunum.
Til stóð að Dagný myndi semja við lið í Bandaríkjunum en
liðin í atvinnumannadeildinni vestra settu sig upp á móti því
að hún þyrfti ekki að fara í gegnum formlegt valferli eins
og aðrir leikmenn sem koma inn í deildina. Ekkert
varð því af þeim félagaskiptum.
Dagný mun spila með Selfossi í sumar, í það
minnsta fram í miðjan júlí þegar félagaskiptaglugginn opnar á ný. Dagný lék með Selfossi í Pepsideildinni í fyrra og skoraði þá sjö mörk í ellefu
deildarleikjum. Ljóst er að landsliðskonan styrkir
Selfossliðið gríðarlega en Sunnlendingar töpuðu
fyrir Fylki í sínum fyrsta leik í Pepsi-deildinni á
fimmtudaginn.
- iþs

féll á lyfjaprófi eftir bikarúrslitaleik FH og ÍBV í lok febrúar,
hefur verið dæmdur í sex mánaða keppnisbann. Þetta staðfesti
Skúli Skúlason, formaður Lyfjaráðs ÍSÍ, í samtali við Fréttablaðið í gær.
Niðurbrotsefni af anabólískum sterum fundust í sýni Jóhanns sem var tekið eftir bikarúrslitaleikinn sem ÍBV vann, 2322. Í yfirlýsingu sem leikmaðurinn og FH sendu frá sér í apríl í
kjölfar fréttaflutnings um málið segir að Jóhann hefði tekið inn
fæðubótarefni, sem er leyfilegt til sölu á Íslandi, í góðri trú. Það
var þó aldrei tekið fram hvaða efni var um að ræða.
Jóhann, sem er 21 árs gamall, hefur fengið dóminn sendan
en hann verður birtur í heild sinni á heimasíðu ÍSÍ á mánudaginn. „Hann hefur áfrýjunarrétt og getur áfrýjað þessum dómi
ef hann vill,“ sagði Skúli í samtali við Fréttablaðið í gær en
SEKUR Jóhann Birgir Ingvarsson er á leið í hálfs árs
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
- iþs keppnisbann fyrir steranotkun.
refsingin sem Jóhann fékk þykir í vægari kantinum.

Væri gaman að kveðja með titli
Dagur Sigurðsson er á lokasprettinum með lið sitt, Füchse Berlin. Hann verður í eldlínunni um helgina í undanúrslitum í EHF-bikarnum. Þau fara fram á heimavelli Berlin og lið Dags er líklegt til afreka. Er tímabilinu lýkur segist Dagur ganga stoltur frá borði.
HANDBOLTI „Það er lúxus að þurfa

ekki að ferðast í þessa leiki eftir
álagið síðustu vikur,“ segir Dagur
Sigurðsson en lið hans, Füchse
Berlin, verður á heimavelli um
helgina er úrslitahelgi EHF-bikarsins fer fram.
Lið Dags mætir slóvenska liðinu
Gorenje Velenje í dag en í hinum
undanúrslitaleiknum mætast
danska liðið Skjern og þýska liðið
Hamburg. Það er skammt stórra
högga á milli hjá liði Dags því um
síðustu helgi var Berlin að spila í
undanúrslitum þýska bikarsins.
Þar tapaði liðið á grátlegan hátt,
27-26, fyrir Magdeburg.
„Sú helgi var svakaleg og allir
leikir réðust með einu marki eða
fóru í framlengingu. Ég geri ráð
fyrir álíka jöfnum leikjum núna um
helgina. Við erum búnir að hrista
af okkur vonbrigðin og erum frekar léttir á því.“
Vantar trukkana
Berlin hefur þó orðið fyrir áfalli
því línumaðurinn og varnartröllið Jesper Nielsen getur ekki spilað
með liðinu um helgina.
„Hann er mjög mikilvægur fyrir
okkur á báðum endum vallarins.
Þetta er högg fyrir okkur og hópurinn er þunnur fyrir. Svo vantar
okkur líka Denis Spoljaric sem er
aðalvarnarmaðurinn okkar. Okkur
vantar því báða trukkana í vörnina
og um leið eykst álagið á hina.“
Í hönd eru að fara síðustu vikur
Dags með liðið en hann lætur af
starfi þjálfara Füchse Berlin í lok
leiktíðar. Hann mun einbeita sér að

Dagur á ekki eftir
að stýra mörgum
leikjum hjá Berlin í
viðbót en gæti náð í
titil um helgina.

FLEST MÖRK
ÚTILIÐA:

22 - 2015

19 - 2015

22 - 1987

19 - 2013

21 - 2007

17 - 1991

19 - 2010

17 - 2002

17 - 2011 og 2014

17 - 2008

líka mikil ferðalög. Þessir strákar
hafa ekki fengið að anda síðan í júlí
í fyrra.“

landsliðsþjálfarastarfinu hjá Þjóðverjum í framtíðinni.
Mikið af uppöldum strákum
„Það er frábært að fá svona helgi
áður en maður hættir. Ég er líka
að mæta til leiks með mikið af
heimamönnum en helmingurinn
af hópnum hjá okkur er uppaldir
strákar. Það er mjög skemmtilegt
og ekki algengt í dag. Þar af eru

BESTA MARKATALAN HJÁ
ÚTILIÐUM:
+8 2015 (19-11)
+6 2007 (14-8)
+4 1991 (17-13)
+3 2002 (17-14)

FLESTIR SIGRAR
ÚTILIÐA:
7 - 1987
6 - 2015
6 - 2007
5 - 2010, 1995, 2005,
2011 og 2014

+3 1994 (11-8)

Í KVÖLD KL. 19:30

KEFLAVÍK – BREIÐABLIK

Keﬂvíkingar taka á móti Breiðabliki á sunnudagskvöld kl. 19:30.
Tekst heimamönnum að fá sín fyrstu stig í sumar eða gera Blikar
sitt þriðja jafnteﬂi í röð?
365.is Sími 1817

Dagur Sigurðsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

ÁRANGUR ÚTILIÐA Í FYRSTU TVEIMUR UMFERÐUNUM 1984-2015:
FLEST STIG
ÚTILIÐA:

Ég er mjög stoltur af
því að hafa náð þessum
árangri með mikið af
heimamönnum.

KAFLA AÐ LJÚKA

tveir strákar, 20 og 21 árs, aðalmenn í skyttustöðunum. Þetta er
næstum því kveðjustund hjá mér
og væri gaman að kveðja með titli
þó svo að þetta verði mjög erfitt.
Við vorum líklegir á heimavelli en
meiðslin setja strik í reikninginn,“
segir Dagur en hans lið komst líka
í undanúrslit í sömu keppni í fyrra
en tapaði þá undanúrslitaleiknum.
Ef Berlin kemst í úrslit verður

Dagur ekki eini Íslendingurinn á
svæðinu því Anton Gylfi Pálsson og
Jónas Elíasson munu dæma úrslitaleikinn.
Þegar helginni lýkur tekur við
mikill lokasprettur hjá liðinu þar
sem það spilar fimm deildarleiki á
þrettán dögum.
„Svona er þetta bara. Eftir HM
þá spiluðum við tvo leiki á viku átta
vikur í röð. Það er mikið álag enda

Margar eftirminnilegar stundir
Dagur er að klára sjötta árið sitt
með Füchse Berlin og hann segist
ganga stoltur frá borði.
„Ég er mjög sáttur við hvernig
ég skil við liðið. Það er mjög gaman
að geta hætt hérna eftir sex ár án
þess að vera rekinn. Það er óalgengt í þessum bransa. Við höfum
fimm sinnum komist í „final four“
í keppnum á þessum sex árum og
unnum bikarinn í fyrra. Náðum
þriðja sæti í deild og topp fjórum
í Meistaradeildinni. Það eru margar eftirminnilegar stundir og ég
er líka mjög stoltur af því að hafa
náð þessum árangri með mikið af
heimamönnum. Ég geng stoltur frá
borði,“ segir Dagur en liðið verður áfram undir íslenskri stjórn þar
sem Erlingur Richardsson tekur
við starfinu af Degi.
„Ég hefði viljað skila honum liðinu með Spoljaric og Bartlomiej
Jaszka en það lítur út fyrir að þeir
þurfi að leggja skóna á hilluna
vegna meiðsla. Það er því mikil
breyting en hann mun fá nýja menn
og þarf að móta sitt eigið lið.“
henry@frettabladid.is

Úti er betra í Pepsi-deildinni
Útiliðin hafa náð í 69 prósent stiganna og skorað 63 prósent markanna í sumar.
FÓTBOLTI Heimavöllurinn hefur
ekki verið að gefa Pepsi-deildarliðinum mikið í upphafi tímabilsins og svo lítið að tölfræðin segir
að útiliðin hafi aldrei staðið sig
betur í fyrstu tveimur umferðunum frá því að þriggja stiga reglan
var tekin upp 1984.
Útiliðin hafa náð í 69 prósent stiganna og skorað 63 prósent markanna í fyrstu tveimur
umferðunum í Pepsi-deild karla í
fótbolta. 22 stig hafa farið til útiliðanna í þessum tólf leikjum en
heimaliðin hafa „bara“ náð í samtals tíu stig. Fjögur stiganna hafa
komið í jafnteflum.
Útilið hafa einu sinni áður náð í
22 stig í fyrstu tveimur umferðunum en það var sumarið 1987 þegar
sjö af fyrstu tíu leikjum sumarsins unnust af útiliðunum. Markatalan var þó ekki eins óhagstæð
heimaliðunum og í ár vegna þess
að annar af sigrunum tveimur var
7-1 sigur Valsmanna á Keflavík á
Hlíðarenda.
Útiliðin hafa skorað 19 mörk í
þessum tólf leikjum eða átta fleiri
en heimaliðin. Útiliðin hafa aldrei
skorað fleiri mörk í fyrstu tveimur umferðunum en þau gerðu einnig 19 mörk í fyrstu tólf leikjunum
2013. Markatala hefur aftur á móti

ÞRJÚ STIG Í EFRA-BREIÐHOLTI Garðar Gunnlaugsson tryggði Skagamönnum einn
af sex útisigrum Pepsi-deildarinnar í fyrstu tveimur umferðunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

aldrei verið hagstæðari fyrir útiliðin á sama tíma síðan þriggja
stiga reglan var tekin upp 1984.
Einu liðin sem hafa unnið á
heimavelli til þessa í sumar eru
Fjölnir (1-0 sigur á ÍBV) og FH
(2-0 sigur á Keflavík) en sigrar
þeirra komu á móti einu liðum
deildarinnar sem hafa ekki náð í
stig í fyrstu tveimur umferðunum.
Öll lið hafa spila heimaleik
nema Íslandsmeistarar Stjörnunnar sem eru reyndar með fullt
hús og hreint mark eftir tvo úti-

leiki. Fjölnir er eina liðið sem
hefur bara spilað á heimavelli en
Grafarvogsliðið er með fjögur stig
eftir að hafa verið mínútum frá því
að vinna annan heimaleikinn í röð
í 1-1 jafnteflinu á móti Fylki.
Þriðja umferðin fer öll fram á
morgun, sunnudag, en þá mætast:
Fylkir-ÍBV (klukkan 17.00), ÍAVíkingur R., KR-Fjölnir, StjarnanLeiknir og Valur-FH (allir klukkan 19.15) og Keflavík-Breiðablik
(kl. 20.00). Þar eru fjögur af þeim
fimm neðstu á heimavelli.
- óój

INTERNATIONAL GUITARFEST
HÁSKÓLABÍÓ 3. OKTÓBER KL. 20

AL DI MEOLA, ROBBEN FORD
BJÖRN THORODDSEN, PEO ALFONSI,
BRYNHILDUR ODDSDÓTTIR OFL.
TÓNLISTARSJÓÐUR
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SUNNUDAGUR
STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

16.35 The Amazing Race

07.00 Morgunstundin okkar

07.01 Strumparnir

17.20 One Born Every Minute UK

10.25 Bækur og staðir

07.25 Doddi litli og Eyrnastór

18.10 Hot in Cleveland

10.30 Alla leið

07.35 Elías

18.35 Last Man Standing

11.35 Týndu börnin á Írlandi

07.45 Skoppa og Skrítla enn úti um

19.00 Bob‘s Burgers

12.30 Skjálaus

19.25 Amercian Dad

13.00 Abba í myndum

hvippinn og hvappinn
08.00 Algjör Sveppi

19.45 The Cleveland Show

08.05 Latibær

20.10 The Bill Engvall Show

08.30 Zigby

20.35 Saving Grace

08.45 Víkingurinn Vic

21.20 The League

09.00 Grallararnir

21.45 The Finder

09.20 Villingarnir
09.45 Scooby-Doo! Leynifélagið
10.10 Tommi og Jenni

| 19:10
HIÐ BLÓMLEGA BÚ

10.30 Ninja-skjaldbökurnar
11.15 Young Justice

Árni Ólafur, kokkur og örbóndi í Árdal, er hér í vandaðri og
fróðlegri þáttaröð um líﬁð í sveitinni. Árni stækkar bústofninn
og leitar um allt vesturland að spennandi hráefni úr sjó
og landi.

11.40 iCarly
12.05 Nágrannar
13.05 Nágrannar
13.25 Dulda Ísland

22.30 Bob‘s Burgers
22.50 Amercian Dad
23.15 The Cleveland Show

15.20 Sælkeraheimsreisa um Reykjavík
15.50 Matargleði Evu
16.20 Mike and Molly
16.45 60 mínútur
17.30 Eyjan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Hið blómlega bú
19.45 Britain‘s Got Talent Skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna. Dómarar í keppninni eru Simon Cowell, David
Walliams (Little Britain), Amanda Holden
og Alesha Dixon en kynnar eru skemmtikraftarnir Ant og Dec.

Sívinsælir þættir þar sem er
einvala lið í dómarasætunum
en það eru þau Amanda
Holden, Alesha Dixon, David
Walliams og Simon Cowell.

20.45 Mr. Selfridge
21.35 Mad Men Sjöunda þáttaröðin
þar sem fylgst er með daglegum störfum og einkalífi auglýsingapésans Dons
Draper og kollega hans í hinum litríka
auglýsingageira á Madison Avenue í
New York.
22.35 Better Call Saul Glæný og fersk

| 20:45
MR. SELFRIDGE
Þriðja þáttaröðin um
dge,
auðmanninn Harry Selfridge,
stofnanda stórverslunarinnar
nnar
Selfridges í Bretlandi.

UR
SNÝR AFT

þáttaröð um Saul Goodman sem er best
þekktur sem lögfræðingur Walter White
í þáttaröðinni Breaking Bad. Í þessum
þáttum fáum við að kynnast betur Saul,
uppvexti hans og hvaða aðstæður urðu
til þess að hann endaði sem verjandi
glæpamanna eins og Walters.
23.20 60 mínútur
00.10 Eyjan
01.00 Game Of Thrones

| 21:35
MAD MEN

01.55 Daily Show: Global Edition

Stórskemmtilegir þættir þar
sem fylgst er með Don
Draper og félögum hans í
auglýsingabransanum.

03.35 The Confession

02.20 Vice
02.50 Backstrom
04.35 Mr. Selfridge

ments

10.40 Meistarad.– Meistaramörk

18.25 Kökur kóngsríkisins

01.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

19.00 Fréttir
19.35 Veðurfréttir

07.00 Strumparnir 07.25 Ævintýri
Tinna 07.47 Latibær 08.00 Dóra könnuður 08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
08.45 Doddi litli og Eyrnastór 08.55
Sumardalsmyllan 09.00 Áfram Diego,
áfram! 09.24 Svampur Sveinsson 09.45
Tom and Jerry 09.55 Leyndarmál vísindanna 10.00 Stóri og Litli 10.13 Lína
langsokkur 10.35 Ljóti andarunginn og
ég 11.00 Strumparnir 11.25 Ævintýri
Tinna 11.50 Latibær 12.00 Dóra könnuður 12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
12.45 Doddi litli og Eyrnastór 12.55
Sumardalsmyllan 13.00 Áfram Diego,
áfram! 13.24 Svampur Sveinsson 13.45
Tom and Jerry 13.55 Leyndarmál vísindanna 14.00 Lína langsokkur 14.22
Ljóti andarunginn og ég 14.47 Stóri og
Litli 15.00 Strumparnir 15.25 Ævintýri
Tinna 15.50 Latibær 16.00 Dóra könnuður 16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.45 Doddi litli og Eyrnastór 16.55
Sumardalsmyllan 17.00 Áfram Diego,
áfram! 17.24 Svampur Sveinsson17.45
Tom and Jerry 17.55 Leyndarmál vísindanna 18.00 Lína langsokkur 18.22
Ljóti andarunginn og ég 18.47 Stóri og
Litli 19.00 Pláneta 51

17.32 My Kitchen Rules
18.18 Parks & Recreation

19.50 The Big Bang Theory

18.40 The Office

20.15 Viltu vinna milljón?

19.01 Top Gear Best Of

21.00 Twenty Four

19.52 Gordon Ramsay Ultimate
Home Cooking
20.17 Scorpion
21.00 Law & Order
21.47 Allegiance
22.30 Penny Dreadful
23.17 The Walking Dead
23.59 Hawaii Five-0
00.47 CSI: Cyber
01.33 Law & Order
02.20 Allegiance
03.02 Penny Dreadful
03.50 Pepsi MAX tónlist

01.25 Covert Affairs
02.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

11.20 Mirror Mirror
13.05 Men in Black

08.00 This is the Presidents Cup

14.45 The Last Station

08.30 World Golf Championship

16.40 Joyful Noise

10.40 PGA Tour 2015

18.35 Mirror Mirror

15.40 This is the Presidents Cup

20.20 Men in Black

16.10 Golfing World 2015

22.05 Her

17.00 PGA Tour 2015

00.10 Dead Man Walking

22.00 Golfing World 2015

02.15 The Look of Love

22.50 Champions Tour Highlights

03.55 Her

10.40 Southampton - Aston Villa
12.20 Swansea - Man. City BEINT

22.00 Pepsímörkin 2015
23.15 Swansea - Man. City
00.55 Man. Utd. - Arsenal

FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

14.15 Dr. Phil

19.30 Mike & Molly

09.25 Joyful Noise

19.30 Keflavík - Breiðablik BEINT

13.33 Dr. Phil

16.48 The Biggest Loser

07.35 The Last Station

19.00 Match Pack

12.53 The Talk

19.05 Modern Family

Shanghai
16.55 Atletico Madrid - Barcelona
18.55 Goðsagnir– Hörður Magnússon
19.30 Keflavík - Breiðablik BEINT
22.00 Pepsímörkin 2015
23.15 Keflavík - Breiðablik
01.05 Pepsímörkin 2015

17.15 Liverpool - Crystal Palace

12.15 The Talk

16.04 The Biggest Loser

14.50 Demantamótaröðin -

14.50 Man. Utd. - Arsenal BEINT

06.00 Pepsi MAX tónlist

18.40 Friends

13.10 Cordoba - Barcelona

09.00 West Ham - Everton

SKJÁREINN

15.38 Cheers

12.00 MotoGP 2015 - Frakkland BEINT

08.30 Premier League World 2014

19.40 Ferðastiklur (Snæfellsnes) Lára
Ómarsdóttir ferðast ásamt föður sínum
Ómari Ragnarssyni um landið. Þau hitta
skemmtilegt fólk, skoða náttúruperlur í
alfaraleið og segja áhugaverðar sögur af
fólki og fyrirbærum.
20.25 Öldin hennar
20.35 Eurovisionfararnir 2015 Íslensku Eurovisionfararnir í nærmynd.
María Ólafsdóttir keppir fyrir hönd Íslands í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í Vín 21. maí. Í þættinum ræðir
Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir við Maríu
og lagahöfundana í StopWaitGo-hópnum,
þá Ásgeir Orra Ásgeirsson, Pálma Ragnar
Ásgeirsson og Sæþór Kristjánsson.
21.00 Ljósmóðirin
21.55 Baráttan um þungavatnið
22.40 Vinir og ástvinir
00.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

14.55 Dr. Phil

11.10 Larry Bird‘s 50 Greatest Mo-

ÚTVARP

17.32 Sebbi

18.00 Stundin okkar

23.15 Sisters

Frábær þáttaröð þar sem
góðkunni lögfræðingurinn úr
hinum mögnuðu Breaking
Bad þáttum snýr aftur með
sinn eigin þátt.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
Nánari upplýsingar á 365.is
á aðeins 310 kr. á dag.

17.20 Kalli og Lóla

01.05 The Finder

22.30 Rita

05.25 Fréttir

08.55 Real Madrid - Juventus

Vandað talsett barnaefni og
skemmtilegir þættir fyrir
yngstu áhorfendurna alla
daga á Krakkastöðinni.

17.10 Táknmálsfréttir

17.49 Tillý og vinir

21.45 Covert Affairs

| 22:25
BETTER CALL SAUL

| 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA

17.05 Sætt og gott

00.40 The League

00.40 Twenty Four

Dramatísk mynd með
gamansömu ívaﬁ sem gerist í
náinni framtíð með Joaquin
Phoenix, Amy Adams og
Scarlett Johansson.

16.50 Á sömu torfu

17.44 Ævintýri Berta og Árna

00.00 Viltu vinna milljón?

| 22:00
HER

16.20 Háskólalestin

19.20 Íþróttir

14.55 Lífsstíll

| 19:40
BRITAIN’S GOT TALENT

15.50 Sterkasti maður á Íslandi

23.55 Saving Grace

14.40 Grillsumarið mikla

Fáðu þér áskrift á 365.is

14.15 Benny og Joon

23.35 The Bill Engvall Show

14.10 Neyðarlínan

MEIRIHÁTTAR
SUNNUDAGUR!

13.45 Allslaus

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Græðlingur
15.00
Hver er þinn réttur? 15.30 Siggi Stormur
16.00 Hrafnaþing 17.00 Álið og Ísland 17.30
Skuggaráðuneytið 18.00 Björn Bjarna 18.30
Auðlindakistan 19.00 Á ferð og flugi 19.30
Ferðafélagsþættir 20.00 Landsbyggðin á
Hrafnaþingi 21.00 Frjáls verslun 21.30 Sjónvarp
Víkurfrétta 22.00 Hrafnaþing 23.00 Hvíta tjaldið
23.30 Eldhús meistaranna

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

HRINGBRAUT
10.00 Fólk með Sirrý (e) 11.00 Lakagígar–
saga og náttúra (e) 12.00 Sjónarhorn (e) 12.30
Lífsins List (e) 13.00 Lífsstíll (e) 13.30 Hringtorg
(e) 14.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar (e)
15.00 Heimsljós (e) 15.30 Kvennaráð (e) 16.15
Mannamál (e) 17.00 Atvinnulífið (e) 17.30 433.
is (e) 18.00 Ritstjórarnir (e) 18.30 Þjóðbraut
(e) 19.30 Fólk með Sirrý (e) 20.30 Sjónarhorn
(e) 21.00 Mannamál (e) 21.45 Helgin (e) 22.15
Kvennaráð (e) 23.00 Lífsins List (e) 23.30
Atvinnulífið (e)

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin

- HULDA GEIRSDÓTTIR,
RÁS 2

„Fyrsti íslenski
sumarsmellurinn“
- HJÖRDÍS STEFÁNSDÓTTIR,
MORGUNBLAÐIÐ

„Man ekki eftir að hafa
skemmt mér jafn vel í bíó
lengi og mæli hiklaust
með henni”
- KJARTAN MÁR ÓMARSSON,
FRÉTTABLAÐIÐ

„Bakk fær
sex stjörnur af fimm.“
- MÁNI Í HARMAGEDDON Á XINU.

„Hef ekki hlegið svona
mikið í bíó í langan tíma!
Þetta er myndin sem íslenskir
bíóáhorfendur hafa
verið að bíða eftir“
- STEFÁN MÁNI
RITHÖFUNDUR

16. maí 2015 LAUGARDAGUR
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Listahátíð
í Reykjavík

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

16.40 Junior Masterchef Australia

07.00 Morgunstundin okkar

07.01 Strumparnir

17.30 The Bill Engvall Show

07.56 Veistu hvað ég elska þig

07.25 Doddi litli og Eyrnastór

17.50 The World‘s Strictest Parents

07.40 Waybuloo

18.50 One Born Every Minute UK

08.00 Algjör Sveppi

19.40 Bob‘s Burgers

08.55 Kalli á þakinu

20.05 Amercian Dad

09.20 Villingarnir

20.30 Raising Hope

09.45 Kalli kanína og félagar

20.55 Trust Me

10.05 Tommi og Jenni

21.40 Revolution

10.30 Loonatics Unleashed

22.25 The League

10.30 Ferðastiklur

10.50 Teen Titans Go

22.50 Raising Hope

11.15 Kökugerð í konungsríkinu

11.15 Beware the Batman

23.10 Trust Me

11.45 Útsvar

11.35 Victorious

23.55 Revolution

12.45 Silkileiðin á 30 dögum

12.00 Bold and the Beautiful

00.40 The League

13.30 Eurovision í 60 ár– Eurovision

13.00 Bold and the Beautiful

01.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

17.30 Sjáðu
18.00 Latibær
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Lottó
19.15 Stelpurnar
19.40 Think Like a Man Fjórar konur

eru að gefast upp á eiginmönnum
sínum sem vilja ekki haga sér eins og
þeim hentar. Þegar þær finna bók með
leiðbeiningum um hvernig best er að
fá karlmenn til að láta að stjórn breytist allt. Þær byrja að fylgja ráðleggingum bókarinnar og eins og hendi sé veifað fara eiginmennirnir að láta að stjórn.
Þangað til þeir finna bókina og komast að þvi hvað konurnar hafa verið að
bralla. Þá er fjandinn laus.
21.45 300: Rise of an Empire Eftir
sigurinn á Leonidas í fyrri myndinni,
300, stefnir persneski herinn undir
stjórn Xerxes í átt að stærstu grísku
borgríkjunum. Aþena verður fyrst á vegi
hers Xerxes en hún býr yfir góðum sjóher. Hershöfðingi Aþenu þarf að semja
við andstæðinga sína í Spörtu til að fá
hjálp. En þrátt fyrir hjálp þá er her Xerxes einn sá öflugasti, bæði á sjó og landi.
23.30 Fright Night 2
01.05 The Deep Blue Sea
02.40 The Normal Heart
04.50 Tyrannosaur

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24
Svampur Sveinsson 07.45 Tom and Jerry
07.55 Leyndarmál vísindanna 08.00 Lína
langsokkur 08.22 Ljóti andarunginn og
ég 08.47 Stóri og Litli 09.00 Strumparnir
09.25 Ævintýri Tinna 09.47 Latibær 10.00
Dóra könnuður 10.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 10.45 Doddi litli og Eyrnastór
10.55 Sumardalsmyllan 11.00 Áfram
Diego, áfram! 11.24 Svampur Sveinsson
11.45 Tom and Jerry 11.55 Leyndarmál
vísindanna 12.00 Lína langsokkur 12.22
Ljóti andarunginn og ég 12.47 Stóri og
Litli 13.00 Strumparnir 13.25 Ævintýri
Tinna 13.50 Latibær 14.00 Dóra könnuður 14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
14.45 Doddi litli og Eyrnastór 14.55
Sumardalsmyllan 15.00 Áfram Diego,
áfram! 15.24 Svampur Sveinsson 15.45
Tom and Jerry 15.55 Leyndarmál vísindanna 16.00 Lína langsokkur 16.22
Ljóti andarunginn og ég 16.47 Stóri og
Litli 17.00 Strumparnir 17.25 Ævintýri
Tinna 17.50 Latibær 18.00 Dóra könnuður 18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
18.45 Doddi litli og Eyrnastór 18.55
Sumardalsmyllan 19.00 Astro boy

Máttarstólpi

18.00 Friends
18.25 Modern Family
18.50 Mike & Molly
19.10 The Big Bang Theory
19.30 Gulli byggir

06.20 Fréttir

20.00 Without a Trace

|

Sími 1817

17.38 Unnar og vinur
18.00 Bækur og staðir
18.10 Hraðfréttir
18.25 Drekasvæðið
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.45 Alla leið Felix Bergsson fær til

sín góða gesti og spáir með þeim í lögin
sem keppa í Söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva í Vín í maí. Gestir þáttarins eru Reynir Þór Eggertsson, Valgeir
Magnússon, Helga Möller og Guðrún Dís
Emilsdóttir.
21.10 Tími til kominn
23.10 Skrýtnara en skáldskapur
Gamanmynd með Will Ferrell, Emmu
Thompson og Dustin Hoffman í aðalhlutverkum. Þegar skrifstofumaður fer
að heyra kvenmannsrödd í höfðinu á sér
lýsa lífi hans í smáatriðum heldur hann
að hann sé að missa vitið. Þegar hann
sér konuna sem á röddina í sjónvarpinu áttar hann sig á að málið er ekki svo
einfalt.
01.00 Innrás frá tunglinu
02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.00 The Talk
13.17 The Talk
13.55 Dr. Phil
14.37 Dr. Phil
15.20 Cheers
15.46 Psych
16.28 Scorpion
17.12 The Voice

21.55 Rita

18.50 The Voice

09.25 Real Madrid - Juventus

22.40 Covert Affairs

19.35 Red Band Society

11.10 Dnipro - Napolí

23.20 Gulli byggir

20.18 Eureka

12.55 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur

23.45 Without a Trace

21.02 Lost Girl

13.25 Demantamótaröðin - Doha

00.30 Hreinn Skjöldur

21.49 Grilled

15.25 Evrópudeildarmörkin

00.55 The Secret Circle

23.11 Whistler

15.50 Gummersbach - Kiel

01.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

00.35 Unforgettable

17.10 Goðsagnir - Hörður Magnússon

01.17 CSI

17.45 Bayern Munchen - Barcelona

02.00 Law & Order: UK

19.30 Meistarad. - Meistaramörk

02.46 Eureka
03.30 Lost Girl

21.35 UFC Now 2015

09.00 The Way Way Back

22.25 UFC Unleashed 2015

10.45 Percy Jackson: Sea of Mon-

23.10 Golden State - Memphis.

04.20 Pepsi MAX tónlist

sters

Leikur 6

12.30 The Rebound

01.00 Box - Golovkin vs. Monroe Jr.

14.05 Hot Shots!

08.00 PGA Tour 2015

BEINT

15.30 The Way Way Back

12.00 PGA Tour 2015

17.15 Percy Jackson: Sea of Mon-

15.10 PGA Tour 2015 - Highlight

sters

16.05 This is the Presidents Cup

19.00 The Rebound

16.35 Inside The PGA Tour 2015

20.35 Hot Shots!

17.00 PGA Tour 2015

22.00 X-Men

22.00 This is the Presidents Cup

10.35 Enska úrvalsdeildin - upphitun

23.45 Blue Ruin

22.30 Golfing World 2015

11.05 Messan

01.15 The Rum Diary

11.35 Southampton - Aston Villa BEINT

03.10 X-Men

HRINGBRAUT

17.00 Hvíta tjaldið 17.30 Eldhús meistaranna
18.00 Hrafnaþing 19.00 Hvíta tjaldið 19.30
Eldhús meistaranna 20.00 Hrafnaþing 21.00
Álið og Ísland 21.30 Skuggaráðuneytið 22.00
Björn Bjarna 22.30 Auðlindakistan 23.00 Á
ferð og flugi 23.30 Ferðafélagsþættir 00.00
Landsbyggðin á Hrafnaþingi

10.00 Fólk með Sirrý (e) 11.00 Lakagígar–
saga og náttúra (e) 12.00 Sjónarhorn (e) 12.30
Lífsins list (e) 13.00 Lífsstíll (e) 13.30 Hringtorg
(e) 14.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar (e)
15.00 Heimsljós (e) 15.30 Kvennaráð (e) 16.15
Mannamál (e) 17.00 Atvinnulífið (e) 17.30 433.
is (e) 18.00 Ritstjórarnir (e) 18.30 Þjóðbraut
(e) 19.30 Fólk með Sirrý (e) 20.30 Sjónarhorn
(e) 21.00 Mannamál (e) 21.45 Helgin (e) 22.15
Kvennaráð (e) 23.00 Lífsins list (e) 23.30
Atvinnulífið (e)

10.05 Match Pack

365.is

17.15 Franklín og vinir hans

21.10 The Secret Circle

08.25 Middlesbrough - Brentford

LIFÐU
í NÚLLINU!

Greatest Hits

20.45 Hreinn Skjöldur

Bakhjarlar

Til hvers að ﬂækja hlutina?

10.20 Fisk í dag

SKJÁREINN

19.50 Fiorentona - Sevilla

listahatid.is

10.04 Undraveröld Gúnda

17.05 Táknmálsfréttir

17.05 Íslenski listinn

Stofnaðilar

09.40 Drekar

16.25 Ástin grípur unglinginn

16.20 ET Weekend

Julia Migenes
@ Harpa, Eldborg — 7. júní, kl. 20:00

09.39 Verðlaunaféð

14.30 How I Met Your Mother

15.55 Heimsókn

Leikstjóri er Þorleifur Örn Arnarsson og meðleikari
Juliu á píanó er Árni Heiðar Karlsson. Unnið í samstarﬁ
við Hessisches Staatstheater Wiesbaden.

09.27 Skúli skelfir

13.25 Britain‘s Got Talent

15.20 Hið blómlega bú

Lokaviðburður Listahátíðar 2015

09.16 Kata og Mummi

15.00 Pönkheilkennið

14.55 Modern Family

Julia Migenes
La voix humaine
eftir Francis Poulenc

mikið?
08.53 Babar

13.50 West Ham - Everton BEINT
16.00 Markasyrpa
16.20 Liverpool - Crystal Palace BEINT
18.30 Tottenham - Hull
20.10 Norwich - Ipswich
21.50 QPR - Newcastle
23.30 Burnley - Stoke
01.10 Sunderland - Leicester

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin

Miðasala á midi.is
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SUNGU SAMAN STELLU

STEIG Á SVIÐ

EINS OG BARN Á JÓLUM

Leikstýran farsæla Þórhildur Þorleifsdóttir hélt upp á 70 ára afmæli sitt
á uppstigningardag með fjölskyldu
og vinum í Víkinni á Granda. Þar
var saman komin öll íslenska leiklistarelítan til að fagna þessum mikla
leiklistarfrumkvöðli. Diddú var meðal
þeirra sem stigu á svið fyrir vinkonu
sína þar sem hún söng titillagið úr
bíómyndinni vinsælu
Stellu í orlofi. Diddú
fékk til liðs við sig aðalleikara myndarinnar,
Eddu Björgvins og
Ladda, sem sungu
bakraddir við
mikinn fögnuð
viðstaddra.

Söngkonan Unnur Eggertsdóttir, sem
margir kannast við sem Sollu stirðu
úr Latabæ, deildi gleðilegum status
á Facebook-síðu sinni í gærkvöldi.
Þar greindi hún frá því að um kvöldið
myndi hún í fyrsta skipti stíga á svið
sem söngkona í New York á kabarettbar á Times Square. Unnur flutti
til borgarinnar í september
á síðasta ári þar sem hún
stundar leiklistarnám við
skólann The American Academy of Dramatic Arts í
borginni. Unnur sagðist
spennt og stressuð
fyrir stóru stundinni
og að hún óttaðist
mest að láta lífið
úr stressi.
- gló

Grínhópurinn Mið-Ísland átti að
skemmta í Bolungarvík í gærkvöldi
en því miður var fluginu til Ísafjarðar
aflýst. „Dóri brosti eins og barn á jólum
þegar hann sá að fluginu var aflýst.
Hann var búinn með tvo tvöfalda og
búinn að kyngja einni róandi, enda
flughræddasti maður á Íslandi,“ segir
Björn Bragi um félaga sinn Dóra DNA.
Hópurinn fór þess í stað út
að borða í miðbæ Reykjavíkur og naut þessa skyndilega
og óvænta fríkvölds. „Menn
nýttu í það minnsta útivistarleyfið sem þeir höfðu
fengið,“ bætir Björn Bragi
við og hlær. Hópurinn fer
til Bolungarvíkur 19. júní.

„Ég faðmaði hann í
dálítið langan tíma,
eða þangað til hann
var farinn að reyna
að færa sig í burtu.
Ég varð að nýta
tækifærið!“
LEIKKONAN REBEL
WILSON UM ÞAÐ ÞEGAR
HÚN HITTI BRAD PITT Í
FYRSTA SINN.

- fbj

- glp

Tónlistarstjóri Kálfatjarnarkirkju 25% starf
Kálfatjarnarsókn nær yﬁr Sveitarfélagið Voga sem í eru Vogar
og Vatnsleysuströnd.
Leitað er að einstaklingi með reynslu af kirkjustarﬁ, frumkvæði og
getu til nýsköpunar í helgihaldi auk hefðbundinnar kirkjutónlistar.
Starfsskyldur eru m.a.:
•
Tónlistarﬂutningur við hefðbundið helgihald að meðal
tali einu sinni í mánuði.
•
Æﬁng kirkjukórs einu sinni í viku.
•
Undirbúningur stærri tónlistarviðburða tvisvar á vetri.
Tónlistarstjórinn starfar náið með sóknarpresti að við mótun og
tilhögun starfsins.
Nánari upplýsingar veitir séra Kjartan Jónsson sóknarprestur,
kjartan.jonsson@kirkjan.is.
Umsókn ásamt ferilsskrá sendist til Ástjarnarkirkju, Kirkjuvöllum 1,
221 Hafnarﬁrði merkt „Tónlistarstjóri Kálfatjarnarkirkju“
fyrir 29. maí n.k.
Í CANNES Á leiðinni á frumsýningu, stóra stundin nálgast. Grímar, Sigurður, Theodór, Grímur og Sturla kvikmyndatökumaður.

Hrútar fengu frábærar
viðtökur í Cannes í gær
H 495
UMPH
RIUMP
TTRIU
illl TRI
NAPOLEON gasgrill

119.995

kr.

506600034

Almennt verð: 139.995 kr.

NAPOLEON, fjölskyldufyrirtæki frá Kanada, hefur
verið starfandi í 38 ár og sérhæﬁr sig í að hanna
og framleiða hágæða grill, eldstæði og ﬂeiri vörur
sem hægt er að treysta á.

HÁGÆÐA GRILL
FRÁ KANADA

byko.is

NÆRANDI ÞÆTTIR
Á NÝJU VEFSVÆÐI VÍSIS

Kvikmyndin Hrútar eftir Grím Hákonarson var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í
Cannes við góðar undirtektir. Allir helstu aðstandendur myndarinnar viðstaddir.
„Ég hef aldrei komið áður til
Cannes og það er mjög sérstakt að
vera kominn hér í þennan ævintýraheim kvikmyndanna,“ sagði
Sigurður Sigurjónsson leikari,
sem fer með annað aðalhlutverka
í myndinni Hrútar eftir Grím
Hákonarson.
Myndin var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Cannes í gær og
er Hanna Björk Valsdóttir stödd
á hátíðinni og greinir frá því sem
fyrir augu ber. Aðstandendur
Hrúta fylgdu henni eftir á hátíðina og einnig var Ragnheiður Elín
Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, viðstödd auk fulltrúa frá
Kvikmyndamiðstöð Íslands.
Hrútar keppa í flokknum Un
Certain Regard sem er hluti af
aðalprógrammi hátíðarinnar.
Flokkurinn er ætlaður upprennandi leikstjórum en Hrútar eru
önnur mynd Gríms í fullri lengd
en hann hefur einnig gert fjölda
heimilda- og stuttmynda.
Grímur ásamt Grímari Jónssyni
framleiðanda, Sigurði og Theodóri
Júlíussyni, aðalleikurum myndarinnar, mætti eldsnemma í myndatöku fyrir frumsýninguna þar sem
á annað hundrað ljósmyndarar
voru mættir og mynduðu þá í bak
og fyrir.
Myndinni var vel tekið, áhorfendur risu úr sætum og lófaklappi
eftir sýninguna ætlaði aldrei að
linna. Þurftu aðstandendur hennar
að hneigja sig margsinnis fyrir
áhorfendum.
„Franska Twitter logar,“ sagði
Grímar, framleiðandi myndarinnar, eftir að sýningunni lauk og

Á DREGLINUM Theodór Júlíusson, Grímur Hákonarson og Sigurður Sigurjónsson á
rauða dreglinum.

hann hafði ekki undan að svara
símtölum. Grímur og Grímar
fóru beint í hádegisverð eftir sýninguna með frönskum dreifingaraðilum og eftir það biðu blaðamenn í höllinni eftir að taka við
þá viðtöl. Þessi frumsýning hefur
gríðarlegt vægi varðandi sölu og
dreifingu. „Það er strax byrjað að
berjast um hana í nokkrum löndum,“ sagði Grímar.
„Myndin kom mér á óvart, ég
vissi svo sem hverju ég átti von á
en hún er virkilega vel gerð, allir
póstar komu vel út. Ég er virkilega
ánægður með hana,“ segir Sigurður hæstánægður. „Næsta skref er
svo að frumsýna heima, það verður líka gaman,“ sagði Sigurður

Næsta skref er svo
að frumsýna heima, það
verður líka gaman.
Sigurður Sigurjónsson, leikari.

sem var svo rokinn á blaðamannafund með frönsku pressunni.
Sigurður Sigurjónsson og Theodór Júlíusson eiga báðir stórleik
í myndinni en þeir leika bræður
norður í Bárðardal sem talast ekki
við. Einnig koma hrútar og kindur
við sögu eins og titillinn gefur til
kynna. Sögusviðið er því rammíslenskt en Hrútar verður frumsýnd hér á landi í lok mánaðarins.

Fylgstu með þessum fróðlegu örþáttum á

visir.is/heilsuvisir.
Vísir.is er hluti af

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson
hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ
SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan
Atli Sveinsson jonatan@365.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@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, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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Sláttuvél OY460P, fjór
cm,
46
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2,3 kW, slá
lítra safnpoki.
5 hæðastillingar, 60

29.995

7.995

E
EINHELL
hekkklippur
BG-EH 5747 600W,
klippibreidd 46,5 cm.

kr.

kr.

74830004
Almennt verð: 9.995 kr.

kr.
Almennt verð: 34.995

53323130
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EINHELL rafmagnssláttuorf
BG-ET 2620, 260W,
sláttubreidd 20 cm.

4.895

kr.

74830010

EINHELL
rafmagnssláttuvél,
1000W, sláttubreidd 30 cm,
28 lítra safnkassi.

r
tillinga
3 hæðas

13.995

kr.

74830022
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CASORON G 1 KG,
illgresiseyðir, 1 kg.

Mosaeyðir, 5 kg.

3.995 4.935
kr.

55095013

kr.

55097052

Blákraftur 10 eða 25 kg, einko
Verð frá:

1.995

kr.

55095039/160
Almennt verð frá: 2.495 kr.

20%

afsláttur

Einhell dreifari BG-SR 12.

af handgarðverkfærum

20%

afsláttur

2.995

kr.

Velkomin í
grænland

74830055
Almennt verð: 3.995 kr.

af hjólum
og fylgihlutum

BYKO BREIDD

30%

afsláttur

Reiðhjól,26“, grænt.

22.995

kr.

49620230

byko.is

Afslættir gilda til 17. maí.

Skoðaðu
byko blaðið
á byko.is

Almennt verð: 32.995

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

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

Patrekur
Jóhannesson
Harðduglegur bangsapabbi
ALDUR: 43 ára
MAKI: Rakel Anna Guðnadóttir
BÖRN: Baldur Bragi, Jóhannes, Dagur
Orri og Saga.
Patrekur Jóhannesson tók við Íslandsmeistaratitli karla í handbolta í vikunni en hann
hefur þjálfað lið Hauka undanfarið tímabil.
Patrekur hefur verið á meðal okkar fremstu
handknattleiksmanna í fjölda ára, og spilaði lengi vel með íslenska landsliðinu.
Hefur Patrekur fengið sinn skerf af atvinnumennskunni erlendis og þjálfað austurríska
landsliðið í handbolta. Mun hann halda
utan í haust og taka enn frekari þátt í þjálfun austurríska landsliðsins.

Hann er afar
traustur, ákveðinn
og tekst langoftast að gera það
sem hann ætlar
sér. Hann er mikill
húmoristi og trúr
sínu og sjálfum sér.
Rakel Anna Guðnadóttir eiginkona
Að sumu leyti er
Patti stórt, mjög
stórt barn. Hann
getur verið algjörlega tveir ólíkir
menn. Innan vallar
er hann hörkutól,
keppnismaður og
metnaðarfullur. En utan vallar veit
hann fátt betra en að slaka bara á
með börnunum sínum, grínast og
hafa það huggulegt.
Guðni Jóhannesson bróðir
Hann er svona
stór bangsi með
risastórt hjarta.
Mikill fjölskyldumaður og duglegur við að halda
góðum tengslum
við vini sína. Hann
er metnaðarfullur með eindæmum
og gaman að hafa fylgst með honum
þroskast í gegnum lífið.
Einar Einarsson vinur

53,7%

MBL

FBL

19,6%

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir
Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á
tölublað 18–49 ára. Prentmiðlakönnun
Gallup, jan.– mar. 2015

Allt sem þú þarft ...

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

