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STRÁKUR?
INTERSEX?
STELPA?
Tvö til þrjú intersex börn fæðast
árlega á Íslandi og oft eru gerðar
ónauðsynlegar aðgerðir á þeim
í þeim tilgangi að „laga“ þau
þannig að þau falli betur að
hugmyndum samfélagsins um
kyn. Móðir sem lét framkvæma
slíka aðgerð á dóttur sinni þegar
hún var ungbarn segist enn
sjá eftir því í dag. 22

STJÖRNUR Í SVEITINNI
Bændurnir í Bárðardal sáu um
að leikstýra kindunum í
kvikmyndinni Hrútum. 28
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Ný búsetuúrræði
Brynja, hússjóður Öryrkjabandalagsins,
ætlar að reyna að koma til móts við
leigjendur sem eiga
gæludýr og finna þeim ný
búsetuúrræði.
Leigjendur höfðu mótmælt
ákvörðun hússjóðsins um
að framfylgja reglum sínum
um almennt bann við
gæludýrahaldi í íbúðum
hans.
Íbúarnir sögðu bannið
vega að heilsu þeirra
og velferð.

Sunnan- og suðvestanstrekkingur og víða
vætusamt í dag. Hlýjast norðaustanlands
þar sem hiti getur náð 13 stigum. Hiti
annars 5 til 10 stig.

SJÁ SÍÐU 46

Axel Valur Davíðsson, eða
PErró, málar myndir með typpinu. „Ég held ég sé eini karlkyns
listmálarastrippari á landinu,“
segir hann. Hann málar yfirleitt
andlitsmyndir af verðandi brúði eða afmælisbarni. Axel mætir bæði í afmæli og í gæsanir
þar sem hann málar mynd af gæsinni.

Margrét Einarsdóttir, lektor við lagadeild Háskólans í Reykjavík, starfar með
stýrihópi um framkvæmd EES-samningsins sem forsætisráðuneytið skipaði
í fyrra. Margrét segir stjórnvöld vera
meðvituð um það hversu hægt Íslendingum gengur
að innleiða löggjöf Evrópusambandsins. Ástæðurnar
fyrir töfunum eru einkum fjórar en mjög ólíkar.

Tim Ward hefur verið ráðinn
lögmaður í máli Breta og Hollendinga gegn Tryggingarsjóði
innstæðueigenda og fjárfesta.
EFTA-dómstóllinn mun taka
afstöðu til spurninga Breta og Hollendinga
varðandi Icesave í máli sem höfðað er fyrir
íslenskum dómstólum.

Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráðherra hefði kosið að verkefnisstjórn
rammaáætlunar fjallaði um virkjanir
í Þjórsá. Hún er ekki tilbúin að lýsa
yfir stuðningi við tillögu meirihluta
atvinnuveganefndar um breytingar á „Rammanum“. Mikil og hörð átök hafa verið um málið á
Alþingi í vikunni.

María Ólafsdóttir steig á
sviðið í Vín á fimmtudagskvöld og flutti framlag
Íslands í Söngvakeppni
evrópskra sjónvarpsstöðva.
Þrátt fyrir að hafa ekki
komist í úrslitakeppnina, sem
fram fer í
kvöld, var
María
okkur
Íslendingum til
mikils
sóma.

FYRSTI
BÆRINN

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Lækjarkot er
fyrsta
húsið á
svæðinu
á eftir
Dómkirkjunni.

Munu vinna í uppgreftri við Lækjargötu fram á sumar:

Grafa upp leifar Lækjarkots
BYGGÐAMÁL „Við byrjuðum uppgröft á mánudaginn og verðum hér í

rúmar fjórar vikur,“ sagði Lísabet Guðmundsdóttir fornleifafræðingur, sem stýrir fornleifauppgreftri við Lækjargötu um þessar mundir.
Framkvæmdir munu eiga sér stað á reitnum en þar á að rísa hótel.
„Það var vitað að á staðnum var hús kallað Lækjarkot. Það var reist
árið 1799 og var torfhús. Þetta var fyrsta býlið á staðnum fyrir utan
dómkirkjuna,“ sagði Lísabet.
„Húsið var svo rifið árið 1887 og þá var reist þar timburhús sem var
smiðja og geymsla.“
Lísabet segir uppgröftinn hafa gengið vel, þau hafi sloppið vel með
veður en vonast til að sólin skíni á þau næstu vikurnar.
- srs

Einangrun vegna plássleysis:

Forsetakosningar í Póllandi:

Kvennafangelsi Komorowski á
lokað í gær
sigur ekki vísan
FANGELSISMÁL Kvennafangelsið er

PÓLLAND Bronislaw Komorowski
forseti virðist ætla að tapa
fyrir Andrjéi Duda í seinni
umferð forsetakosninga, sem
haldnar verða á morgun.
Að minnsta kosti sýna skoðanakannanir að mjótt sé á
mununum, sem einnig þýðir að
stjórnarflokkur Komorowskis
getur ekki reiknað með auðveldum sigri í þingkosningunum sem haldnar verða í haust.
Duda er frambjóðandi Laga
og réttlætis, flokks tvíburanna
Lechs og Jaroslaws Kaczinskí,
og var um tíma forseti en Jaroslaw forsætisráðherra.

í niðurníðslu og húsið verður líklega rifið. Því hefur verið lokað,
síðasti fanginn var fluttur þaðan
út í gær í Hegningarhúsið við
Skólavörðustíg og er í einangrun
vegna plássleysis.
„Hún var að hringja í mig grátandi. Hún er í einangrun þar svo
hún hitti ekki einhverja barnaníðinga. Eigum við að ræða þetta?“
spyr Rósa Jónsdóttir, móðir ungu
konunnar sem var flutt úr fangelsinu í gær í Hegningarhúsið við
Skólavörðustíg. „Þeir vita ekki
hvað þeir eiga að gera við hana,“
segir Rósa um svör frá Fangelsismálastofnun.
- kbg

- gb

Mallorca
Sólarprís fyrir börnin

Frítt ﬂug fyrir fyrsta barn!*
50% afsláttur fyrir annað og þriðja barn*
Þökkum frábærar viðtökur og framlengjum
tilboðið um nokkra daga.
Sjá nánar á vita.is

*2ja - 11 ára

VITA - Skógarhlíð 12 - Sími 570 4444

BJARNI BENEDIKTSSON Búast má við að Alþingi sitji lengur fram á sumarið en áætlað var þar sem fjármálaráðherra boðar
frumvarp um afnám gjaldeyrishafta.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bjartsýni á boðað
frumvarp um höft
Gert er ráð fyrir að frumvarp um losun hafta verði birt í næstu viku. Framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs fagnar því. Hann segir að langtímaáhrif verði
tvímælalaust jákvæð. Kjaradeilur gætu hins vegar haft áhrif til skamms tíma.
EFNAHAGSMÁL „Það er klárlega

fagnaðarefni að menn séu búnir
að tilkynna um að þetta frumvarp birtist í næstu viku,“ segir
Frosti Ólafsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands.
Bjarni Benediktsson, fjármálaog efnahagsráðherra, boðar að
frumvarp um afnám hafta verði
birt í næstu viku.
Frosti segist þokkalega bjartsýnn á frumvarpið.
„Stjórnvöld hafa talað fyrir því
að horfa til heildarhagsmuna og
vinna út frá því að allir sitji við
sama borð, hverjir sem þeir eru,“
segir Frosti. Þetta eigi við um lífeyrissjóði, fyrirtæki, almenning,
almenna fjárfesta og kröfuhafa.
„Það teljum við vera rétta nálgun,“ bætir hann við.
Frosti segir Viðskiptaráð þó
ekki geta spáð um útfærsluna á
frumvarpinu frekar en aðra.
„En ég myndi að minnsta kosti
segja að við vonuðumst til að það
verði stór skref stigin í þessu og
framvindan verði hröð. Að við
séum ekki að horfa á áætlanir
um afnám í of mörgum skrefum
eða yfir of langt tímabil,“ segir
Frosti.
Heilt yfir og að því gefnu að
frumvarpið sé trúverðugt þá
segir Frosti að gera megi ráð
fyrir að viðbrögðin verði frekar
jákvæð en neikvæð.
„Út frá langtímasjónarmiðum,
þá myndi ég telja að viðbrögðin yrðu ótvírætt jákvæð að því
gefnu að þetta sé trúverðug áætlun. Út frá skammtímasjónarmiðum þá er auðvitað ákveðin
óvissa út frá því hvernig spilast
úr á vinnumarkaði,“ segir hann.
Að sögn Frosta er hagkerfið

Óvíst hve lengi þingið starfar
Einar K. Guðfinnsson, forseti Alþingis, segir að
á þessari stundu sé ekki hægt að segja hversu
lengi fram á sumarið þingið muni starfa. Samkvæmt starfsáætlun var gert ráð fyrir að þingi
myndi ljúka í lok næstu viku. Einar lýsti því aftur
á móti yfir á þingfundi í gær að starfsáætlunin
væri ekki lengur í gildi.
„Það er mín niðurstaða og forsætisnefnd
var alveg sammála mér í því mati að það væri
óraunhæft að við gætum staðist þessa starfsáætlun. Þingið þyrfti að ætla sér lengri tíma,“
sagði Einar í samtali við Fréttablaðið.
Auk rammaáætlunar, sem nú er tekist á um á
Alþingi, er allmikill fjöldi þingmála óafgreiddur.
„Hins vegar er ljóst að boðað hefur verið frumvarp vegna gjaldeyrishaftanna og ég hef trú á
því að það sé skilningur á því að það sé eitt af þeim málum sem þurfi að
skapa rými fyrir í dagskránni,“ segir hann.
Einar segist vonast til þess að á næstu dögum skýrist málin þannig að
hægt verði að búa til áætlun um þann tíma sem þingið mun starfa.

berskjaldaðra gagnvart óstöðugleika við afnám hafta. Þeim mun
mikilvægara sé að sýna ábyrga
hagstjórn.
„Það á við bæði um stjórnvöld,
seðlabanka og aðila vinumarkaðarins. En fórnarkostnaðurinn
við það að halda þessum höftum áfram er miklu hærri en sá
kostnaður sem fælist í mögulegum tímabundnum óstöðugleika.“
Aftur á móti býst Frosti ekki
við hruni íslensku krónunnar við
afnámið.
„Nei, það þyrfti allavega að
vera mjög ótrúverðugt frumvarp um afnám hafta og framtíðarframvindu til þess að það
myndi valda hruni á gengi gjaldmiðilsins. Vegna þess að þegar
við horfum á helstu hagstærðir

Fórnarkostnaðurinn
við það að
halda þessum
höftum áfram
er miklu hærri
en sá kostnaður sem fælist í mögulegum tímabundnum
óstöðugleika.
Frosti Ólafsson, framkvæmdastjóri
Viðskiptaráðs Íslands

og kringumstæður í hagkerfinu
þá eru allar forsendur til að létta
höftum,“ segir framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands.
jonhakon@frettabladid.is

SPRENGI
VIKA
21. – 25. maí í
Húsasmiðjunni
og Blómavali

Á hvítasunnudag er Blómaval opið í Skútuvogi frá 11 – 19

20% afsláttur af
Broil King, Outback
og Beef Eater grillum
og grillvörum

20% afsláttur af
Author reiðhjólum

Brandenburg

Gámasala á
Electrolux þvottavélum
Verð frá 56.900 kr.

20% afsláttur af
öllum sumarblómum
Á hvítasunnudag er Blómaval opið í Skútuvogi frá 11 – 19
Opnunartímar í Húsasmiðjunni og Blómavali á öðrum í hvítasunnu:
Skútuvogi 10 – 18 (Blómaval lokar 19) | Grafarholti 10 – 18 | Hafnarfirði 12 – 17 | Akureyri 11 – 15 | Selfossi 11 – 15 | Reykjanesbæ 11 – 15
525 3000 • husa.is

Afsláttur gildir ekki af Weber grillum og vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“
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5 AF 7 MÖRKUM HEFUR

72

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON,
leikmaður Swansea, skorað á móti 6 efstu liðum
ensku úrvalsdeildarinnar.

42

STJÓRNARFRUMVÖRP
eru óafgreidd
á yfirstandandi
þingi en
hafa verið samþykkt.

BIÐU ÞINGLÝSINGAR
hjá sýslumanninum í Reykjavík; meirihluti
þeirra tengist fasteignaviðskiptum.

í lestum skipsins Winter Bay í Hafnarfjarðarhöfn vöktu deilur um hvalveiðar.

7.200 skjöl

sýni

höfðu verið fryst
í kæliskápum
Landspítala í
vikunni vegna
verkfalls BHM.

tonn
1.700
af langreyðarkjöti

7.500 RAFMAGNSBÍLAR
verða á götum Akureyrar
þegar markmiði um
kolefnishlutlausan
bæ verður náð.

6.000

310 tonnum af

eldisþorski
var slátrað í fyrra
en 1.800 tonnum var
slátrað þegar mest
var 2009.

Fötlun íbúa skiptir ekki máli
Björk Vilhelmsdóttir, formaður velferðarráðs Reykjavíkur, reiddist vegna umræðna á fundi í Seljahverfi um
íbúðakjarnann að Rangárseli 16-20. Nágrannar hafa áhyggjur og spyrja hvort þeir verði öruggir.
SAMFÉLAG „Íbúar höfðu fengið

ÓSÁTT Aldís Hafsteinsdóttir er bæjar-

stjóri í Hveragerði.

Ítrekun frá Hveragerði:

Húsmæðraorlof
er tímaskekkja
SVEITARSTJÓRNIR Orlofsnefnd hús-

mæðra hefur sent Hveragerðisbæ
reikning upp á tæplega 246 þúsund krónur sem á að vera framlag bæjarins til húsmæðraorlofs
á þessu ári. Bæjarráðið fagnaði
ekki reikningnum.
„Bæjarráð ítrekar fyrri bókanir sínar vegna þessa máls og
lýsir enn og aftur furðu sinni á
þeirri tregðu löggjafarvaldsins
að afnema lög um húsmæðraorlof sem að flestra mati eru fullkomlega úr takti við nútímann og
ekki síður á skjön við gildandi lög
um jafnrétti kynjanna,“ segir í
bókun.
- gar

Safna fyrir geðsvið spítalans:

Þúsund hjóla
hringveginn
SAMFÉLAGSMÁL Um þúsund manns

hafa skráð sig til leiks í WOW
Cyclothon sem fer fram dagana
23. til 26. júní. Það er metþátttaka.
Markmið leikanna er að hjóla til
styrktar Batamiðstöð á geðsviði
Landspítalans á Kleppi.
Þátttakendur hjóla hringinn í
kringum Ísland, um Hvalfjörð og
yfir Öxi á 72 klukkustundum.
Í fyrra söfnuðust 15 milljónir
króna til tækjakaupa fyrir bæklunarskurðdeild Landspítalans.
- srs

upplýsingar fyrir fund þeirra að
í íbúðakjarnanum að Rangárseli
16-20 yrði ekki athvarf fyrir fíkniefnaneytendur. Þær upplýsingar var ég búin að veita í gegnum
vef íbúanna. Þeir fengu jafnframt
upplýsingar um það á fundinum
að fíkniefnaneytendur væru ekki
markhópurinn.“
Þetta segir Björk Vilhelmsdóttir, formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar, sem sat fund íbúa í
Seljahverfi í Seljakirkju í vikunni ásamt fleiri borgarfulltrúum. Íbúarnir boðuðu til fundarins
til þess að ræða hvers eðlis starfsemin yrði á vegum yfirvalda í
kjarnanum. „Ég kom þangað til
að hlusta en ákvað að taka slaginn
til að tryggja rétt fólks til heimilis í samfélagi við aðra. Þarna eru
fimm íbúðir sem ætlaðar eru fólki
sem þarf talsverða þjónustu. Þrátt
fyrir upplýsingar sem íbúar höfðu
fengið voru þeir búnir að álykta að
þarna yrði fólk með ógnandi hegðun og í fíkniefnaneyslu. Það var
fyrirfram búið að mótmæla veru
þessa fólks. Starfsmaður kjarnans hafði á orði að það væri aldrei
hægt að koma í veg fyrir að fólk
neytti fíkniefna, hvorki þarna né
annars staðar,“ segir Björk sem
reiddist á fundinum.
Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins,
kveðst í færslu á Facebook ekki
taka undir með þeim sem gagnrýnt hafi fundarhaldið enda mikilvægt fyrir borgarfulltrúa að fá að
heyra sjónarmið íbúa milliliðalaust í svo viðkvæmu máli. Hann
bendir á eftirfarandi fyrirspurn
fulltrúa Sjálfstæðisflokks á fundi
borgarráðs:
„Um árabil hefur verið rekinn
íbúðakjarni fyrir fatlað fólk að
Rangárseli 16-20 í góðri sátt við
íbúa hverfisins. Nú standa yfir
breytingar á fyrirkomulagi í húsinu

ÍBÚÐAKJARNI Veittar voru upplýsingar fyrir fund íbúa í Seljahverfi um að ekki yrði athvarf fyrir fíkniefnaneytendur í Rangár-

seli 16-20.

og er meðal annars gert ráð fyrir
breytingum á íbúahópi þess. Óskað
er eftir upplýsingum um þessar
breytingar og hvort þær áhyggjur
íbúa hverfisins sem fram komu á
opnum íbúafundi í Seljakirkju 20.
maí síðastliðinn, hvort þarna verði
íbúar sem með einhverjum hætti
geti talist ógn við umhverfi sitt,
eigi við rök að styðjast.“
Björk segist aldrei hafa mótmælt fundinum. Fólki eigi auðvitað rétt á að fá upplýsingar og
sjálfsagt sé að halda fund.
„Ég mótmælti hins vegar að
kirkjan skyldi notuð í þessum tilgangi þegar svo virtist vera sem
gefnar upplýsingar skiptu ekki
máli, heldur að tala niður íbúana.
Það skiptir ekki máli hvaða fötlun
eða veikindi hrjá fólk þarna frekar
en annars staðar. Ef svo er getum
við farið að gefa út sjúkdómsgrein-

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJARTAN
MAGNÚSSON

BJÖRK VILHELMSDÓTTIR

ingar eftir heimilisföngum fólks,“
segir Björk.
Haft hefur verið eftir nágrönnum að heimsóknir lögreglu að
íbúðakjarnanum hafi verið tíðar.
Óskar Dýrmundur Ólafsson
hverfisstjóri segir slíkt undantekningatilvik. „Ég hef heimildir fyrir
því að útköll þarna séu ekki fleiri
en í öðrum hverfum í Reykjavík.“
Í bréfi frá velferðarsviði til yfirmanns á lögreglustöðinni í Kópa-

Það skiptir ekki máli
hvaða fötlun eða veikindi
hrjá fólk þarna frekar en
annars staðar. Ef svo er
getum við farið að gefa út
sjúkdómsgreiningar eftir
heimilisföngum fólks.
Björk Vilhelmsdóttir, formaður
velferðarráðs Reykjavíkur.

vogi, sem einnig sinnir Breiðholti,
er nefndur mögulegur fíkniefnavandi íbúa, að því er DV greinir
frá. „Bréfið var sent til upplýsinga
um hver aðkoman að húsinu væri,“
segir Stefán.
Um mögulegan fíkniefnavanda
segir hann: „Það er enginn íbúi
sem er þarna núna í þeirri stöðu.
Markhópurinn er ekki fíkniefnaneytendur.“
ibs@frettabladid.is

Lögregla lokaði íslenska sýningarskálanum á Feneyjatvíæringnum í gær:

Listin ýtir alltaf á ákveðin mörk
MENNING „Við höfum verið í svona fram og til baka

Þar sem ferðalagið byrjar
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samtali við yfirvöld í Feneyjum sem endaði með
þessari afdrifaríku ákvörðun,“ segir Björg Stefánsdóttir, forstöðukona Kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar.
Lögreglan í Feneyjum lokaði Fyrstu moskunni,
framlagi Íslands til Feneyjatvíæringsins í ár.
Slökkviliðsmenn voru kallaðir á vettvang til að vísa
gestum úr byggingunni.
Björg segir að aðgerð borgaryfirvalda í Feneyjum
veki ýmsar spurningar um hvað sé hluti af listaverkinu og hvar mörk listarinnar liggja.
„Þetta er spurning um ritskoðun. Hver er það sem
ákveður hvað myndlist er?“ spyr Björg.
„Ég tengi þetta við borgarstjórnarkosningarnar
sem eru á næstunni. Þarna eru pólitísk öfl að reyna
að nýta sér listina til að ná sér í atkvæði,“ segir
Unnar Örn Auðarson myndlistarmaður.
„Listin ýtir auðvitað alltaf á ákveðin mörk, sama
hvort það er pólitík eða smekkur fólks. Rök borgaryfirvalda fyrir lokuninni eru að þarna sé ekki á
ferðinni list,“ segir Unnar en erfitt er að meta hvað
sé list og hvað ekki.

MOSKAN Er sögð pólitískt bitbein í Feneyjum.
MYND/SNORRI ÁSMUNDSSON

„Þetta er auðvitað framlag Íslands á Feneyjatvíæringinn og verk eftir Christoph Buchel og getur
því ekki verið neitt annað en list, sama hvernig viðkomandi öfl reyna að sannfæra fólk um að þetta sé
eitthvað annað.“
Unnar segir að yfirstjórn Feneyjatvíæringsins
verði nú að bregðast við þessu en um ekkert nema
ritskoðun sé að ræða.
- srs

Nýi besti vinur þinn?
Ford Fiesta frá 2.390.000 kr.
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5 dyra • MyKey • Fáanlegur með vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð • Hiti í framsætum
3,5 tommu upplýsingaskjár • AUX og USB tengi • Fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur • Samlitaðir stuðarar
Rafdrifnir og upphitanlegir hliðarspeglar • Tvískipt niðurfellanleg aftursæti 60/40 • Samlituð vindskeið • 6 hátalarar
Einstaklega rúmt farangursrými (290 lítra) • Frábær í endursölu • Start Stop spartækni • Brekkuaðstoð
Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög ﬂjótur að hitna • Samlitaðir hliðarspeglar • EasyFuel
ESP stöðugleikastýrikerﬁ með spólvörn • Ofnæmisprófuð efni í innréttingu • Fáanlegur sjálfskiptur
5 stjörnu öryggi • Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns

ford.is
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km.
Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km.
Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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BHM fær peninga frá SFR:

Formaður samninganefndar Bandalags háskólamanna segir að staðan sé betri eftir gærdaginn:

Alvarleg staða
krefst samstöðu

Vilji til að halda verkfallsaðgerðum áfram

STÉTTARFÉLÖG „Sú alvarlega

staða sem komin er upp á vinnumarkaði kallar á ríka samstöðu
stéttarfélaga og bandalaga,“ segir
SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu sem í gær gaf BHM 15 milljónir króna.
„Ríkisvaldið og Samtök
atvinnulífsins hafa sýnt af sér
fádæma getuleysi í að koma fram
með trúverðugum hætti í yfirstandandi kjaraviðræðum. Í þessari stöðu þarf launafólk að standa
saman,“ segir SFR.
- gar

KJARAMÁL „Ég tel að við séum
betur sett eftir daginn,“ sagði
Páll Halldórsson, formaður
samninganefndar BHM, eftir
fund samninganefndarinnar og
fulltrúa ríkisins í gær.
„Við erum að vinna í málinu en
hvort það dugar, það kemur svo í
ljós.“
Ríkið lagði fram drög að tilboði í gær sem BHM mun skoða
og er svara að vænta á fundi
samninganefndarinnar og ríkisins hjá ríkissáttarsemjara í dag.

BHM hélt um 500 manna baráttufund í Rúgbrauðsgerðinni í
gær þar sem farið var yfir stöðu
mála.
„Verkfall hefur staðið yfir í
rúmar sex vikur,“ sagði Þórunn
Sveinbjarnardóttir, formaður
BHM.
„Það er erfitt að vera í verkfalli og við viljum sýna og sanna
fyrir okkur sjálfum auðvitað
og öllum öðrum að það er mikil
samstaða í hópnum,“ sagði hún.
„Hér er fullt út úr dyrum,

ÞÓRUNN SVEINBJARNARDÓTTIR

PÁLL HALLDÓRSSON

góður andi og mikill vilji til
að halda aðgerðum áfram eins
lengi og þörf krefur. Þetta getur

tekið langan tíma en það er líka
hægt að leysa þetta hratt og
örugglega ef það er vilji til þess
báðum megin við borðið.“
Viðmælendur fréttastofu á
fundinum voru afar svartsýnir á ástandið en margir félagsmenn eru orðnir langþreyttir á
ástandinu.
Sum þeirra íhuga uppsögn
vegna of lágra launa og mikils
álags í vinnu ef ekki næst að
semja um viðunandi launakjör.
- lvp / srs

Gætu náð miklum sparnaði:

Leyfa fækkun
dreifingardaga
STJÓRNSÝSLA Innanríkisráðuneyt-

VERND Hjálmar notist ekki bara á

hjólum.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ið hefur lagt fram drög að reglugerðarbreytingu sem heimilar
póstdreifingaraðilum að fækka
póstdreifingardögum.
Samkvæmt könnun Póst- og fjarskiptastofnunar taldi meirihluti
notenda póstþjónustu ekki þörf á
fimm daga póstþjónustu auk þess
sem fjöldi bréfasendinga hefur
dregist mikið saman á undanförnum árum. Talið er að fækkun
dreifingardaga gæti lækkað kostnað um 200 milljónir króna.
- srs

Hjálmar á höfði
15 ára og yngri
KÓPAVOGUR „Börn yngri en

Umsóknarfrestur til 8. júní:

ÞSÍ leitar að
starfsnemum
ALÞJÓÐASAMSTARF Þróunarsam-

vinnustofnun Íslands leitar þessa
dagana að ungu háskólafólki í
starfsnemastöður í Malaví, Mósambík og Úganda. Þetta er fjögurra
mánaða starfsþjálfun í tengslum
við verkefni á sviði þróunarsamvinnu á tímabilinu frá miðjum
ágúst fram í miðjan desember.
Hæfniskröfurnar eru þær að
umsækjendur skuli hafa lokið
grunnnámi í háskóla og ekki vera
eldri en 33 ára. Umsóknarfrestur er
til 8. júní.
- jhh

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Akureyri leggst gegn
nýju umhverfismati

Breyta lögreglusamþykkt:

fimmtán, sem fara um á reiðhjólum, hjólabrettum, hjólaskautum, renna sér á skíðum, sleðum, skíðabrettum og þess háttar
skulu almennt nota hlífðarhjálma
og viðeigandi hlífðarbúnað,“
segir í ákvæði lögreglusamþykktar Kópavogs, sem bæjarráð samþykkti að breyta.
- gar

TJÖRNES Bakki við Húsavík þar sem kísilmálmverksmiðja PCC á að rísa.

JOHN KERRY Setur hafið á oddinn.
MYND/NORÐURSLÓÐARÁÐIÐ

Ræddu málefni norðurslóða:

Vilja leiða með
Bandaríkjunum
UTANRÍKISMÁL Gunnar Bragi
Sveinsson utanríkisráðherra og
John Kerry, utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, áttu fund í Washington á fimmtudag og ræddu
samskipti þjóðanna, varnar- og
öryggismál og málefni norðurslóða.
Gunnar Bragi sagði Íslendinga
vilja vera ásamt Bandaríkjamönnum í fararbroddi í vinnu Norðurskautsráðsins um málefni hafsins.
Bandaríkin tóku við formennsku
í ráðinu í apríl. Áhersla þeirra á
hafið vekur spurningar um hvalveiðar Íslendinga. Áréttaði Gunnar
Bragi á fundinum að skiptar skoðanir ríkjanna vörpuðu ekki skugga
á annað samstarf þeirra.
- kbg

Landvernd hefur sent bréf til Skipulagsstofnunar þar sem óskað er eftir nýju umhverfismati á raflínum Landsnets til Bakka. Akureyrarkaupstaður telur tillöguna
skaða Norðurþing og koma allt of seint fram. Þar þurfi að hefja uppbyggingu.
ORKUMÁL Bæjarstjórn Akureyrar-

kaupstaðar segir kröfu Landverndar um nýtt umhverfismat fyrir raflínur Landsnets frá Þeistareykjum
við Kröflu að Bakka á Húsavík til
þess fallna að valda samfélaginu í
Norðurþingi skaða.
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, framkvæmdastjóri Landverndar, segir öruggt að kísilmálmverksmiðja PCC á Bakka
þurfi 58 megavött af raforku. Það
sé um tífalt minni raforkuþörf en
þegar álvershugmyndir voru uppi
á svæðinu.
„Það er í raun sérkennilegt að
saka okkur um að gera eitthvað
rangt í þessum efnum. Sveitarfélögin hefðu átt að sjá sóma sinn
og hag í því að sækja um nýtt
umhverfismat á sínum tíma þegar
vitað var að álver myndi ekki rísa
á svæðinu,“ segir Guðmundur. „Ég

vísa því alfarið ábyrgðinni yfir á
sveitarfélögin.“
Bæjarstjórn Akureyrar segir
Landvernd koma allt of seint með
málið nú þegar framkvæmdir séu
við það að hefjast við fyrsta áfanga
verksmiðju PCC. Það umhverfismat sem liggur nú fyrir er frá árinu
2010 og miðast við mun stærri framkvæmdir en nú er stefnt að í fyrsta
áfanga.
„Hafa ber einnig í huga að uppbygging raflínunnar er mikilvægur liður í að styrkja flutningskerfi
raforku á Norðausturlandi. Krafa
Landverndar um nýtt umhverfismat
er því til þess fallin að valda samfélaginu í Norðurþingi og nágrannabyggðum skaða,“ segir í bókun sem
var samþykkt með tíu atkvæðum í
bæjarstjórn. Fulltrúi VG sat hjá.
Logi Már Einarsson, oddviti Samfylkingarinnar í bæjarstjórn Akur-

GUÐMUNDUR
INGI
GUÐBRANDSSON

LOGI MÁR
EINARSSON

eyrar, segir það skipta miklu máli
að uppbygging geti hafist í Norðurþingi.
„Sterk nágrannasveitarfélög
skipta Akureyri miklu máli og þar
er Norðurþing ekki undanskilið.
Atvinnuuppbygging á Bakka hefur
jákvæð áhrif á byggðaþróun á öllu
svæðinu og þess vegna vildum við
láta í okkur heyra,“ segir Logi Már
Einarsson.
sveinn@frettabladid.is

ENN BETRA VERÐ!
ÖLL REIÐHJÓL OG HJÓLAAUKAHLUTIR
ÁN VIRÐISAUKASKATTS* DAGANA 21.-25. MAÍ
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Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 19,35% er alfarið á kostnað Hagkaups.
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Allt vöruúrvalið er fáanlegt í Smáralind
ralind og á hagkaup.is. Minna úrval í öðrum verslunum. Frí heimsending gildir á höfuðborgarsvæðinu.
** Frí yﬁrferð og ástandskoðun á reiðhjólum einu sinni innan árs frá kaupum hjá viðurkenndum fagaðila.

24.111

Hjálmur

6.999
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Glæsilegar
útskriftargjafir fyrir
dömur

1

FLÓTTAMENN Í INDÓNESÍU Flóttamenn frá

Búrma þvo sér í bráðabirgðabúðum í Bayeunþorpi í Aceh-héraði í Indónesíu. Flóttafólkið er af
ættflokki Rohingya-múslima, sem sæta ofsóknum í
Búrma.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

ASA HÁLSMEN

19.300 kr.

ASA LOKKAR

7.800 kr.

3 2

Daniel Wellington

29.800 kr.

4
2
SPRENGJUÁRÁS Í SÁDI-ARABÍU Í bænum Katif við strönd Persaflóa, þar sem íbú-

ÁSTAND
HEIMSINS

1

arnir eru flestir sjía-múslimar, virðir þessi maður fyrir sér skemmdirnar í mosku,
sem varð fyrir sprengjuárás í gær. Sjálfsvígsárásarmaður sprengdi sig í loft upp
meðan föstudagsbænir stóðu yfir. Að minnsta kosti fjórir létust.
NORDICPHOTOS/AFP

MICHAEL KORS

43.700 kr.

MICHAEL KORS

57.500 kr.

3
FLUTNINGAR Í PALESTÍNU Notuð

heimilistæki eru þarna flutt á frekar
lítilli bifreið á Gasasvæðinu.
NORDICPHOTOS/AFP

ARNE JACOBSEN

64.900 kr.

Kíktu á úrvalið
í vefversluninni
á michelsen.is

4
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ÞURRKUR Á INDLANDI Hitinn á
Indlandi er víða yfir 40 gráður þessa
dagana, með tilheyrandi þurrkum og
vatnsskorti. Maður á ferð notar regnhlíf
til að skýla sér fyrir brennheitri sólinni.
NORDICPHOTOS/AFP

#hj䟟ladagur

Hj䟟ladagur Hyundai 䟚 dag!
Mættu með f䟟lkið þitt kl. 12 䟚 Kaupt䟤n - beint 䟏 m䟟ti IKEA
Taktu fj䟢lskylduna með eða skemmtilegan vin 䟏 hj䟟ladag Hyundai sem skipulagður
er 䟚 samstarfi við Hj䟟lreiðaf䟖lagið Bjart.
Hj䟟lað verður 䟚 tveimur flokkum, A flokki karla og kvenna og almennum fj䟢lskylduflokki.
Vegleg verðlaun eru fyrir 1,2 og þriðja sæti 䟚 A flokki kvenna og karla og allir þ䟏tttakendur
f䟏 þ䟏ttt䟢kuviðurkenningu.

Grillveisla

Ekkert þ䟏ttt䟢kugjald og skr䟏ning er 䟏 nets䟚ðunni www.hjolamot.is en einnig er hægt
að skr䟏 sig við komuna til Hyundai kl. 12 䟚 dag - beint 䟏 m䟟ti IKEA

Hyundai b䟧ður 䟢llum
þ䟏tttakendum og gestum 䟚
grillveislu að keppnin lokinni.

ENNEMM / SÍA / NM61409

Hj䟟ladagur Hyundai 2014

Stemmningin var g䟟ð hj䟏 stelpunum

R䟏sl䟚nan að verða kl䟏r

N䟧i b䟚llinn er Hyundai

Gestir mættu 䟏 䟢llum aldri

Það f䟟r engin svangur heim

Hyundai – Kauptúni 1 – Beint á móti IKEA – Sími: 575 1200
www.hyundai.is – www.facebook.com/hyundai.is

Sigurvegarar 2014

Glæsilegar
útskriftargjafir fyrir
herra
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Jákvæð teikn eru á lofti
Eitt stærsta viðfangsefni mannkyns næstu áratugina verður baráttan við fylgifiska loftslagsbreytinga. Vitundarvakning stjórnvalda, borgaryfirvalda, fyrirtækja og fjárfesta um allan heim lofar góðu um að vandamálið sé
viðráðanlegt eftir allt saman. Það gerir einnig undirbúningsvinna fyrir loftslagsráðstefnuna í París í desember.
Svavar
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Þ
TISSOT

63.300 kr.

ARMANI

38.400 kr.

BÖRKUR

24.400 kr.

SKAGEN

38.700 kr.

Daniel Wellington

29.800 kr.

Kíktu á úrvalið
í vefversluninni
á michelsen.is

/DXJDYHJL5H\NMDYtN
6tPLZZZPLFKHOVHQLV

að eru að verða breytingar sem gefa tilefni til
bjartsýni í glímunni við
loftslagsbreytingar af
völdum losunar gróðurhúsalofttegunda. Vitundarvakning er að eiga sér stað
á meðal stjórnvalda í þróunarríkjum sem eru í lykilstöðu í baráttunni gegn þessari miklu vá,
eins meðal borgaryfirvalda, fyrirtækja og langtímafjárfesta.
Þetta kom fram í máli Halldórs
Þorgeirssonar, forstöðumanns
á loftslagsskrifstofu Sameinuðu
þjóðanna, á fundi Landsvirkjunar um framtíðaráhrif loftslagsbreytinga og aðgerðir gegn þeim
í gær. Halldór starfar í hringiðu
heimsviðburða við stefnumörkun
og samningagerð vegna nýs loftslagssamnings sem verður undirritaður í París síðar á þessu ári.
„Á fundi sem þessum þá er erfitt að finna jafnvægi á milli bölsýni og svartsýni. Það er auðvelt
að skrifa erindi og segja frá öllu
sem ætti að vera að gerast, en er
ekki að gerast. Það er mikil alvara
á ferðum en jafnframt ljóst að bölsýni leiðir ekki til aðgerða – hún er
lamandi og vil ég því nýta minn
tíma til að segja frá jákvæðum
breytingum sem eru að eiga sér
stað. Vil ég með því reyna að vekja
með ykkur von og bjartsýni um að
takast megi á við þetta vandamál
eins og mörg önnur,“ sagði Halldór í upphafi máls síns.
Fjögur dæmi af mörgum
Af mörgum tiltók Halldór fjögur dæmi máli sínu til stuðnings.
Þvert á almannaróm sagði hann
að verð á sólar- og vindorku hefði
lækkað það mikið að raunhæft
væri að breyta orkukerfum heimsins. Lengi hefði þessu verið öfugt
farið og grænir orkugjafar ekki
verið samkeppnishæfir við þá
hefðbundnari byggða á brennslu
jarðefnaeldsneytis.
Mikilvægt, segir Halldór, er
framlag og frumkvæði borga og
landshlutastjórna, enda skiptir borgarskipulag og þróun þéttbýlis miklu um framtíðarlosun og
-afleiðingar veðurfarsbreytinga.
Framvarðarsveitin hvað þetta
varðar er skipuð borgarstjórum og
leiðtogum á sveitarstjórnarstigi,
og nefndi hann Michael Bloomberg, fyrrverandi borgarstjóra
New York, sem dæmi. Hann hefur
helgað loftslagsmálum krafta sína
og er tengiliður borgaryfirvalda
um allan heim á vettvangi Sameinuðu þjóðanna.
Frá upphafi hefur verið deilt um
ábyrgð loftslagsvandans á milli
þróunarríkja og iðnríkjanna – og
hvaða skyldur hvíli á herðum einstakra ríkja í ljósi sögunnar. Losunarsagan skiptir þar mestu en
þær lofttegundir sem um ræðir
eru til staðar löngu eftir losun
þeirra – sem verður rakið til
iðnríkja þegar horft er til baka.
„Framlag“ þróunarríkjanna verður þó orðið jafnt strax þegar nýr
samningur tekur gildi árið 2020.
„Hér hefur líka orðið hugarfarsbreyting. Mikilvægasta dæmið
um þetta er Kína. Það skiptir
miklu máli hvaða ákvarðanir þar
eru teknar en kínversk stjórnvöld hafa sett mikla vinnu í það
að gera grundvallarbreytingar á
orkuframleiðslu sinni og stefnumörkun til framtíðar. Þeir telja að
í þessu felist viðskiptatækifæri og
stefnubreyting þeirra hefur þegar
haft áhrif á verð á sólar- og vindorku,“ sagði Halldór sem nefndi
jafnframt Sádi-Arabíu í þessu
samhengi.
Sádar hafa frá upphafi unnið
gegn samþykkt loftslagssamn-

MAÐUR OG NÁTTÚRA Aukin tíðni náttúruhamfara, manntjón vegna þeirra og fjárhagslegt tjón, verður staðreynd næstu áratugina–því verður ekki bægt frá þó stór skref verði tekin í loftslagsmálum í núinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Slæmu fréttirnar eru þær að ef við
höldum áfram að ganga á þetta svigrúm með
sama hraða og í dag, þá höfum aðeins þrjá
áratugi til stefnu. Góðu fréttirnar eru að ef
bestu tækni og skynsamlegri stjórnun er beitt
þá er hægt að mæta öllum þörfum jarðarbúa
sem enn er eftir.
ings Sameinuðu þjóðanna og verið
virkir í því að grafa undan samstöðu ríkja um samninginn. „Þeir
hafa breytt um stefnu og setja
stóran hluta af sínu fjármagni
til að fjárfesta í endurnýjanlegri
orku. Þeir eru núna í forystu hvað
þetta varðar og við fjárfestingar
í rannsóknum,“ sagði Halldór og
bætti við að vitundarvakningin
næði einnig til langtímafjárfesta
sem hafa mikið að segja um þróun
loftslagsmála þegar til framtíðar
er litið. Stofnfjárfestar, eins og
lífeyrissjóðir, svo dæmi sé tekið,
eru mun jákvæðari í dag gagnvart grænum fjárfestingum eins
og endurnýjanlegum orkugjöfum.
París
Þessi jákvæðu teikn sem eru á
lofti setti Halldór í samhengi við
samþykkt nýs loftslagssamnings, og hver verði hugsanleg
birtingarmynd þeirra á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í
París í desember næstkomandi.
Fundirnir eru haldnir árlega og
eru þeir stærstu sem Sameinuðu
þjóðirnar standa fyrir.
Niðurstaða loftslagsfundanna
hingað til hefur byggst á vinnu
á fundarstað. Þessu er verið að
breyta og hefur vinna við samninginn, sem verður kláraður í
París, staðið í rúm þrjú ár. Frakkar hafa lagt mikla áherslu á að
einstök álitamál hafi verið leidd
til lykta áður en fulltrúar einstakra landa hittast í desember –
sem hefur tekist, sagði Halldór, en
forseti ráðstefnunnar er Laurent
Fabius, utanríkisráðherra Frakklands, sem hefur ásamt forseta
Frakklands, Francois Hollande,
barist fyrir því að þjóðarleiðtogar stuðli að því að niðurstaða fundarins verði það leiðarstef til framtíðar sem lagt er upp með.
Eitt það markverðasta við

samninginn í París, og helsta
breytingin, er að hverju ríki
verður það í sjálfsvald sett hvaða
skuldbindingar það gengst undir
og til hvaða aðgerða það treystir sér til að grípa. Til áréttingar mun nýtt samkomulag koma í
stað Kýótó-bókunarinnar við loftslagssamninginn sem hefur verið
í gildi frá 1997, og gildir til 2020.
Eins og þekkt er er fjöldi ríkja
sem ekki gekkst undir bókunina,
eins og mörg þróunarríki, en einnig Bandaríkin. Öll ríki munu hins
vegar falla undir samninginn sem
gerður verður í París, þó aðeins
ein grundvallarbreyting sé tíunduð. Allir, stórir sem smáir, munu
því sitja við sama borð.
Tímanna tákn
„Það er ákveðið tímanna tákn
að eftir að Evrópusambandið tilkynnti hvað ríki þess hygðust gera
í samdrætti á losun þá ákváðu
Kína og Bandaríkin að lýsa því
yfir sameiginlega hvernig ríkin
ætluðu að draga úr losun. Það
undirstrikar mikilvægi þess að
stóru ríkin gangi á undan og ryðji
brautina,“ sagði Halldór en í samkomulagi Kína og Bandaríkjanna
er einnig tekið fram að sérstaða
ríkja skuli virt.
Þegar hafa 38 ríki, af um 200,
lagt fram áætlanir sínar um loftslagsaðgerðir fyrir fundinn í París,
það er um aðgerðir frá 2020 til
2030. Tekist er á um hver lagaleg
staða þessara áætlana er og hvaða
alþjóðlegu skuldbindingar ríki er
að gangast undir þegar kemur að
sjálfum samningnum. Lausn þessa
verður hvað erfiðast að finna á
lokasprettinum, að mati Halldórs.
1/3 eftir
Markmið loftslagssamningsins
er að koma í veg fyrir alvarlega
röskun á veðrakerfum af manna-

➜ Breytingar á
Íslandi verða
öfgakenndar
Halldór Björnsson, veður- og
haffræðingur hjá Veðurstofu Íslands, tók saman í erindi sínu á
fundinum hvaða áhrif loftslagsbreytingar gætu haft á Ísland.
● Jöklar munu hopa enn frekar, og
eftir öld eða tvær munu aðeins
finnast hér fjallajöklar.
● Afrennsli jökuláa mun því
breytast mikið og tækifæri til
raforkuvinnslu aukast um 20%
um tíma, ef raforkukerfi verða
hönnuð til þess að nýta það vatn
sem til fellur.
● Landið mun grænka með
hlýnun; skógarmörk færast ofar
og sjálfsprottnir skógar verða
algengari.
● Afrakstur ræktarlands verður
meiri.
● Samsetning flökkustofna fugla
og fiska mun breytast hér á
landi; fuglar leita til landsins
á meðan aðrir víkja sem kjósa
kaldara loftslag. Gengd síldar,
loðnu og makríls eru þekkt
dæmi og breytingar halda áfram.
● Hækkun sjávarborðs og landris
af völdum bráðnunar jökla eru
stærðir sem verða staðreynd en
erfitt að ráða í hvað munu þýða.

völdum. Samstaða hefur náðst um
það að setja efri mörk hlýnunar
við tvær gráður frá upphafi iðnbyltingar og er það hugsað sem
þak á ásættanlega losun. Vísindamenn hafa í fyrsta skipti tekið það
saman hvaða svigrúm mannkyn
hefur til frekari losunar gróðurhúsalofttegunda.
„Við eigum raunverulega 1/3
eftir. Það er hægt að horfa á þetta
á tvennan hátt. Slæmu fréttirnar
eru þær að ef við höldum áfram að
ganga á þetta svigrúm með sama
hraða og í dag, þá höfum aðeins
þrjá áratugi til stefnu. Góðu fréttirnar eru að ef bestu tækni og
skynsamlegri stjórnun er beitt
þá er hægt að mæta öllum þörfum jarðarbúa sem enn er eftir.
Þá er spurningin hvora leiðina
við förum sem mannkyn,“ sagði
Halldór.
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Börn fái þjónustu við hæfi:

Bláa blokkin er með forskot á rauðu blokkina í skoðanakönnunum fyrir dönsku þingkosningarnar:

Ráðuneyti efli
forystuhlutverk

Boðar líklega til kosninga í næstu viku

VELFERÐ Ríkisendurskoðun telur
að velferðarráðuneytið þurfi að
efla forystu- og yfirstjórnarhlutverk sitt á sviði barnaverndarmála, segir í skýrslu sem birt var
í gær.
Ríkisendurskoðun telur einnig að tryggja verði að tilteknir
hópar barna, sem glíma við alvarlegan og fjölþættan vanda, fái
þjónustu við hæfi. Þá þurfi að
mæta þörf einstakra barnaverndarnefnda fyrir aðstoð við úrlausn
mála.
- shá

DANMÖRK Samkvæmt heimildarmönnum úr

danska forsætisráðuneytinu er talið afar líklegt að Helle Thorning-Schmidt, forsætisráðherra Danmerkur, boði til þingkosninga í
næstu viku.
Kosningar í Danmörku eru yfirleitt haldnar
þremur vikum eftir að forsætisráðherra boðar
til þeirra. Ef Thorning-Schmidt boðar til kosninga í næstu viku þýðir það að kosningarnar
verða haldnar 16. júní. En kosningar þarf að
halda í Danmörku í síðasta lagi 14. september.
Rauð blokk vinstriflokkanna mælist minni
en blá blokk hægrimanna í skoðanakönnunum
undanfarið en talið er að hún boði til kosninga á

þessum tímapunkti vegna mikils persónufylgis
upp á síðkastið. Þá mælist Jafnaðarmannaflokkur Helle Thorning-Schmidt stærstur með um
24 prósenta fylgi en Venstre, frjálslyndi flokkur Lars Løkke Rasmussen, með um 22 prósent
í skoðanakönnunum. Gengi Venstre er nokkuð
slakara en í síðustu kosningum þrátt fyrir setu
í stjórnarandstöðu en það skýrist af velgengni
Danska þjóðarflokksins sem sækir í sig veðrið
á hægrivæng stjórnmálanna.
Jafnaðarmenn hafa náð að verja fylgi sitt frá
því í síðustu kosningum en margir vilja þakka
það nýrri innflytjendastefnu flokksins sem
þykir strangari í garð innflytjenda en áður. - srs

VINSÆL Helle Thorning-Schmidt mælist vinsælasta

forsætisráðherraefnið í Danmörku.

AFP/NORDICPHOTOS

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

Á KJÖRSTAÐ Systir Lareto Ryan stingur atkvæðaseðli sínum í kjörkassa í Drumcondra í norðanverðri Dublin.
NORDICPHOTOS/AFP

Írar kusu um
hjónabönd
Flest bendir til þess að Írar hafi í gær samþykkt að
lögleiða hjónabönd samkynhneigðra. Talning hefst þó
ekki fyrr en í dag og úrslit ekki ljós fyrr en síðdegis.

➜ Kosningaþátttakan

ÍRLAND Þjóðaratkvæðagreiðslan

á Írlandi í gær sýndi ótvírætt að
verulegar breytingar hafa orðið
á írsku samfélagi á síðustu árum.
Enn er ekki útséð um það hvort
hjónabönd samkynhneigðra hafi
verið samþykkt, en ekki er langt
síðan umræðan ein hefði þótt fráleit.
Írland er þarna ekki eitt á báti,
því frá aldamótum hefur hröð
þróun orðið í þessum málum.
Hvert landið á fætur öðru hefur
lögleitt hjónabönd samkynhneigðra, þannig að nú eru þau
orðin 20 talsins. Írland verður þá
21. ríkið, verði úrslitin í samræmi
við skoðanakannanir.
Talning atkvæða hefst ekki fyrr
en í dag og úrslit verða ekki ljós
fyrr en síðdegis. Kosningaþátttakan var sögð óvenju góð víðast hvar
á Írlandi.

var meiri en þekkst
hefur í þjóðaratkvæðagreiðslu á Írlandi
frá árinu 1937.
Umræðan í aðdraganda kosninganna hefur sýnt að áhrif kaþólsku
kirkjunnar hafa dvínað mjög þar
í landi undanfarin ár, og er það
ekki síst rakið til hneykslismála
sem tengjast barnaníðingum innan
kirkjunnar og tilraunum yfirmanna hennar til að þagga niður
alla umræðu um þau.
Auk þess að kjósa um hjónabönd
samkynhneigðra greiddu Írar í
gær atkvæði um það hvort lækka
eigi lágmarksaldur forsetaframbjóðenda úr 35 árum í 21 ár.
gudsteinn@frettabladid.is

LÖGLEIÐING HJÓNABANDS
SAMKYNHNEIGÐRA

ÁR

Frá aldamótum hafa 20 lönd heimilað
samkynhneigðum að ganga í hjónaband.
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Þjóðhagsspá 2015-2017

Völt er veraldar
blíðan
Morgunverðarfundur í Hörpu

Dagskrá:

Greining Íslandsbanka gefur út nýja Þjóðhagsspá fyrir árin
2015-2017. Af því tilefni bjóðum við til morgunverðarfundar
26. maí kl. 8.30-10.00 í Norðurljósasal Hörpu.

Allt kann sá sem hóﬁð kann
Ingólfur Bender, forstöðumaður
Greiningar Íslandsbanka

Fundarstjóri verður Tryggvi Björn Davíðsson,
framkvæmdastjóri Markaða.

Í erindinu verður m.a. fjallað um horfur varðandi hagvöxt,
verðbólgu, vexti, laun, atvinnuleysi, íbúðaverð, framleiðni
og ﬂeiri þætti er varða efnahagslega umgjörð heimila,
fyrirtækja og fjármálamarkaðarins.

Fundurinn er öllum opinn og boðið verður upp
á léttan morgunverð.
Fundurinn verður sýndur í beinni útsendingu á islandsbanki.is
og á visir.is
Skráning fer fram á islandsbanki.is/morgunverdarfundur

Svipult er sævar logn
Jón Bjarki Bentsson, hagfræðingur
hjá Greiningu Íslandsbanka
Í erindinu verður m.a. fjallað um horfur varðandi gengisþróun krónunnar gagnvart helstu myntum og helstu
áhrifaþætti þ.m.t. áhrif fjármagnshafta og losun þeirra,
gjaldeyrisstrauma, innlenda og erlenda vexti og viðskiptakjör.

Sjaldan er bið til batnaðar
Kristjana Sigurðardóttir, fjárfestingarstjóri
Almenna lífeyrissjóðsins
Í erindinu verður m.a. fjallað um fjárfestingarumhverﬁ
fagfjárfesta hér á landi og hvaða tækifæri og ógnanir
felast í væntanlegri þróun fjármálamarkaðarins og
efnahagsumhverﬁs hans á næstu árum.

Umræður og fyrirspurnir

islandsbanki.is

Netspjall

Sími 440 4000

Facebook

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

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

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

saga — Þegar myndir tala
@ Listasafn Íslands — 23. maí til 6. september

N 29
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Reykjavík
Arts Festival

TVG—Zimsen
Stoltur
máttarstólpi
Listahátíðar

Guerrilla Girls — Fyrirlestur
@ Bíó Paradís — 4. júní, kl. 17:00— kr. 3.500

Stofnaðilar

13. maí — 7. júní
Máttarstólpi

Bakhjarlar

Solid Hologram — Frá Beethoven til Þuríðar Jónsdóttur:
Nicola Lolli & Domenico Codispoti
@ Harpa, Norðurljós — 29. maí, kl. 20:00— kr. 3.900

Lárusson Design Studio

Miðasala og dagskrá á
www.listahatid.is
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GUNNAR

Feneyjatvíæringurinn, trúin og tjáningarfrelsið:

Gífuryrði um
geggjað fólk

H

arkaleg viðbrögð yfirvalda í Feneyjum vegna framlags Íslands til Feneyjatvíæringsins sæta furðu. Verk
svissneska listamannsins Cristophs Buchel, moskan í
kirkjunni, virkar sárasaklaust úr fjarlægð.
Fátt er meira í deiglunni en yrkisefnið, illvíg sambúð
trúarbragða. Vita mátti að einhverjir heimamenn myndu móðgast
þegar snert er á þeirra eigin helgidómi. En að lögregla skyldi loka
moskunni er ótrúlegt. Orð eins og tepruskapur koma í hugann. Hvers
virði er Feneyjatvíæringurinn ef engan má móðga?
Úlfúð vegna verksins hefur
kryddað tilveruna hér heima á
köldu vori. Umræðan minnir á að
fyrir hálfri öld logaði íslenskur
listheimur í illdeilum vegna
Kristín
sýninga listhóps Sambands ungra
Þorsteinsdóttir
myndlistarmanna, SÚM. Orðbragðið núna er kurteisishjal í
kristin@frettabladid.is
samanburðinum. Gífuryrði um
geggjað fólk, sem gerði listina að skrípaleik, gáfu tóninn. Lærðir og
leikir felldu tilfinningaþrungna sleggjudóma.
Sumir Súmararnir eru núna ráðsettir og dáðir listamenn. Verk
þeirra eru sýnd á fínustu söfnum um lönd og álfur. Fáir ef nokkrir af
þeirra kynslóð hafa borið hróður Íslands víðar en hinir úthrópuðu.
Sjónarmið dyggustu stuðningsmanna Súmaranna á sínum tíma hafa
staðist tímans tönn. Gífuryrði vandlætaranna eru beinlínis hlægileg
í ljósi afreka þeirra. Sagan mun dæma verk Buchels og það sem nú
gerist í Feneyjum.
Gera mátti ráð fyrir því að deilur vekti að senda Buchel sem
fulltrúa Íslands á Feneyjatvíæringinn. Hann hefur iðkað list sína
í kyrrþey á Seyðisfirði. Sagt er að verk hans séu þekktari en hann
sjálfur. Atburðir gærdagsins munu verða til þess að deilurnar blossa
upp að nýju. Vont er ef deilurnar snúast um þjóðerni. En samtal um
innihald og tjáningarfrelsi getur verið meinhollt. Það kemur í ljós
þegar rykið sest.
Margir íslenskir listamenn telja sig réttilega eiga erindi til
Feneyja. Það er mikið tækifæri fyrir réttan listamann. Á ferðinni er
hagsmunamál myndlistarmanna, sem hollt er að ræða. Katrín Sigurðardóttir og Ragnar Kjartansson, tveir síðustu fulltrúar Íslands
í Feneyjum, eru að vinna mikla sigra í útlöndum. Þátt tvíæringsins
í velgengninni er erfitt að meta. En það sem gerst hefur á vegferð
Katrínar og Ragnars vitnar um ótvírætt erindi beggja. Það vitnar
líka um yfirvegað val Kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar.
Fáar menningarþjóðir setja það skilyrði að styrkir til lista renni
til innfæddra heimamanna. Bræðurnir Kristján og Sigurður Guðmundssynir eru þekktastir Súmara ásamt Hreini Friðfinnssyni.
Allir þrír hafa búið í Hollandi um lengri eða skemmri tíma. Ferill
þremenninganna komst á flug á áttunda áratugnum með stuðningi
Hollendinga, sem sáu hvað í þeim bjó. Líklega hefur stuðningurinn
létt þeim róðurinn á listabrautinni – og um leið auðgað listina í Hollandi, en líklega meira á Íslandi.
Fáeinir forkólfar í menningarumræðu hérna heima hafa tekið
undir vandlætingu undanfarinna daga og notað niðrandi orð eins og
nesjamennsku og útnárahugsun um valið á Buchel, af því hann er
útlendur og snertir á helgidómi heittrúaðra. Það er móðgelsi að eigin
vali.
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Dýralíf

É

g held að ein helsta ástæðan
fyrir óþarfa erfiðleikum sé
yfirleitt sú að fólk vanmetur eða misskilur aðstæður
og eðli hluta. Fólk geri sér gjarnan væntingar um eitthvað, sem
það byggir oft á tilfinningalegu og
huglægu mati. Fólk gerir þá gjarnan kröfur sem það verður svo
fyrir vonbrigðum með þegar hlutir bregðast væntingum þess. Þetta
getur átt við örlög okkar og vænt-

ingar til lífsins
en þó sérstaklega við annað
fólk. Við viljum
að fólk geri hluti
á ákveðinn hátt
og þegar það
gerir það ekki þá
verðum við oft
hissa og svekkt.
Augljósustu dæmin eru af siðferðislegum toga. Af hverju frem-

ur fólk glæpi? Af hverju er það
eigingjarnt? Af hverju beitir það
ofbeldi? Af hverju lýgur það?
Ýktasta dæmið er fíkn. Við botnum ekkert í henni. Hvað veldur?
Læknar kalla hana sjúkdóm og
flestir eru sammála um það. En
samt er engin lækning til nema
einhvers konar „andleg vakning“
sem margir læknar mæla með sem
meðferð. Engin lyf virðast virka á
fíkn.

staklega eftir einum. Sá var írskur setter. Hann var rúmlega ársgamall þegar ég fékk hann. Ég
skírði hann Bob Dylan. Í stað þess
að ganga tignarlega við hlið mér
djöflaðist Bob í ólinni sinni, beit í
hana og togaðist á við mig í sífellu.
Og það skipti engu máli hvað ég
sagði. Hann notaði hvert tækifæri
til að stinga af út um hurðina og
hlaupa eitthvað út í buskann og
gegndi engum köllum eða skipunum. Marga daga rölti ég einn um
Grafarvoginn kallandi: Bob! Bob!
En hann kom aldrei.
Seinna þegar ég fór svo loks á
hundanámskeið komst ég að því
að þetta var allt saman mér að
kenna. Hundarnir mínir voru ekki
eigingjarnir og siðblindir brjálæðingar. Það var ekkert að þeim.

Þeir voru bara hundar og eðli sínu
samkvæmir. Vandamálið var viðhorf mitt og væntingar til þeirra.
Ég hélt til dæmis að hundar væru
miklu klárari en þeir eru í raun og
veru. Hugmyndir mínar um hunda
voru komnar úr bíómyndum og
sjónvarpsþáttum. Þar voru hundar
yfirleitt tilfinningagreindir hugsuðir og bestu vinir eigandans. Ég
vildi hund sem væri blanda af Lassí
og lögregluhundinum Rex. Og hann
átti helst að geta lesið hugsanir
mínar. Þegar ég áttaði mig á þessu
breyttist allt mitt hundalíf. Ég á
hund í dag sem ég er mjög ánægður með. Ég sé hann eins og hann
er og hef engar óraunhæfar væntingar til hans. Hann er líka mjög
sáttur við okkar samband og finnst
ég æðislegur.

Við erum náskyld öpum. Sjimpansar, górillur og órangútanar eru til
dæmis svo skyldir okkur að rætt er
um að veita þeim réttindi í líkingu
við Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Og er það nokkuð galið? Mun
fólk framtíðarinnar hrista hausinn
yfir framkomu okkar við mannapana eins og við hristum hausinn
yfir þrælahaldi fortíðar? Það má
með ákveðnum rökum halda því
fram að við séum í rauninni bara
apategund. Og kannski er margt
sem við gerum alls ekki byggt á
neinni útpældri hugmyndafræði
heldur eðlishvöt. Manneskjan er

ekki eitt og svo öll dýrin eitthvað
annað heldur erum við öll af sama
meiði. Við erum manndýr. Og um
leið og við áttum okkur á því þá
breytast væntingarnar til annars fólks. Við hættum að svekkja
okkur í sífellu yfir hegðun annarra og gleðjumst frekar yfir því
þegar fólk hagar sér almennilega. Komum fram við annað fólk
af þolinmæði og umburðarlyndi.
Fyrirgefum öðrum, þeir vita ekki
alltaf hvað þeir gera, því þeir eru
bara apar í fötum. Eins og við sjálf.
Ég held til dæmis að ég hafi lært
meira af hundinum mínum en hann
af mér.

Hundalíf

É

g hef átt marga hunda um
ævina. Yfirleitt fékk ég mér
hund í einhverju augnabliksæði og fljótfærni. Ég fékk marga
hunda í gegnum smáauglýsingar.
Það voru yfirleitt hundar sem einhver þurfti að losna við einhverra
hluta vegna. Eftir að hundurinn var
kominn inn á mitt heimili fór mig
fljótt að gruna að ástæða þess að
fyrri eigandi vildi losna við hann
hafi fyrst og fremst verið hegðun hundsins. Þessir hundar voru
yfirleitt persónuleikatruflaðir
eða eitthvað uppeldislega skaðaðir eða jafnvel hreinlega lausir við
allt uppeldi. Þeir báru takmarkaða
virðingu fyrir mér og virtust helst
halda að ég væri þjónustuaðili fyrir
þá. Þeir gegndu engu og gerðu bara
það sem þeim sýndist. Ég man sér-

Apalíf

H
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undar eru bara dýr. Við
erum öðruvísi. Eða hvað?
Er fólk ekki líka dýr?
Kannski erum við skyldari hundum en við viljum viðurkenna. Við
erum alin upp við það að aðgreina
okkur frá öðrum dýrum. Margir
vilja meina að við séum gerð af
dýrslegum grunni en með guðlega
eiginleika, að við séum dýr með sál.
En kannski er þetta ekki rétt.
Kannski höfum við enga sál.
Kannski er hugmyndin um sálina
aðeins á misskilningi byggð. Margir vísindamenn vilja meina að við
séum ekkert frábrugðin öðrum
dýrum nema hvað varðar gáfnafar.
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Tími aðgerða er runninn upp
Kynjajafnrétti er stórmál JAFNRÉTTI
Launarannsóknin nær
sem snertir lífsgæði allra,
til áranna 2008-2013 og
er sú fyrsta hér á landi
kvenna og karla. Aftur
sem nær til vinnumarkog aftur hefur verið sýnt
aðarins í heild. Í henni
fram á að með jafnrétti
kemur í ljós að kynog bættri stöðu kvenna
bu ndi n n lau na mu nu r
er hægt að auka hagvöxt
mælist um 7,6%. Jafnog efnahagsstöðugleika
framt sýna gögnin að
og bæta samkeppnisstöðu
óleiðréttur launamunríkja. Því var ánægjulegt Eygló
ur á reglulegum launað í vikunni voru tíma- Harðardóttir
um mældist um 17%
mótaupplýsingar kynntar félags- og húsum launamun kynjanna og næðismálaráðherra árið 2014. Hann hefur
minnkað jafnt og þétt
um stöðu kvenna og karla
síðastliðin ár og mælist meiri
á vinnumarkaði sem unnar voru
hjá eldri aldurshópum en þeim
að frumkvæði aðgerðahóps stjórnyngri. Af því má álykta að góð
valda og samtaka aðila vinnumarkaðarins. Þær staðfesta að
menntun yngri kynslóða kvenna
áratuga barátta fyrir launajöfnuði
hafi jákvæð áhrif og að líklegt
sé að launamunurinn í heild
er að skila árangri en minna jafnmuni halda áfram að minnka.
framt á að enn er fullt tilefni til
að vinna áfram að launajafnrétti á
Samanburður við þrjár nýlegar,
vinnumarkaði og auknum aðgangi
norrænar rannsóknir um launakvenna að samfélagslegum valdamun kynjanna sýnir að hann er
stöðum.
svipaður hér og annars staðar á

Norðurlöndunum, litlu meiri en í
Svíþjóð en minni en í Danmörku
og Noregi.
Úreltar hugmyndir
Rannsóknaskýrslan um stöðu
kvenna og karla á vinnumarkaði
staðfestir að jafnrétti kynjanna,
eða öllu heldur skorturinn á því,
hefur margvíslegar birtingarmyndir og margir samverkandi
og flóknir þættir hafa áhrif á laun
og stöðu kvenna og karla. Báðar
rannsóknirnar staðfesta að kynferði einstaklinga hefur áhrif á
laun og launamyndun. Að stór
hluti launamunarins sé innbyggður í hugarfar okkar og væntingar
sem byggir á úreltum hugmyndum
um að eðlilegt sé að karlar hafi
hærri laun en konur þar sem þeir
séu líklegri til að vera fyrirvinnur
heimilisins. Þessi viðhorf eru ekki
í samræmi við veruleika dagsins í
dag og þau þarf að uppræta.

Staðalímyndir, verkaskipting
á heimilum, fæðingarorlof, samræming fjölskyldu- og atvinnulífs, ólíkir starfsþróunarmöguleikar og aðgengi að valda- og
áhrifastöðum hafa mótandi áhrif
á vinnumarkaðinn sem einkennist
af kynjaskiptingu starfa. Afleiðingarnar birtast í launamun sem
undantekningarlaust er konum í
óhag og byggir á vanmati á virði
starfa þeirra. Þessi kynjaskipting
dregur úr sveigjanleika á vinnumarkaði og stendur í vegi fyrir að
mannauður samfélagsins sé nýttur
til fulls.
Á liðnum árum hefur verið ráðist í ýmis átaksverkefni til að jafna
kynjahlutföll í hinum ýmsu starfsgreinum. Átaksverkefni ein og sér
duga ekki til, heldur þarf stefnumótun, framtíðarsýn og markvissar aðgerðir sem byggja á langtímaáætlunum til að brjóta upp
kynskiptan vinnumarkað. Gerð

➜ Báðar rannsóknirnar

staðfesta að kynferði einstaklinga hefur áhrif á laun
og launamyndun. Að stór
hluti launamunarins sé innbyggður í hugarfar okkar
og væntingar sem byggir á
úreltum hugmyndum …

slíkrar langtímaáætlunar er verkefni aðgerðahóps um launajafnrétti en hann mun á næsta ári skila
mér tillögum um stefnumótun um
leiðir og aðgerðir til að brjóta upp
kynbundinn vinnumarkað og auðvelda körlum og konum samræmingu fjölskyldu og atvinnulífs.
Mikilvægt er að stefnumótun í
málaflokknum sé heildstæð, byggi
á þekkingu og tryggi framfarir á
öllum þeim sviðum sem hér hafa
verið nefnd.

Beggja vegna borðsins?
Helíum,
➜
ekki bara gott partí
Helíumfylltar blöðrur hafa löngum
glatt bæði börn og fullorðna við
ýmis tilefni s.s. á 17. júní og til
skreytinga í veislum. Sú stundarskemmtun sem blöðrurnar veita
getur þó dregið dilk á eftir sér,
nokkuð sem við höfundar þessarar greinar, viljum benda á.
Helíum er sennilega þekktast
sem partíblöðrugas og óvíst að
allir átti sig á mikilvægi gassins til
annarra nota. Nú í seinni tíð hefur
borið á helíumskorti. Almenningur hefur helst orðið var við þann
skort þegar falast er eftir helíum
í blöðrur.
En það eru aðrir og veigameiri
þættir sem munu breytast þegar
helíumskortur verður viðvarandi.
Helíum er léttara en andrúmsloft
og er það létt að þyngdarafl jarðar heldur því ekki svo það kemst
út úr lofthjúpi jarðar. Helíum er
ekki framleitt heldur finnst það
með jarðgasi þar sem jarðvegur
er nægilega þéttur. Fá svæði hafa
helíum í vinnanlegu magni og eru
um 75% af vinnslu alls helíums í
Bandaríkjunum. Suðumark helíums er nálægt alkuli (-269 °C) og
er efnið í fljótandi formi besta
kæliefni heims.
Aðalnotkun helíums í heiminum
er sem kælivökvi á segulómunartæki (MRI-skanna) á sjúkrahúsum
en einnig er það notað sem kælimiðill við framleiðslu hálfleiðara
og í kjarnaofnum svo dæmi séu
tekin. Enn er ekki vitað hvernig
skipta eigi efninu út fyrir aðra
kælimiðla. Önnur notkun helíums
er t.d. í loftbelgi til mælinga svo
sem við háloftaveðurmælingar, við
framleiðslu á ljósleiðara, á rann-

UMHVERFISMÁL

Ásdís Ólafsdóttir
líffræðingur

Snjólaug
Ólafsdóttir
umhverﬁsverkfræðingur

➜ Helíum er þrjótandi

auðlind sem er okkur
nauðsynleg til framleiðslu á
vörum og þjónustu sem við
viljum alls ekki vera án, t.d.
innan heilbrigðisgeirans.

sóknarstofum, í eldsneytistönkum geimflauga og í innöndunargasi t.d. í súrefnistönkum kafara.
Helíum er því notað í margvíslegum tilgangi til að styðja við lífsmáta okkar og afleiðingar af skorti
efnisins munu valda verulegum
vandræðum. Af ofangreindu má
sjá að vert er að velja rétta notkun
á helíumauðlindinni.
Eru þær þess virði?
Annar ókostur blaðranna leiðir af
því ef við sleppum þeim eða missum þær frá okkur. Blöðrur eru
flestar búnar til úr latexblöndu eða
úr þunnri pólýesterfilmu (BoPET)
sem er m.a. nýtt í iðnaði t.d. við
framleiðslu loka á jógúrtdósir og í
geimbúningum NASA. Allt plast í
hafinu getur ógnað lífverum á tvo
vegu, þ.e. líkamlegar hættur þegar
lífverur flækjast í plastinu og
kafna, og svo efnafræðileg hætta
þegar lífuppsöfnun á plastögnum
verður inni í líkama lífvera sem
gerist t.d. með öndun neðansjávar eða með fæðu (fuglar, fiskar og
sjávarspendýr).
Þegar sjávarlífverur taka inn
í sig plast eiga þær í erfiðleikum
með að losa sig við það og margar
hverjar deyja kvalafullum dauðdaga. Þegar helíumfylltar blöðrur sleppa eða er sleppt lausum þá
enda þær flestar lífdaga sína í hafinu. Þótt blöðrur í hafinu séu ekki
uppistaðan í plastmengun hafsins
eru þær eitt af þeim plastefnum
sem við getum auðveldlega komið
í veg fyrir að berist þangað.
Helíum er þrjótandi auðlind
sem er okkur nauðsynleg til
framleiðslu á vörum og þjónustu
sem við viljum alls ekki vera án,
t.d. innan heilbrigðisgeirans. Að
spara helíum er því eitthvað sem
við ættum öll að kappkosta. Plast
er umhverfisspillir sem veldur miklum skaða í umhverfinu.
Afleiðingarnar af því að nota helíumfylltar blöðrur verða að vera
okkur öllum kunnar, eru þær þess
virði?

Miklar kröfur eru gerð- FJÁRMÁL
jafnvel laun starfsmanna
ar til lífeyrissjóðanna í
fyrirtækjanna allt frá þeim
landinu. Það er eðlilegt.
lægst launuðu til forstjórVið eigum að gera miklar
anna.
kröfur til þeirra. Það er
Þetta eiga víst fulltrúar
líka eðlilegt að skoða hvaða
stéttarfélaganna í stjórn
kröfur við eigum að gera
lífeyrissjóðanna að gera. Í
til þeirra og hvaða kröfþessari kröfu felst að gert
ur við eigum ekki, getum
er ráð fyrir að stéttarfélögekki og megum ekki gera Ásta Rut
in skipi fulltrúa í stjórnir
allra lífeyrissjóðanna og
til þeirra.
Jónasdóttir
Í lögum um lífeyrissjóði formaður stjórnar ráði þar allri stefnumótun
er hlutverk þeirra skil- Lífeyrissjóðs
og ákvarðanatöku. Í úttekt
greint: Að taka við iðgjöld- verzlunarmanna
Viðskiptablaðs Morgunblaðsins 23. apríl kemur
um sjóðfélaga, ávaxta þau
m.a. fram að stéttarfélögin eiga
og greiða sjóðfélögum út lífeyri að
ekki fulltrúa nema í minnihluta
lokinni starfsævi. Annað er ekki
hlutverk lífeyrissjóðanna. Í lögunsjóðanna, 28 stjórnarmenn af 119
um um lífeyrissjóðina eru ströng
alls í 19 stærstu sjóðunum. Þegar
ákvæði um hvernig þeir mega og
af þessari ástæðu einni saman er
geta fjárfest til að ávaxta fé sjóðljóst að þessi krafa er óraunhæf.
félaganna. Þar eru líka ströng
Þá er mikilvægt að skoða hvers
ákvæði um hvernig eftirliti skuli
konar umhverfi við værum í, ef
lífeyrissjóðirnir gætu ákvarðháttað með starfsemi þeirra.
að launakjör starfsmanna þeirra
Íslensku lífeyrissjóðunum hefur
fyrirtækja, sem þeir fjárfesta í.
tekist vel að ávaxta fé sjóðfélaganna þegar á heildina er litið. Sem
Látum liggja á milli hluta að stéttdæmi má nefna að Lífeyrissjóður
arfélög og Samtök atvinnulífsins
verzlunarmanna hefur á undanfara með samningsumboð í kjaraförnum 20 árum skilað að meðalsamningum. Það væri andstætt
starfsreglum, góðum stjórnartali 4,7% raunávöxtun á ári.
háttum og beinlínis ólögmætt ef
Vinna samkvæmt
hluthafi gæti hlutast til um dagströngum reglum
legan rekstur fyrirtækis. Hlutafélagalögin kveða skýrt á um að
Af sjálfu leiðir að margvísleg
stjórnarmenn hlutafélaga séu
önnur lög í landinu eiga líka við,
ábyrgir gerða sinna, sjálfstæðir
þegar kemur að starfi lífeyrissjóða,
og með öllu er óheimilt að skipa
að gefnu tilefni vil ég hér nefna sérstaklega hlutafélagalög. Tilefnið er,
þeim fyrir verkum, enda er skylda
að í þeirri samfélagsólgu sem verið
hvers og eins stjórnarmanns að
gæta hagsmuna allra hluthafa,
hefur á Íslandi undanfarnar vikur
ekki bara sumra. Lífeyrissjóður
og mánuði hefur nokkrum sinnum
verzlunarmanna (og flestir aðrir
borið við að sú krafa hefur verið
lífeyrissjóðir) kemur hins vegar
sett fram að lífeyrissjóðirnir gerist
beinir þátttakendur í rekstri þeirra
áherslum sínum og stefnu á framfyrirtækja, sem þeir hafa fjárfest í
færi við stjórnir hlutafélaga með
og móti launastefnu þeirra, ákvarði
því að kynna þeim bréflega hlut-

Engar forsendur eru
til að gera þá kröfu til
stéttarfélaga að þau ákveði
launakjör í landinu í krafti
fulltrúa sinna í stjórnum …

hafastefnu sjóðsins, sem jafnframt
er aðgengileg á vef sjóðsins.
Misskilningur álitsgjafa
Þá er líka vert að vekja athygli á að í
þessari umræðu er oftast gert mun
meira úr mögulegum áhrifum lífeyrissjóðanna en raunin gæti verið.
Það er gert með því að ætla sjóðunum að eiga mun meira í íslensku
atvinnulífi en raunin er. Menn birta
því gjarnan eingöngu upplýsingar
um samanlagða eignarhluti þeirra
í skráðum fyrirtækjum, en sleppa
öllu öðru. Þá er horft fram hjá
mörgum staðreyndum.
Hin fyrsta er að sjóðirnir starfa
sjálfstætt, enda væri það í hróplegri andstöðu við samkeppnislög,
ef þeir ættu samstarf um hlutafjáreign sína.
Í öðru lagi er horft fram hjá því,
hve mikill meirihluti atvinnulífsins
– og þar með starfsfólks á vinnumarkaði – er utan áhrifa eignarhalds lífeyrissjóðanna. Þar má
nefna nær allan sjávarútveginn,
allan iðnað í landinu, alla stóriðju,
nær alla orkuframleiðslu, verslun
aðra en stóru matvörukeðjurnar,
fjölmiðla svo það helsta sé nefnt.
Engar forsendur eru til að gera
þá kröfu til stéttarfélaga að þau
ákveði launakjör í landinu í krafti
fulltrúa sinna í stjórnum lífeyrissjóða. Það gengi engan veginn upp
og væri hrein fásinna enda væri
það andstætt starfsreglum, góðum
stjórnarháttum og beinlínis ólögmætt.

Biblían er spennandi bók
Það er alltaf spennandi TRÚMÁL
Bækur Gamla testamentisins hafa ólík bóktilfinning að byrja á nýrri
menntaform. Þar eru
bók. Tilfinningin jafnast
fjölskyldusögur, ljóð og
á við að nýr heimur sé að
spádómar. Nýja testaopnast með áður óþekktu
fólki og umhverfi sem við
mentið segir frá lífi, starfi,
höfum aldrei séð fyrr. Við
dauða og upprisu Jesú og
hvernig fyrsta kristna
byrjum á byrjuninni og
smám saman kynnumst
fólkið fór að því að feta sig
við lífi persónanna þar til Solveig Lára
í lífinu eftir að hin nýja trú
síðasta blaðsíðan er lesin. Guðmundsdóttir fór að breiðast út. Í því eru
Þannig er ferill bóklest- vígslubiskup á
líka sendibréf til fyrstu
urs okkar í langflestum Hólum
safnaðanna þar sem inntilfellum. Þannig er því þó
taki trúarinnar er lýst.
ekki farið um sjálfa bók bókanna,
Í guðspjöllunum er frásaga af
Jesú þar sem hann birtist læriBiblíuna, en í ár er elsta félag
sveinum sínum upprisinn á upplandsins Hið íslenska Biblíufélag
stigningardag. Þá kallaði hann
200 ára gamalt.
Biblían skiptist í tvo meginhluta,
vini sína til sín og fól þeim mikilGamla testamentið þar sem eru
vægt hlutverk, að fara út um allan
39 bækur og Nýja testamentið þar
heim, skíra fólk og kenna því allt
sem eru 27 bækur. Þetta er heilt
það sem hann hafði kennt þeim.
Þessu boði fylgdi loforð um að
bókasafn.
Bækur Biblíunnar eru skrifaðhann skyldi vera með þeim allt til
ar á löngum tíma af mörgu fólki,
enda veraldarinnar. Þetta var fólk
væntanlega bæði konum og körlsem tók hlutverk sitt alvarlega, fór
um, sem miðla okkur hvernig fólk
út um allan heim og sagði fólki frá,
upplifir handleiðslu Guðs í lífinu.
síðan sagði næsta kynslóð börnum

➜ Við sem þekkjum boð-

skap Jesú berum mikla
ábyrgð á því að koma boðskapnum áfram.

sínum frá og þannig hefur boðskapur Jesú um kærleikann borist frá einni kynslóð til annarrar
allt til dagsins í dag.
Orð Biblíunnar eru mismikilvæg. Allra mikilvægustu orðin eru
orð Jesú. Davíðssálmarnir í Gamla
testamentinu eru líka mjög mikilvægir af því að þeir voru bænabók
Jesú og hann vitnar oft í þá.
Við sem þekkjum boðskap Jesú
berum mikla ábyrgð á því að koma
boðskapnum áfram. Grundvöllur
þekkingar okkar á Guði er í Biblíunni. Þess vegna er svo mikilvægt
að við lesum í henni og þá þarf
ekki að byrja á fyrstu blaðsíðu.
Þegar við byrjum að lesa Biblíuna,
er best að kynna sér hvert rit fyrir
sig, skoða hvers eðlis ritið er og frá
hvað tíma. Svo getum við lesið það
sem okkur finnst mest spennandi.

Árleg nafnávöxtun
5,30%

5,50%

5,40%

Betri ávöxtun
1 ár

2 ár

3 ár

30.04.14–
30.04.15

30.04.13–
30.04.15

30.04.12–
30.04.15

Sjóðurinn var stofnaður árið 2012

Stefnir – Lausafjársjóður fjárfestir aðallega í
innlánum fjármálafyrirtækja. Í krafti stærðar sinnar
nýtur sjóðurinn betri vaxta á innlánum en bjóðast
almenningi. Sjóðurinn hentar sérlega vel fyrir
skammtímasparnað.
Þú getur skráð þig í reglulegan sparnað í Stefni –
Lausafjársjóði fyrir aðeins 5.000 kr. á mánuði.
Skráning og allar upplýsingar á arionbanki.is/sjodir
eða í síma 444 7000.
Stefnir – Lausafjársjóður er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011. Fjárfesting í fjárfestingarsjóðum telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en í verðbréfasjóðum. Meiri áhætta er fólgin
í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta m.a. leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.
Nánari upplýsingar um sjóðinn þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu hans sem nálgast má á arionbanki.is/sjodir. Sjóðurinn er í
rekstri Stefnis hf. sem er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki í eigu Arion banka hf. Arion banki er
söluaðili sjóða Stefnis hf.

Ávöxtunartölur eru fengnar hjá Arion banka sem
er vörsluaðili sjóðsins. Ávöxtunartölur miðast
við 30.04.2015.

Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega
vísbendingu um ávöxtun í framtíð.

Fyrir hverja?
Þá sem vilja spara í stuttan tíma
Þá sem vilja hærri vexti
Þá sem vilja geta leyst út sparnaðinn sinn með
stuttum fyrirvara
Hentar bæði einstaklingum og fyrirtækjum

1 ár
2 ár
3 ár
4 ár
5 ár

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð    : Ð (        

fyrir skammtímasparnað

23.
23. maí
maí 2015
2015 LAUGARDAGUR
LAUGARDAGUR

HELGIN
Sigríður Soffía Níelsdóttir, danshöfundur

Heimildarmyndahátíð og slökun
„Ég og Ísold Freyja, dóttir mín, erum að spá í
að skella okkur á Skjaldborg á Patreksfirði. Þar
er pabbi hennar nefnilega staddur og er að
skjóta ref. Annars ætla ég að safna kröftum fyrir
lokasýningarnar á Svörtum fjöðrum 30. og 31.
maí.“

Arnór Dan Arnarson,
söngvari Agent Fresco

Kári Steinn Karlsson,
hlaupari

Hugrún Halldórsdóttir,
almannatengill

Fagnar útgáfu
myndbands

Sefur út og býður
heim

Spa, ganga og
Innstidalur

„Um helgina ætla ég að fagna
útgáfu myndbandsins okkar
Agent Fresco við lagið See
Hell. Þar fyrir utan mun ég
njóta þess að vera með fjölskyldunni sem er í heimsókn
frá Danmörku.“

„Ég ætla að funda vegna
Smáþjóðaleikanna og í kvöld
býð ég nokkrum góðum heim
í Eurovision-partí. Á morgun
ætla ég að leyfa mér að sofa
út og svo hleyp ég örugglega
eitthvað.“

„Ég ætla að hefja helgina á
hlaupaæfingu og svo beint í
fótbolta með þremur frænkutryllum. Síðan verður farið í
Innstadal að ganga og kíkt á
heitu laugina þar. Og svo má
ekki gleyma Eurovision.“

FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...

Á SÝNINGUNA JAÐARLIST
í Tjarnarsal Ráðhússins þar sem
óhefðbundnir listamenn sýna
verk sín, þar á meðal Lalli Johns. Sýningin Jaðarlist var opnuð í Tjarnarsal
Ráðhússins í vikunni og verður opin til
og með 25. maí. Þar sýna óhefðbundnir
listamenn, sem koma úr ýmsum áttum.

ÚTSKRIFTARSÝNING Verkið Mæja’s Theory er eitt af átta útskriftarverkum sviðshöfundabrautar.

Á NÝTT LAG MEÐ HERRA
HNETUSMJÖRI, Hvítur bolur
gullkeðja.
OG PRÓFAÐU
SYKURLAUSAR
UPPSKRIFTIR
Nönnu Rögnvaldardóttur í nýrri bók
hennar Sætmeti
án sykurs.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Góð tilﬁnning að útskrifast
Það verður nóg um að vera um helgina þegar átta útskriftarnemar af sviðshöfundabraut Listaháskóla
Íslands hefja sýningar á verkum sýnum. Verkin eru fjölbreytt og verða sýningar víðsvegar um borgina.
Gyða Lóa
Ólafsdóttir
gydaloa@frettabladid.is

Um helgina hefjast sýningar á
verkum átta útskriftarnemenda af
sviðshöfundabraut víðsvegar um
Reykjavík. Nemendurnir eru að
útskrifast með BA-gráðu frá sviðslistadeild Listaháskóla Íslands eftir
þriggja ára nám.

„Tilfinningin er mjög góð, ég
finn að við erum komin á þann
stað, eða allavega ég er tilbúin að útskrifast eftir þrjú ár í
námi,“ segir Mariann Hansen,
ein útskriftarnemanna, en verk
hennar ber nafnið Mæja’s Theory
og segir hún það hina einu sönnu
sýningu um gular baunir og glatað innsæi.
Verkin eru fjölbreytt, allt frá

sviðsetningu á internetinu til
leiklesturs og leikstjórnarverkefna.
Útskriftarnemarnir eru þau
Emelía Antonsdóttir Crivello,
Eva Halldóra Guðmundsdóttir, Gígja Hólmgeirsdóttir, Guðmundur Felixson, Mariann Hansen, Viktoría Blöndal, Þorvaldur
Sigurbjörn Helgason og Þórdís
Nadia Semichat.

Hvað? Útskriftarverk
sviðshöfundabrautar
Hvar? Víðsvegar um Reykjavík
Frekari upplýsingar á Lhi.is
Hvenær? Vikuna 22. til 29. maí
Ókeypis er á allar sýningarnar en panta
þarf miða í gegnum netfangið
midisvidslist@lhi.is.

Litríkt vinkonusalat úr öllum fæðuﬂokkum
Eva Laufey gefur uppskrift að bráðhollu kjúklingasalati með litríkum ávöxtum, grænmeti og hnetum.

Á ANYWHERE BUT HERE
með klassaleikkonunni Susan
Sarandon klukkan 19.40 á
Stöð 2 í kvöld.

Eva Laufey Kjaran eldaði svokallað vinkonusalat í þætti
sínum, Matargleði Evu, sem
er á dagskrá á Stöð 2.
Hún kallar salatið vinkonusalat af því að það er oft á
boðstólum þegar hún á von á
vinkonum í mat.
Það er óhætt að segja að
salatið sé afar fjölbreytt og
hráefnið úr nær öllum fæðuflokkum. Kjúklingur, grænmeti, ávextir, hnetur, ostur
og kúskús. Bragðgott og
hollt.

Kjúklingasalat
700 grömm kjúklingakjöt, helst
bringur
1 skammtur satay-sósa
200 grömm kúskús
Spínat, einn poki
1 askja kirsuberjatómatar
2 lárperur
1 mangó
Kasjúhnetur, ristaðar
150 g fetaostur

Skerið kjúklingabringurnar í bita
og steikið á pönnu. Hellið satay-

sósunni yfir og látið malla þar til
kjúklingurinn er eldaður í gegn.
Sjóðið kúskús eftir leiðbeiningum
á pakka. Skerið kirsuberjatómata
og lárperur í sneiðar og mangó í
litla bita.
Setjið spínat í botninn á fati.
Dreifið kúskúsinu yfir og setjið
kjúklinginn yfir kúskúsið. Stráið
kirsuberjatómötum, lárperum,
mangói og fetaosti, ásamt smá
af olíunni, yfir. Dreifið að lokum
ristuðum kasjúhnetum yfir.

LITRÍKT OG SUMARLEGT Kjúklingasalatið er stútfullt af
næringu og ótrúlega bragðgott.

WWW.NISSAN.IS

NÝR NISSAN X-TRAIL
*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

STÓRI BRÓÐIR NISSAN QASHQAI

ENNEMM / SÍA / NM68133

EIGUM BÍL A T
IL
AFHENDINGA
R S TR A X

TÆKNILEGUSTU SPORTJEPPARNIR
Nýju sportjepparnir frá Nissan eru hlaðnir spennandi nýjungum, t.a.m.
ÖRYGGISHJÚP, sem byggir á 360° MYNDAVÉLATÆKNI. Hann tekur
við upplýsingum frá myndavélum á öllum hliðum bílsins og miðlar þeim
til öryggiskerfa sem fylgjast með öllu sem gerist. Kerﬁn láta ökumann
vita þegar eitthvað óvænt steðjar að sem valdið getur hættu.
360° MYNDAVÉLATÆKNI

NISSAN HEFUR TEKIÐ FORSKOT

NISSAN CONNECT

ÖRYGGISHJÚPUR

NISSAN X-TRAIL

NISSAN X-TRAIL

Nýju sportjepparnir frá Nissan hafa tekið forskot - því
viðskiptavinir standast ekki glæsilegt útlit, ríkulegan búnað
og hagstætt verð.

ACENTA, SJSK., DÍSIL
Framhjóladriﬁnn

ACENTA, BSK., DÍSIL
Fjórhjóladriﬁnn

Verð: 5.490.000 kr.

Verð: 5.890.000 kr.

Við bjóðum ykkur velkomin að sjá og reynsluaka
Nissan X-Trail og kynnast af eigin raun yﬁrburðum
nýju sportjeppanna frá Nissan.

Eyðsla 5,1 l /100 km*

Eyðsla 5,3 l /100 km*

ACENTA 360° myndavélakerﬁ, LED dagljósabúnaður, 17" álfelgur,
handfrjáls símabúnaður Bluetooth
Nissan Connect kerﬁ: Íslenskur leiðsögubúnaður, þráðlaus afspilun
á tónlist og tenging við snjallforritin Facebook, Google o.ﬂ.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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HVAÐ ER AÐ VERA INTERSEX?
LÍKAMLEG EINKENNI
Að einhverju leyti frábrugðin
því sem almennt er talið
skilgreina kvenkyn eða karlkyn.
Um er að ræða líkamleg frávik
INTERSEX
á kynfærum, frávik frá öðrum
BÖRN
líkamlegum kyneinkennum,
fæðast á Íslandi á ári.
frávik í hormónaframleiðslu
og/eða litningafrávik.

2-3

AÐGERÐIR Á INTERSEX BÖRNUM

4

AÐGERÐIR hafa
verið framkvæmdar til
kynleiðréttingar á intersex
börnum síðustu 10 ár.

Aðgerðirnar felast í því að
kynfærum er breytt og/eða
kynkirtlar fjarlægðir í þeim
tilgangi að breyta líkama
barns þannig að hann sé
betur í samræmi við
almennt viðurkenndar
hugmyndir samfélagsins
um karlkyn eða kvenkyn.

Aðgerðir geta leitt til
ófrjósemi og haft áhrif á
hormónaframleiðslu. Þá er
ávallt hætta á að „rangt
kyn“ sé valið fyrir barn
sem fer í slíka aðgerð. Þ.e.
ekki í samræmi við kyngervið sem barn samsamar
sig með seinna meir.

SÉR EFTIR ÁKVÖRÐUNINNI ALLA ÆVI Kristínu Maríu var ráðlagt af læknum að gera aðgerð á dóttur sinni, henni fannst hún ekki hafa val. Í dag ættu foreldrar að vera upplýstari en þrátt fyrir það eru enn framkvæmdar svipaðar aðgerðir á intersex börnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Við vorum einar í heiminum
Dæmi eru um að skurðaðgerðir séu gerðar á intersex börnum í þeim tilgangi að „laga“ þau þannig að þau falli betur
að hugmyndum samfélagsins um kyn. Aðgerðirnar eru ónauðsynlegar og geta haft neikvæð áhrif á heilsu barnanna.
Kristín María Björnsdóttir lét framkvæma slíka aðgerð á dóttur sinni þegar hún var ungbarn. Hún sér eftir því alla ævi.
Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir
kristjanabjorg@frettabladid.is

K

ristín María Björnsdóttir fæddi sitt fyrsta barn,
fallega stúlku, árið 1982.
Hún var mánaðargömul
þegar hún þurfti að fara
í aðgerð vegna kviðslits.
Í kjölfarið sagði læknir Kristínu
Maríu að hún væri með litningagalla og kyn hennar órætt.
„Sem var auðvitað ekki rétt þar
sem þetta er ekki galli á litningum.
Á þessum tíma var ekki byrjað að
nota hugtakið intersex. Upphaflega
var mér ekki sagt neitt, læknarnir
lokuðu bara á mig og vissu ekkert
hvað þeir áttu að segja. Við lentum
í svolitlum vandræðum með skurðinn og þurftum að koma með hana
til frekari meðferðar, þá minntust
þeir á að eitthvað gæti verið að en
vildu ekki segja mér nákvæmlega
hvað. Þeir sögðu mér aðeins að um
væri að ræða galla í litningum og
að ég þyrfti að bíða eftir sérfræðingi sem væri á leið heim úr námi
erlendis.“
Það var ekkert val
Kristín María segist hafa verið
skelfingu lostin á meðan hún beið
eftir sérfræðingnum til að líta á
dóttur sína. Hún vann í mörg ár með
fötluðum og vissi að galli í litningum gat skert lífsgæði dóttur hennar

umtalsvert. Tveir mánuðir liðu þar
til sérfræðingurinn kom til landsins, gaf henni nánari upplýsingar
og ákvað læknismeðferð sem fól í
sér aðgerð.
„Læknirinn segir mér að dóttir mín sé með litningagalla og kyn
hennar órætt. Hún þurfi að fara í
aðgerð þar sem kynkirtlarnir verði
fjarlægðir. Hann mælti með því að
ljúka þessu af sem fyrst, helst fyrir
tveggja ára aldur svo hún muni ekki
eftir því. Í minningunni þá var ekkert val. Það þurfti að gera þetta. Ef
að þessi kynkirtlar væru látnir vera
gæti myndast krabbamein í þeim.
Ég vildi ekki taka þá áhættu. Þær
upplýsingar voru byggðar á rannsóknum á drengjum þar sem eistun
höfðu ekki gengið niður og aukin
hætta varð á krabbameini. Í þá daga
heimfærðu læknar þessar rannsóknar á intersex börn, en í dag er
það ekki gert. Þetta var því rangt.“
Þegar dóttir Kristínar Maríu
kviðslitnar aftur þriggja mánaða
gömul er ákveðið að fjarlægja kynkirtlana. „Læknirinn sagði mér að
fyrst það væri verið að opna hana
væri best að ljúka því af að fjarlægja kynkirtlana. Mér var sagt
að kynkirtlarnir gerðu ekkert
gagn, dóttir mín myndi fara í hormónameðferðir seinna sem myndu
aðstoða hana í að ná þroska.“
Átti að halda aðgerðinni leyndri
Kristínu Maríu var ráðlagt að
segja ekkert við dóttur sína. Halda
aðgerðinni leyndri fyrir henni og

öðrum þar til tími var kominn til að
hefja hormónameðferð.
„Hún var í eftirliti og við fórum til
sama sérfræðingsins á hverju ári en
hún vissi í raun ekki nákvæmlega af
hverju. Hún var um það bil þrettán
ára þegar hormónameðferðin hófst.
Læknirinn vildi hefja hana fyrr en
það var ekki hægt. Ég var ekki búin
að segja dóttur minni neitt, búin að
fara með þetta eins og mannsmorð
og þurfti að segja henni þetta þegar
ég taldi hana tilbúna. Mér fannst erfitt að finna mér tímapunkt til að setjast niður með henni og ræða þetta
og dró þetta eins lengi og hægt var.“
Þótt Kristín María hafi ekki sagt
dóttur sinni sannleikann fyrr en á
þessum tímapunkti vegna ráðlegginga lækna þá hafði hún sáð fræjum
alla barnæsku hennar.
„Það var skelfilegt þegar loksins
kom að því að setjast niður. Það var
mjög erfitt. Ég hafði þó undirbúið
hana, sáð litlum fræjum yfir langan
tíma og ræddi við hana um að það
væri mjög eðlilegt að allar konur
gætu ekki átt börn. Það var alltaf
í umræðunni og að þá væri hægt
að ættleiða. Læknirinn hafði ráðlagt mér að láta hana svolítið ráða.
Byrja á að segja henni ákveðna
hluti og síðan leyfa henni að spyrja.
Fyrst kom spurningin, af hverju
get ég ekki átt börn? Þá þurfti ég að
segja henni að hún hefði fæðst án
legs og það hafi þurft að skera hana
upp. Svona var farið að sannleikanum í skrefum. Síðan á ákveðnum
tímapunkti kom spurningin um litn-

ingana. Hún er með xy-litninga og
fékk að vita það. Þetta var ofboðslega erfitt, henni fannst réttilega að
það hefði verið logið að henni alla
ævi. Hennar sjálfsmynd varð mjög
brotin.“
Leit á sig sem frík
Á þessum tíma var engin ráðgjöf
í boði og lítil vitund um intersex.
Kristín María þekkti enga sem áttu
intersex börn og internetið ekki til
staðar. „Við vorum einar í heiminum fannst mér stundum. Það hafði
komið fram að það væru einhverjir fleiri í heiminum eins og hún
en mér fannst þá ólíklegt að hún
myndi hitta einhvern með svipaða
reynslu.“
Annað átti eftir að koma á daginn. Á meðan dóttir hennar gekk í
gegnum mikla vanlíðan eignaðist
hún litla frænku með intersex eiginleika. „Hún leit á sig sem frík og viðundur og eftir að litla frænka hennar fæddist hvessti ég mig við hana.
Ég sagði við hana að ef hún liti á sig
sem frík þá væri litla frænka hennar frík líka. Hún varð mjög reið við
mig, hvernig vogaði ég mér að kalla
Bríeti, sem var fullkomin að hennar dómi, frík? Ég svaraði henni með
því að ef hún liti á sig á þann hátt þá
hlyti það sama að gilda um Bríeti.
Stundum þarf maður að vera
vondur til að vera góður býst ég
við. Ég reyndi mikið að byggja upp
sjálfsmyndina, minna hana á að hún
væri sterk og flott en fæðing litlu
frænku hennar breytti líka miklu

Ég átti ekki rétt á því
að taka þessa ákvörðun
fyrir dóttur mína. Ég tók
hana miðað við þær
upplýsingar sem mér voru
veittar.
um sjálfsmyndina. Bríet er orðin
nítján ára gömul í dag. Fjölskyldan
lærði af reynslunni, engu var haldið
leyndu fyrir Bríeti og tíu ára gömul
hélt hún erindi í bekknum sínum um
hvað það er að vera intersex.“
Erfitt að horfast í augu við
Kristínu Maríu er mjög annt um að
foreldrar, sem eignast barn sem er
intersex, viti að það eru fleiri sem
standa í þessum sporum. Að þeir
fái stuðning frá sálfræðingi, jafningjafræðslu og meira en nákvæmar læknisfræðilegar upplýsingar.
Fyrst og fremst vill hún að foreldrar viti að þeir hafi ekki rétt til að
taka ákvörðun um að gera aðgerð
sem þessa á börnum sínum.
„Ég átti ekki rétt á því að taka
þessa ákvörðun fyrir dóttur mína.
Ég tók hana miðað við þær upplýsingar sem mér voru veittar. Þær
voru rangar. Það er erfitt fyrir mig
að horfast í augu við að hafa gert
þetta, en það var enginn annar valkostur þá. Foreldrar í dag geta staðið rétt að málum. Það er hræðilegt
að vita að þessar aðgerðir eru enn
gerðar á Íslandi og víða um heim.“
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UMBOÐSMAÐUR BARNA GEGN AÐGERÐUM Á INTERSEX BÖRNUM
Nýverið gaf umboðsmaður barna út
álit um aðgerðir á intersex börnum. Í
álitinu segir meðal annars að ónauðsynleg og óafturkræf inngrip í líkama
ungbarna samræmist ekki réttindum
þeirra. Réttara væri að intersex
börn gætu sjálf tekið ákvörðun um
skurðaðgerð og/eða hormónameðferð þegar þau hafa mótað eigin
kynvitund og hafa náð þeim aldri
og þroska sem þarf til þess að geta
tekið upplýsta ákvörðun.
Þá minnir umboðsmaður barna
á að til þess að foreldrar geti tekið
upplýstar ákvarðanir um málefni
barna sinna er mikilvægt að tryggja
að þeir hafi aðgang að upplýsingum
um heilsufar þeirra sem og málefni
intersex fólks almennt. Jafnframt er
mikilvægt að veita þeim stuðning
við hæfi, til dæmis sálfræðiaðstoð
og aðstoð annarra fagaðila.
Aðalinntak álits umboðsmanns
barna er áminning til foreldra

barna með ódæmigerð kyneinkenni
og annarra sem taka ákvarðanir
fyrir þessi börn um að það verði að
virða rétt þeirra til þess að koma
sjónarmiðum sínum á framfæri og
taka réttmætt tillit til skoðana þeirra
í samræmi við aldur og þroska.
Á þetta við um allar ákvarðanir
sem varða þessi börn með einum
eða öðrum hætti, til dæmis þegar
kemur að heilbrigðisþjónustu og
skólagöngu.
Umboðsmaður vísar í barnasáttmálann og segir óafturkræf og
ónauðsynleg inngrip í líkama ungra
intersex barna geta stefnt líkamlegum og andlegum þroska þeirra
í hættu og auk þess haft neikvæð
áhrif á sjálfsmynd og kynvitund
þeirra seinna meir. „Er því ljóst
að slíkar aðgerðir geta ekki talist í
samræmi við hagsmuni og réttindi
barna. Má í því sambandi benda á
að formaður Barnaréttarnefndar

NIÐURBROT CASTER SEMENYA
Caster Semenya er fyrrverandi heimsmeistari í 800 m
hlaupi kvenna.
Hún var skylduð til að gangast
undir kynjapróf eftir að hún
vann gull á HM í frjálsum
árið 2009.

UMBOÐSMAÐUR BARNA Í álitinu
kemur fram að réttast væri að intersex
börn tækju sjálf ákvörðun um aðgerð.

Sameinuðu þjóðanna tjáði sig nýlega
um að aðgerðir á ungum intersex
börnum gætu stefnt líkamlegum
heilindum þeirra í hættu.“

Það tók ellefu mánuði
að fá niðurstöðu en á
endanum var úrskurðað
að hún mætti keppa í kvennaflokki. Caster
er intersex og málið varð að miklu fjölmiðlafári. Niðurstöðum kynjaprófsins var
lekið í fjölmiðla og deilt um hvort hún ætti
að fá að keppa sem kona. Þá ræddi fólk um
karlmannlegt útlit hennar, dimma rödd og
mikla krafta. Málið reyndi mikið á Caster
sem brotnaði niður í kjölfarið. Framganga
Alþjóðafrjálsíþróttasambandsins þótti
gagnrýniverð og Suður-Afríkumenn
brugðust ókvæða við því að Caster
þyrfti að undirgangast rannsóknir til
að úrskurða um kyn.

Framleiðir ekki hormóna sjálf
Aðgerðin sem Kitty Anderson fór í sem barn leiddi til þess að hún framleiðir enga hormóna sjálf og þarf hún því að reiða
sig á íslenska heilbrigðiskerfið. Reynsla hennar af kerfinu er slæm og íhugar hún að flytja úr landi til að fá betri þjónustu.

K

itty er talsmaður baráttusamtakanna Intersex Ísland. Í aðgerðinni sem móður hennar
Kristín María lét framkvæma að ráði lækna
voru kynkirtlar hennar fjarlægðir
og afleiðingarnar eru þær að hún
framleiðir enga hormóna sjálf.
„Móður minni voru gefnar rangar
upplýsingar þegar ég var lítil og
hún samþykkti því óþarfa aðgerð
á mér. Sú aðgerð leiddi til þess að
ég framleiði enga hormóna sjálf
og þarf því að reiða mig á íslenska
heilbrigðiskerfið.“
Reynsla Kittyar af íslenska
heilbrigðiskerfinu er slæm og hún
hefur oft lent í því að ákvarðanir
hafa verið teknar um læknismeðferð án samráðs.
„Reynsla mín einkennist því
miður af miklu þekkingarleysi. Ég
heyri oft: Ég hef aldrei hitt neinn
eins og þig og veit ekki mikið, en
ég skal reyna. Síðan ráðfæra læknarnir sig við aðra lækna sem ég fæ
aldrei að vita hverjir eru. Ýmsar
ákvarðanir hafa verið teknar
án samráðs við mig. Einn læknir helmingaði hormónaskammtinn minn eftir að ég var búin að
hitta hann einu sinni, án þess að
bera það undir mig. Þau skilaboð
fékk ég frá öðrum lækni og þegar
hormónaskortur var farinn að
hrjá mig og ég reyndi að setja mig
í samband við þennan sérfræðing
þá kom ég að lokuðum dyrum. Ég
þurfti því á endanum að óhlýðnast
fyrirmælum læknisins míns og
taka málin í eigin hendur.“
Íhugar að flytja úr landi
Kitty vill hitta lækni sem hefur
reynslu af meðferð intersex einstaklinga en hefur ekki haft erindi
sem erfiði. Samskipti við lækna
hafa reynt svo mjög á hana að hún
íhugar að flytja úr landi til að fá
betri þjónustu.
„Ég lendi ítrekað í því að læknar
segjast ætla að gera eitthvað, gefa
mér tíma þremur til sex mánuðum seinna og hafa svo ekkert gert
á milli tíma. Það er eins og þeir
geri sér ekki grein fyrir því að á
milli tveggja til þriggja læknatíma
líður hálft til heilt ár af ævi minni.
Í rúm sex ár hef ég reynt að fá
lækna mína til að sækja um fyrir
mig til Sjúkratrygginga í þeim tilgangi að komast út til sérfræðings sem getur veitt mér faglega
þjónustu sem byggist á reynslu en
ekki ágiskunum. Enn þá hefur ekki
ratað stafur á blað og í dag íhuga
ég alvarlega tímabundinn flutning
úr landi því það tæki mig styttri
tíma en að fara í gegnum íslenska
heilbrigðiskerfið.“
Úreltar aðgerðir
Í dag er engin skipulögð fræðsla
til foreldra intersex barna þótt tvö
til þrjú börn fæðist á hverju ári.

BROTIÐ Á FORELDRUM Kitty segir foreldra eiga rétt á betri upplýsingum og fræðslu þegar þeir eignast intersex börn.

Reynsla mín einkennist því miður af
miklu þekkingarleysi. Ég
heyri oft: Ég hef aldrei hitt
neinn eins og þig og veit
ekki mikið, en ég skal
reyna.
Með árunum hafa
læknar einnig stigið fram
sem neita að framkvæma
þessar aðgerðir þar sem
þær eru brot á réttindum
barna til líkamlegrar
friðhelgi.

Kitty segir að skortur á fræðslu
komi í veg fyrir að foreldrar
geti tekið upplýstar ákvarðanir.
„Rannsóknir hafa sýnt að framsetning upplýsinga getur haft
mikil áhrif á ákvarðanatöku foreldra, sum framsetning eykur
líkurnar á að óþarfa inngrip séu
framkvæmd meðan önnur upplýsingagjöf virðist draga úr líkunum
á að óafturkræf inngrip séu valin.
Skortur á fræðslu getur ýtt undir
óöryggi, hræðslu og vanmáttartilfinningu.“
Aðgerðir sem eru framkvæmdar
til kynleiðréttingar eru fjórar á
síðustu tíu árum, samkvæmt svörum heilbrigðisráðherra við fyrirspurn Bjartar Ólafsdóttur um málefni intersex barna á Íslandi. Kitty
segir það ekki koma á óvart þrátt
fyrir að mannréttindasamtök og
Alþjóðaheilbrigðiseftirlitið leggist gegn þeim.
„Það kemur ekki á óvart. Segja
má að það sé komin hefð fyrir

þessum aðgerðum. Byggjast þær
á kenningum Johns Money, kenningum sem voru hraktar á seinustu öld þegar raunverulegar niðurstöður rannsókna hans komu
fram í dagsljósið. Þá hafði Money
kynnt rannsóknir sem hann vissi
sjálfur að búið var að hrekja, í
mörg ár. Sístækkandi upplýsingabanki um skaðsemi núverandi meðferðarforms hefur komið
fram í dagsljósið nú á þessari
öld. Þar má helst nefna skýrslur
Alþjóðaheilbrigðiseftirlitsins,
Sameinuðu þjóðanna og mannréttindafulltrúa Evrópuráðsins.
Með árunum hafa læknar einnig
stigið fram sem neita að framkvæma þessar aðgerðir þar sem
þær eru brot á réttindum barna
til líkamlegrar friðhelgi. Má þar
til dæmis nefna Mika Venhola hjá
Oulu-háskólasjúkrahúsinu í Finnlandi. Því miður eru svona breytingar lengi að síast inn í þessi
stóru heilbrigðisbatterí en hér á

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

landi erum við í kjöraðstæðum til
þess að gera breytingar á stuttum tíma. Núverandi meðferðarform er að breytast, spurningin
er hvort við viljum vera leiðandi,
eða viljum við reka lestina þegar
við neyðumst loksins til þess?“
Brotið á rétti foreldra
Heilbrigðisráðherra sagði nýverið
að það þyrfti að gæta að réttindum
foreldra intersex barna til meðhöndlunar á börnunum. „Við hjá
Intersex Ísland teljum einmitt að
brotið hafi verið á réttindum foreldra nú þegar, rétti foreldra til
upplýsinga. Teljum við að ef allar
upplýsingar væru bornar á borð
fyrir foreldra, þar á meðal hætturnar sem fylgja slíkum aðgerðum og sú staðreynd að með því að
framkvæma aðgerð strax er verið
að neita barninu um allar skurðtæknilegar framfarir sem gætu
átt sér stað, myndu fáir velja þá
braut.“
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Á TROMMUNUM Arnar Rósenkranz segir að fríin á Íslandi á milli tónleika séu

BASSALEIKARINN Kristján Páll segir hljómsveitarmeðlimi hafa beðið um snakk og

notuð vel, farið í sund alla daga og vinirnir heimsóttir.

gos baksviðs í fyrra en að nú hugsi þau betur um heilsuna og búi sér til ávaxtabúst.

Á SVIÐI Nanna Bryndís Hilmarsdóttir,
söngkona og gítarleikari sveitarinnar.

OF MONSTERS AND MEN Hljómsveitin spilaði fyrir fullu húsi, 1.300 manns, aðra tónleikana í röð í Roselandleikhúsinu í Portland.

Gatorade og ávextir baksviðs
Fréttablaðið hitti tvo meðlimi Of Monsters and Men skömmu áður en sveitin tróð upp í Portland í Bandaríkjunum
í vikunni. Hljómsveitin er farin aftur í tónleikaferðalag sem mun að minnsta kosti standa yfir fram í nóvember.
Andri
Ólafsson
andri.olafsson@365.is

Þ

ú hefur fimmtán mínútur,
eftir það kem ég og næ í
strákana,“ segir Kamilla
Ingibergsdóttir ákveðin.
Hún kveður og skilur
mig eftir í tónleikarútu
hljómsveitarinnar Of Monsters and
Men. Eftir eru með mér í rútunni
Kristján Páll Kristjánsson bassaleikari og Arnar Rósenkranz Hilmarsson trommuleikari.
Kamilla vinnur fyrir hljómsveitina. Hún hafði útvegað mér þetta
viðtal með skömmum fyrirvara.
En rétt áður en hún yfirgaf okkur
tilkynnti hún að myndatökur væru
ekki mögulegar.
Fimmtán mínútur og engin
mynd. Þetta verður trikkí, hugsaði
ég um leið og ég kveikti á upptöku á
símanum og byrjaði viðtalið.
Rútan sem við erum í stendur í
bakporti Roselandleikhússins í miðborg Portland. Það er miðvikudagur
og klukkan er að verða sex. Rótarar eru á hverju strái og bera snúrur
og tæknidót fram og til baka. Eftir
tvo tíma á hljómsveitin að standa á
sviði fyrir framan 1.300 aðdáendur
og spila 90 mínútna tónleika.
Þetta er annað kvöldið í röð sem
þau spila í Roseland. Uppselt í bæði
skiptin. Tónleikarnir eru hluti af
tónleikaferðalagi sem farið er í til
að fylgja nýrri plötu úr hlaði.
Tökum nýtt og svo hittara
Hvernig er það, er ekkert stressandi að spila þessi nýju lög á tón-

leikum? Vill fólkið ekki bara heyra
gömlu slagarana? spyr ég.
„Nei, nei. Fólk hefur tekið nýju
lögunum vel. Það kom eiginlega á
óvart hversu vel það hefur gengið,“
segir Kristján Páll bassaleikari.
Fólk er farið að syngja með í viðlögum og svona,“ bætir hann við.
Arnar trommuleikari útskýrir að þetta sé nýtt fyrir hljómsveitinni. Í síðustu hljómleikaferð sveitarinnar var platan My
Head Is an Animal löngu komin
út og aðdáendur þekktu öll lögin
vel. Sérstaklega slagarana. Nú er
sveitin hins vegar að spila mikið
nýtt efni af annarri plötu sinni,
Beneath the Skin, sem kemur út í
næsta mánuði.
„Við reynum samt að leggja
tónleikana okkar þannig upp að
blanda saman nýrra og eldra efni.
Tökum eitt nýtt og förum svo í
einhvern hittara,“ segir Arnar.
„Svo fólkið fari ekki heim,“
skýtur Kristján Páll inn í glottandi.
1.500 kílómetrar í einum rykk
Það er augljóst að Kristján og
Arnar eru miklir félagar. Þeir
hafa verið vinir lengi. Spilað
saman í mörgum hljómsveitum.
Voru líka saman í Fjölbraut í
Garðabæ. Það verður þó að segjast
að fjölbrautaskólinn virðist einhvern veginn vera í órafjarlægð
frá hljómsveitarrútunni sem við
sitjum í núna. Þegar hljómsveitin
gistir á hótelum biðja strákarnir alltaf um herbergi sem liggja
saman og hægt er að opna á milli.
En það er ekkert alltaf gist á
hótelum. Lífið á tónleikaferðalagi
getur stundum verið hark. Síðustu

tónleikar sveitarinnar voru í Los
Angeles. Eftir það var keyrt upp
til Portland í hljómsveitarrútunni.
1.500 kílómetrar. Í einum rykk.
„Ég er til dæmis ekki viss um að
það hafi margar hljómsveitir spilað
jafn stíft og við gerðum á síðasta
túr,“ segir Kristján Páll. Þá spilaði
hljómsveitin 230 tónleika á 18 mánuðum. Strákarnir segja að hljómsveitin hafi lært mikið á því ferðalagi. Nú séu þau reynslunni ríkari.
„Það er til dæmis passað miklu
betur upp á okkur,“ segir trommuleikarinn. Hugur minn reikar til
Kamillu. Hvað ætli ég eigi mikinn
tíma eftir? hugsa ég með mér.
Heilsusamlegar óskir
Er ræderinn ykkar ekki þá orðinn
stærri og meiri? spyr ég strákana.
(Ræder er listi yfir þá hluti sem
þurfa að vera til staðar baksviðs
fyrir hljómsveitina. Sumir heimta
svört handklæði. Aðrir skál af
brúnum M&M.)
„Nja, ekki þannig,“ svarar Kristján Páll. Það er helst að ræderinn
okkar er orðinn heilsusamlegri. Við
biðjum til dæmis allaf um mikið af
ávöxtum og svona blandara. Svo
gerum við okkur búst.
„Og svo biðjum við alltaf um
bláan Gatorade, ekki gleyma því,“
skýtur Arnar inn.
„Áður fyrr báðum við alltaf um
Doritos-snakk og eitthvert gos. En
það þýðir ekki lengur. Maður er
fljótur að blása út hérna í Bandaríkjunum,“ segir Kristján Páll.
En hvað með andlega heilsu, hvað
gerið þið eiginlega til að fríka ekki
út á þessum endalausu ferðalögum?
„Eitt sem ég hef lært er að gera
stundum ekki neitt,“ segir Krist-

HARÐIR AÐDÁENDUR Uppselt var á tvenna tónleika hljómsveitarinnar í Roseland-

leikhúsinu og margir mættir snemma til að fá gott pláss.

ján Páll. „Þegar við vorum að byrja
vildi ég nota allan tíma sem ég gat
í að skoða mig um, vera túristi í
þessum borgum sem við vorum
að spila í. Núna veit ég að það er
ekki hægt. Maður verður að læra
að hvíla sig og slaka á. Þessir tónleikar taka mikla orku.“
„Maður hefur líka lært að nýta
tímann vel á Íslandi,“ bætir Arnar
við.
Harðir aðdáendur við dyrnar
Tónleikaferðalagið núna er nefnilega sett þannig upp að hljómsveitin
fær frí af og til frá spilamennsku og
getur skotist heim til Íslands.
„Þá fer maður í sund alla daga og
er alveg á fullu,“ segir Arnar.
„Þessar borgir eru líka misskemmtilegar. Portland er til
dæmis alveg frábær. Eiginlega

MYNDIR/SIGURJÓN RAGNAR

uppáhaldsborgin okkar í Bandaríkjunum,“ segir Kristján Páll.
Það er heldur ekki alveg að
ástæðulausu. Portland skipar ákveðinn sess hjá hljómsveitinni. Fyrstu
tónleikarnir þar sem Of Monsters
and Men var aðalnúmerið í Bandaríkjunum voru einmitt í Portland.
Nú eru þau mætt aftur. Hokin af
reynslu. Fyrir utan Roseland hafa
nokkrir tugir tónleikagesta myndað
röð við dyrnar. Þau vilja vera mætt
snemma til að ná besta plássinu í
tónleikasalnum. Þetta eru harðir
aðdáendur.
Skyndilega heyri ég dyrnar á
rútunni opnast. Kamilla er komin
aftur. Eru fimmtán mínúturnar í
alvöru liðnar? spyr ég.
„Þær eru orðnar sautján,“
svarar Kamilla án þess að líta af
klukkunni.

Við mælum með námi í

Tækniskólanum
Innritun stendur yfir á www.menntagatt.is
Þú finnur okkur á Facebook.

www.tskoli.is
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LANGUR VINNUDAGUR „Ég gekk fram og aftur og þær eltu bara,“ segir Magnús dýrastjóri um vetrartökurnar. Féð var hið gæfasta þrátt fyrir vindvélar, fjölmennt tökulið og mikið frost.

MYNDIR/BRYNJAR SNÆR

Kindurnar með hreinum ólíkindum
Hrútar, kvikmynd Gríms Hákonarsonar, hefur hlotið lof gagnrýnenda eftir frumsýningu hennar á Cannes. Myndin umturnaði Bárðardal á meðan á tökum stóð en bændur og kvikmyndagerðarmenn lögðust á eitt til að gera myndina að veruleika.
Jóhann Óli
Eiðsson
johannoli@frettabladid.is

Þ

að er vor og þú ert kvikmyndaleikstjóri. Um sumarið ætlar þú að taka upp
kvikmynd sem gerist úti í
sveit en þú hefur ekki enn
fundið rétta tökustaðinn.
Skrambinn. Það er klukkustund þar
til þú þarft að leggja af stað heim
til þín. Fyrir rælni tekurðu beygju
inn í dal sem þú átt eftir að skoða.
Ábyggilega fýluferð hugsarðu með
þér áður en þú ekur yfir blindhæð
og sérð hinn fullkomna stað.
„Svona var sagan þegar Grímur
sagði okkur hana í lok tökutímabilsins,“ segir Anna Sæunn Ólafsdóttir um hvernig það kom til að Hrútar var tekin upp innst í Bárðardal.
Anna er frá Bjarnarstöðum í Bárðardal og útskrifaðist úr Kvikmyndaskóla Íslands árið 2012. Hún starfaði
sem aðstoðarkona við framleiðslu og
leikmynd í Hrútum auk þess að leika
örlítið hlutverk í myndinni.
Myndin var tekin upp á þremur vikum í lok ágúst og þremur
vikum í nóvember. „Upphaflega
átti að vera auka tökuvika í nóvember en þá gerði asahláku og snjórinn sem við þurftum hvarf á brott.
Því færðist ein vika af tökum fram í
janúar,“ segir Anna, sem er nýkomin til landsins af rauða dreglinum í
Cannes.
Féð ætti að fá verðlaun
Hrútar segir frá tveimur bræðrum,
Gumma og Kidda, leiknum af Sigurði Sigurjónssyni og Theodóri Júlíussyni. Bræðurnir eru um margt
ólíkir og virðast við fyrstu sýn ekki
deila öðru en blóðböndunum og ást á
sauðkindinni.
„Kindurnar á Halldórsstöðum eru
dálítið spes. Það er kjassað örlítið við

þær og þær sem fengu hlutverk eru
extra gæfar,“ segir Ólafur Ólafsson, bóndi á Bjarnarstöðum og faðir
Önnu Sæunnar, um leikhæfileika
kindanna.
Í sumum senum voru kindurnar
innan um vindvélar, ljós, hóp af leikurum, myndatökumönnum og öðru
starfsfólki á settinu. „Og þegar þær
áttu að ganga gengu þær og voru
kyrrar þegar þær áttu að vera kyrrar. Ég sagði um leið og tökum lauk að
þær ættu að fá Edduna.“
Bóndinn á Bjarnarstöðum gantast
síðan með að Grímur leikstjóri sé
ekki aðeins göldróttur bak við vélina heldur hefur hann einnig tengingu við veðurguðina. Einn daginn
átti að taka upp inni og þá mígrigndi
úti. Daginn eftir átti að taka upp úti.
„Þá bað Grímur um sól og hann fékk
sól!“
Allir lögðu hönd á plóg
„Nánast allur dalurinn kom að
myndinni á einhverjum tímapunkti,“
bætir Ólafur við, en hann kom að
gerð leikmyndar í Hrútum auk þess
að leika hlutverk Tóta í Tungu og
vera Magnúsi Skarphéðinssyni
dýrastjóra innan handar. „Ég hef
aðeins staðið uppi á sviði en aldrei
tekið þátt í kvikmynd áður. Þetta
var ákveðið ævintýr.“
Stærstur hluti myndarinnar er
tekinn upp á bæjunum Mýri og
Bólstað innst í Bárðardal en þar
búa Tryggvi Höskuldsson og Guðrún Sveinbjörnsdóttir. Líkt og áður
segir voru kindurnar sem léku í
myndinni frá Halldórsstöðum en
Magnús Skarphéðinsson frá Svartárkoti sá um að leikstýra þeim.
Auk þess að vera með fjárbú eiga
Magnús og eiginkona hans, Sigurlína Tryggvadóttir, gistiheimilið
Kiðagil. Hluti starfsfólksins að baki
myndinni gisti á Kiðagili. Sigurlína
leikur smátt hlutverk í myndinni
og sá einnig til þess að leikarar og

Á tökustað: Hrúturinn mátti ekki horfa í myndavélarnar

„Það var ómögulegt að nota mínar kindur til verksins,“
segir Magnús. Mýri og Bólstaður eru vestanmegin í
Bárðardal en Svartárkot er austanmegin. Skjálfandafljót
rennur í gegnum dalinn og markar það sóttvarnarlínu
sem kindur mega ekki fara yfir. Því var brugðið á það
ráð að fá kindur lánaðar frá Halldórsstöðum sem eru
réttum megin í dalnum.
Mestur tími Magnúsar fór í að þjálfa hrútinn Við sem

Kindurnar á Halldórsstöðum eru dálítið spes.
Það er kjassað örlítið við
þær og þær sem fengu
hlutverk eru extra gæfar.
Ólafur Ólafsson,
aðstoðardýrastjóri.

starfslið sylti ekki heilu hungri á
meðan á tökum stóð.
„Þau fengu morgunmat og kvöldmat á Kiðagili og um miðjan daginn ókum við með mat til þeirra á
tökustað,“ segir Sigurlína og bætir
við að það gangi ekki að hafa fólk

gengur undir nafninu Garpur í myndinni. „Satt best
að segja þá kom þetta af sjálfu sér eftir að maður hafði
umgengist þær. Ég labbaði leiðina sem kindurnar áttu
að fara og þær eltu. Öllu erfiðara var þegar búið var að
stilla upp fyrir senu og Grímur leikstjóri bað mig um að fá
hrútinn til að hætta að horfa í myndavélina. Ég vissi ekki
hvernig ég átti að koma þeim skilaboðum áleiðis,“ segir
Magnús og skellir upp úr.

hungrað þegar það vinnur tólf tíma
vinnudag. Fjöldi þeirra sem var í
mat gat verið breytilegur dag frá
degi, en yfirleitt voru tæplega þrjátíu manns á staðnum. Á fjölmennari dögum gat sú tala ríflega tvöfaldast.
„Þetta var allt stærra og meira en
ég hélt í upphafi en jafnframt æðislegt að koma að þessu. Mig grunar
að ég þurfi að horfa oft á myndina
áður en það venst að sjá sveitina og
sveitunga sína á skjánum.“
Andinn skilar sér í myndinni
Eitt af því sem allir aðstandendur
myndarinnar tala um er hinn feikigóði andi sem sveif yfir vötnum.

Grímur leikstjóri og Grímar Jónsson, framleiðandi myndarinnar, hafa
báðir nefnt í viðtölum hve ánægðir
þeir eru með samvinnuna og gestrisni heimamanna.
„Við vissum að myndin yrði góð
en enginn bjóst við þessu nema þeir
sem reyndu að koma myndinni inn á
hátíðina. Það kom ótrúlega gott fólk
að myndinni og framleiðendur hittu
á hárrétta manneskju í allar stöður. Það munar öllu þegar þú ert að
gera kvikmynd,“ segir Anna Sæunn.
Hún bætir því við að slíkt sé alls ekki
sjálfgefið þegar fólk sé samankomið uppi í sveit, langt frá fjölskyldum
sínum. „Það voru einfaldlega allir
mættir til að massa þetta.“

OPIÐ ALLA
HVÍTASUNNUNA
Í AUSTURVERI

Úrbein ð
lambalæ
sveppaao
i með
g
Camemrb
fyllingu
ert

2499

kr./kg

Skráðu þig
g í sælkeraklúbb N
Nóatúns á www.noatun.is
Vikulegir vinningar, góð
óð ráð, uppskriftir o.fl.

20
%
afsláttur

20
%
afsláttur

Kalk
bringúunar

2
958
36
98 kr./k

g.

Ham
hryggbuorgarr

kr./kg

1398
1761
kr./kg.

kr./kg

20
%
afsláttur

Svartfuglseggin
eru ko
komin
í Nóatún

Andab

3
199
3999

ringur

kr./kg.

kr./kg

Austuveri

30 | HELGIN |

23. maí 2015 LAUGARDAGUR

UPPHAFIÐ MÁ REKJA TIL UPPLJÓSTRANA EDWARDS SNOWDEN

EDWARD
SNOWDEN

Veifar frá Moskvu
til áhorfenda í
Berlín þegar hann
hlaut mannréttindaverðlaun
kennd við Carl von
Ossietzky, ásamt
blaðamanninum
Glenn Greenwald
og heimildarmyndagerðarkonunni
Laura Poirtas.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Fyrstu dagana í júní árið 2013 afhenti Bandaríkjamaðurinn Edward
Snowden nokkrum blaðamönnum
fjöldann allan af leyniskjölum
sem hann hafði komist yfir í starfi
sínu hjá bandarísku Þjóðaröryggisstofnuninni (NSA). Snowden var
þá staddur í Hong Kong, nýlega
kominn þangað frá Havaí þar sem
hann bjó og starfaði sem verktaki
fyrir NSA við umsjón tölvukerfa.
Í skjölunum er að finna ítarlegar

upplýsingar um njósnastarfsemi
NSA, þar á meðal stórfellda söfnun
upplýsinga um farsímanotkun einstaklinga, stofnana og fyrirtækja
víða um heim.
Uppljóstranir Snowdens vöktu
mikla athygli og verulegt uppnám
innan bandarísku leyniþjónustunnar, meðal bandarískra stjórnvalda
og ekki síst meðal almennings í
Evrópulöndum, sem nú fékk staðfestingu á því að Bandaríkjamenn

væru að fylgjast með símanotkun
fólks, stundum jafnvel með aðstoð
frá stjórnvöldum í hverju landi
fyrir sig.
Fljótlega varð ljóst að Snowden
myndi ekki telja sér óhætt að
halda aftur til Bandaríkjanna.
Hann sótti um pólitískt hæli í
Hong Kong, en flaug svo þaðan
með leynd til Rússlands þar sem
hann dvelur enn, með dvalarleyfi
til bráðabirgða.

Kanslari í klípu vegna hlerana
Vaxandi þrýstingur hefur verið á Angelu Merkel Þýskalandskanslara fyrir að hafa ekki komið hreint fram við kjósendur fyrir
kosningarnar 2013. Verulega virðist reyna á stjórnarsamstarf Kristilegra demókrata og Sósíaldemókrata vegna þessa.
Guðsteinn
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

M

eira en þriðjungur
Þjóðverja segist
trúa því að Angela
Merkel kanslari
hafi blekkt þjóðina
varðandi símhleranir Bandaríkjamanna þegar kosningabaráttan í Þýskalandi stóð sem
hæst haustið 2013.
Þetta kom fram nú í vikunni
þegar birt var skoðanakönnun sem
Forsa gerði fyrir tímaritið Stern og
sjónvarpsrásina RTL.
Alls telja 37 prósent svarenda að
Merkel hafi blekkt þjóðina. Meira
að segja 22 prósent hennar eigin
flokksmanna eru þessarar skoðunar. Og 38 prósent fylgjenda Sósíaldemókrataflokksins, samstarfsflokks Kristilegra demókrata í
ríkisstjórn Merkel, sömuleiðis.
Þjónkun við Bandaríkin
Málið snýst um að Merkel hafi, í
miðri kosningabaráttu árið 2013,
vísvitandi blekkt kjósendur með
því að gefa í skyn að Þýskaland
og Bandaríkin muni gera með sér
samning um að stunda ekki njósnir
um hvort annað. Eftir á hafi komið
í ljós að Bandaríkjamenn hafi
aldrei haft í hyggju að gera slíkan
samning, þótt Merkel hafi gert sér
vonir um það.
Þessu tengjast svo uppljóstranir
um að þýska leyniþjónustan BND
hafi beinlínis aðstoðað bandarísku
leyniþjónustuna NSA við að safna
upplýsingum um þýsk fyrirtæki
og stofnanir. Háværar kröfur hafa
verið um að birtur verði opinberlega listi yfir hundruð fyrirtækja
og stofnana, sem Bandaríkin hafa
haft sérstakan áhuga á bæði í
Þýskalandi og fleiri Evrópulöndum.
Gerhard Schindler, yfirmaður
BND, hefur viðurkennt að starfsmenn hans hafi aðstoðað Bandaríkin við að afla upplýsinga um þessar
stofnanir og fyrirtæki. Hann viðurkennir jafnframt að þýska leyniþjónustan hafi gert mörg og alvarleg mistök í samskiptum sínum við
bandarísku leyniþjónustuna.
Reyndar virðist hann hafa mestar áhyggjur af því að umræðan í
Þýskalandi verði til þess að skaða
samstarf bandarísku og þýsku
leyniþjónustunnar. „Við erum háð
NSA, en ekki öfugt,“ er haft eftir
honum á vef þýsku sjónvarpsstöðvarinnar N-tv.
Í miðri kosningabaráttu
Í byrjun júní 2013, nokkrum mánuðum fyrir síðustu þingkosningar
í Þýskalandi, birtust fyrstu uppljóstranirnar frá Bandaríkjamanninum Edward Snowden, þar sem
heimsbyggðin fékk staðfestingar á
því að bandarískir leyniþjónustumenn hefðu í stórum stíl safnað
upplýsingum um farsímanotkun
einstaklinga, stofnana og fyrirtækja víða um heim.
Merkel brást ekki mjög hart við
þessum uppljóstrunum fyrr en
síðar, þegar ljóst var orðið að njósnað hafði verið um hana sjálfa. Þvert
á móti sagðist hún bera fullt traust

SIGMAR GABRIEL OG ANGELA MERKEL Leiðtogar Sósíaldemókrata og Kristilegra demókrata, samstarfsflokkanna í stóru samsteypustjórninni í Þýskalandi. Gabriel er

efnahagsráðherra og ekki alls kostar ánægður með skýringar kanslara síns á njósnamálinu.

STEYPTIR Í BRONS Styttur af Edward Snowden, Julian Assange og Chelsea Manning, sem allir hafa bakað sér óvild bandarískra stjórnvalda vegna uppljóstrana um
njósnir og hernaðarbrölt. Stytturnar eru gerðar af ítalska listamanninum Davide
Domino og voru settar upp á Alexanderplatz í Berlín ásamt fjórða stólnum, sem
vegfarendum gafst tækifæri til stíga upp á til að tjá sig. Listaverkið heitir: Eitthvað
að segja?
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Við erum háð bandarísku
leyniþjónustunni, en ekki öfugt.
Gerhard Schindler, yfirmaður þýsku leyniþjónustunnar.

til Bandaríkjanna. „Við eigum ekki
lengur í köldu stríði,“ sagði talsmaður hennar, Steffen Seibert.
Almenningur í Þýskalandi lét sér
þetta þó ekki nægja og verulegur
þrýstingur var á Merkel um að láta
Bandaríkin ekki komast upp með
hleranirnar.

Samningurinn margboðaði
Þýsk stjórnvöld brugðust svo við
þessum þrýstingi með því að segjast stefna að því að gera samning
við Bandaríkin um að hvorugt ríkið
myndi stunda njósnir um hitt. Þann
12. ágúst fullyrti Ronald Pofalla,
skrifstofustjóri kanslaraskrifstof-

unnar, að Bandaríkin hefðu gert tilboð um slíkan samning.
Þessi yfirlýsing róaði kjósendur
nokkuð, og þýskir ráðamenn héldu
áfram að vísa í væntanlegan samning við Bandaríkin. Nú er hins
vegar komið í ljós að Bandaríkjamenn hafi aldrei haft neinn áhuga
á því að gera slíkan samning, og að
þýskum stjórnvöldum hefði átt að
vera það fyllilega ljóst. Því til staðfestingar hafa nokkur þýsk dagblöð birt tölvupóstsamskipti milli
bandarískra og þýskra stjórnvalda
frá þessum tíma, en þar kemur fram
að það næsta sem Bandaríkin komust því að lofa samningi var þegar
James Clapper, yfirmaður bandarísku njósnastofnananna, sagðist tilbúinn til þess að setja á stofn sameiginlega nefnd landanna, þar sem
ræða mætti hvernig slíkur samningur yrði úr garði gerður. Sjálfur
hefði hann hins vegar ekkert umboð
til þess að taka ákvarðanir um slíkt.
Merkel brást við
Það var ekki fyrr en Angela Merkel
frétti af því síðla árs 2013, nokkru
eftir að þingkosningum lauk, að
starfsmenn bandarísku Þjóðaröryggisstofnunarinnar NSA hefðu
hlerað síma hennar, að hún brást
ókvæða við og krafðist bæði ítarlegra skýringa og afsökunarbeiðni
frá Bandaríkjunum. Málið þótti
ekki síst óþægilegt fyrir hana vegna
þess að hún ólst upp í Austur-Þýskalandi, þar sem símhleranir stjórnvalda voru daglegt brauð.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Hún hringdi í Barack Obama
Bandaríkjaforseta og áttu þau
langt símtal, þar sem hún sagði
slíkt framferði ekki líðandi af
hálfu Bandaríkjanna. Alvarlegur trúnaðarbrestur hefði orðið.
Obama sagðist vera leiður vegna
þessa máls, en fullyrti jafnframt
að Bandaríkin væru ekki að fylgjast með símtölum kanslarans, og
hefðu ekki í hyggju að gera það.
Merkel var greinilega ósátt,
en ekki er annað að sjá en að hún
hafi látið Bandaríkjamenn fara
sínu fram án frekari aðgerða. Það
virðist nú vera að koma í bakið á
henni.
Gabriel ósáttur
Mál þessi virðast farin að reyna
töluvert á ríkisstjórnarsamstarf
Kristilegra demókrata með Sósíaldemókrötum. Sigmar Gabriel, sem
er efnahagsráðherra stjórnarinnar, varakanslari og leiðtogi Sósíaldemókrata, segir að Merkel verði
nú að fara að standa í lappirnar
gagnvart Bandaríkjamönnum og
leggja spilin á borðið. Birta þurfi
listann umdeilda.
Orðaskipti þeirra Gabriels og
Merkel hafa annars ekki farið fram
opinberlega, en Volker Kauder,
þingflokksformaður Kristilegra
demókrata, segir harðan tón hafa
verið í samræðum þeirra og framkoma Gabriels hafi verið ólíðandi.
Merkel segist sjálf engu að síður
enn njóta fulls trúnaðartrausts af
hálfu Gabriels.
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Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.
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m/morgunmat

Tenerife
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m/allt innifalið

Tenerife
SÉ
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ILB
OÐ
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RT
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OÐ

m/allt innifalið

Marina Sands

Maleme Mare

Tamaimo Tropical

Tenerife Sur

Frá kr. 109.900

Frá kr. 124.900
Netverð á mann frá kr.124.900 m.v. 2+2 í íbúð.
Netverð á mann frá kr.149.900 m.v. 2 í herbergi.
1. júní í 11 nætur á sértilboði.

Frá kr. 114.900

Frá kr. 99.900

Netverð á mann frá kr.109.900 m.v. 2+2 í íbúð.
Netverð á mann frá kr.124.900 m.v. 2 í herbergi.
1. júní í 11 nætur á sértilboði.

Netverð á mann frá kr. 114.900 m.v. 2+2 í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 129.900 m.v. 2 í stúdíó.
6. júní í 14 nætur á sértilboði.

Netverð á mann frá kr. 99.900 m.v. 2+2 í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 129.900 m.v. 2 í stúdíó.
20. júní í 14 nætur á sértilboði.

Marmaris

Bodrum

Benidorm

m/hálft fæði innifalið
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m/allt innifalið

Salou

m/hálft fæði innifalið
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m/morgunmat

Benikaktus

Eken Resort

Hotel Romance

Stökktu

Frá kr. 89.900

Frá kr. 119.900

Frá kr. 99.900

Frá kr. 65.900

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.

Skógarhlíð 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Akureyri • Sími 461 1099 • heimsferdir.is

Netverð á mann frá kr. 65.900 m.v. 2-4 í íbúð/
herbergi. Stökktu 29. maí og 5. júní
í 7 nætur.
Einnig í boði stökktu m/hálft fæði innifalið.
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ÞINGMAÐUR Í 32 ÁR
1970

1975

1983
Sjávarútvegsráðherra í ráðuneyti
Steingríms Hermannssonar.

1980

1974 Sest fyrst á
þing fyrir Framsóknarflokkinn.

1980 Kjörinn
varaformaður
Framsóknar.
1987 Sjávarútvegsráðherra í
ráðuneyti Þorsteins Pálssonar.

1985

1985
Halldór og Þorsteinn Pálsson störfuðu mikið
saman í stjórnmálum.

1990

1988 Sjávarútvegsráðherra í
öðru ráðuneyti
Steingríms
Hermanssonar.
1989 Sjávarútvegsráðherra
í þriðja ráðuneyti
Steingríms
Hermannssonar.
1994 Kjörinn
formaður Framsóknarflokksins.

1995

2000

1999 Utanríkisráðherra í þriðja
ráðuneyti Davíðs
Oddssonar.

2005

2004 Leiðir
ríkisstjórn sem
forsætisráðherra.

2003 | 20. mars
Stríðið í Írak hefst. Ísland er á lista hinna
viljugu þjóða sem studdu innrásina.
2003
Utanríkisráðherra í
fjórða ráðuneyti Davíðs Oddssonar.

1995 Utanríkisráðherra í öðru
ráðuneyti Davíðs
Oddssonar.

2006 Segir af sér
þingmennsku og
forsætisráðherraembætti.
2010

2015

2007 Tekur
við sem framkvæmdastjóri
Norrænu ráðherranefndarinnar.
2013 Lætur
af störfum.

1947–2015

Halldór Ásgrímsson
Halldór Ásgrímsson lést 18.
maí síðastliðinn, 67 ára að
aldri. Halldórs verður án vafa
minnst sem eins af mikilsverðustu stjórnmálamönnunum í sögu lýðveldisins en
hann sat nánast sleitulaust
á þingi í 32 ár og þar af í 19
ár sem ráðherra, lengst allra
þingmanna.
FRAMSÓKNARMENN ÁRIÐ 1986 Halldór (t.v.) með þingflokki sínum.
●
●
●
●

●

●

ÞJÓÐARLEIÐTOGAR Tony Blair og

Halldór funda árið 2006.

AFINN Halldór á miðstjórnarfundi með
afastelpunni Köru Sól.

Fæddur 8. september 1947
í Vopnafirði.
Samvinnuskólapróf árið 1965
Réttindi sem löggiltur endurskoðandi 1970.
Í þrjú ár nam hann viðskiptafræði í Björgvin í Noregi og
Kaupmannahöfn í Danmörku.
Halldór settist fyrst á þing fyrir
Framsóknarflokkinn í Austurlandskjördæmi árið 1974.
Halldór var giftur Sigurjónu
Sigurðardóttur og átti þrjár
dætur, auk afa- og langafabarna.

Eftir alþingiskosningar árið 1983
var Halldór gerður að sjávarútvegsráðherra í ráðuneyti Steingríms Hermannssonar. Sat hann
í því embætti til ársins 1991.
Aftur settist hann í stól ráðherra
árið 1995, þá sem utanríkisráð-

herra, og sat þar í níu ár. Halldór Ásgrímsson var fyrst kjörinn
varaformaður Framsóknarflokksins árið 1980. Tók hann við embætti formanns flokksins fjórtán
árum síðar og gegndi stöðu formanns þar til hann hætti í stjórnmálum.
Ljóst má vera af þessari upptalningu að Halldór gegndi
mikilvægum embættum í æðstu
stjórn landsins um langa hríð og
hafði mikil áhrif á uppgangstímum íslensks samfélags. Á þessum árum tók íslenskt þjóðfélag
miklum breytingum og verður
hans líkast til minnst sem eins af
mestu áhrifamönnum í sögu þjóðar okkar.
Halldór var einn þeirra framsóknarmanna sem vildu að Ísland
gengi í Evrópusambandið. Í stöðu
sinni sem utanríkisráðherra
ræktaði hann samskipti landsins beggja vegna Atlantshafsins
og átti í góðum samskiptum við
helstu valdamenn bæði í Evrópu
og vestanhafs.
Halldór sagði af sér sem forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins eftir sveitarstjórnarkosningar árið 2006 sem
voru nokkuð erfiðar fyrir Framsóknarflokkinn. Flokkurinn bauð
fram undir eigin merkjum í 23
sveitarfélögum á landinu og tap-

aði í heildina 24 sveitarstjórnarfulltrúum. Er þetta er í eina skipti
sem forsætisráðherra og formaður stjórnmálaflokks lýkur stjórnmálaþátttöku sinni vegna kosningaósigurs.
Samferðamenn hans í íslenskum stjórnmálum hafa minnst
Halldórs síðustu daga sem mikilsverðs stjórnmálamanns sem hafi
verið traustur samstarfsmaður,
orðheldinn og sanngjarn stjórnmálamaður. Þótt slegið hafi í
brýnu hér og þar á stjórnmálaferli
Halldórs verður hann seint sakaður um að hafa beitt átakastjórnmálum á sínum ferli og náði oft á
tíðum að forðast átök og leiða þau
til lykta á einn eða annan hátt.
Þegar stjórnmálamenn sitja
svo lengi í valdastöðum í íslensku
þjóðfélagi verður ávallt hægt að
tína til hinar ýmsu ákvarðanir sem eru umdeildar enn þann
dag í dag. Ákvörðun þess efnis
að setja Ísland á lista hinna staðföstu þjóða í stríðinu í Írak og
þegar kvótakerfið var sett á, falla
líklega í þann flokk ákvarðana.
Einnig hljóma hugmyndir hans
frá síðustu öld um að gera Ísland
að alþjóðlegri fjármálamiðstöð
heldur hjákátlegar í dag. Samt
sem áður má segja að Halldór hafi
sett sitt mark á íslenskt samfélag
á miklum uppgangstímum.
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NÝTT KORTATÍMABIL!
Kræsingar & kostakjör

BAYONNESKINKA
ÚR BÓG

-50% 999

ÁÐUR 1.998 KR/KG

GRÍSARIF

LAMBAPRIME

BBQ

STUBBAR Í SÍTR.SMJÖRI

KR/KG

ÁÐUR 3.359 KR/KG

BRATWURST

JARÐARBER FROSIN

1.398

2.990

PYLSUR

400 GR. ALLETIDER

-30% 593

-20% 248

ÁÐUR 698 KR/PK

ÁÐUR 310 KR/PK

WHOLE EARTH

EPLI

GOS 330ML, 7 TEG

RAUÐ

-20% 159

-50% 175

ÁÐUR 199 KR/STK

ÁÐUR 349 KR/KG
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PD£
Nettó Akureyri
Nettó Borgarnes
Nettó Egilsstaðir
Nettó Grandi

Lokað
Lokað
Lokað
Lokað*

Nettó Akureyri
Nettó Borgarnes
Nettó Egilsstaðir
Nettó Grandi

10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
Opið 24 klst.

PD£

Nettó Grindavík
Nettó Hverafold
Nettó Höfn
Nettó Kópavogur
Nettó Grindavík
Nettó Hverafold
Nettó Höfn
Nettó Kópavogur

Lokað
Lokað
Lokað
Lokað
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00

Nettó Mjódd
Nettó Reykjanesbær
Nettó Selfoss

Lokað*
Lokað
Lokað

* lokum um miðnætti kvöldið áður
og opnum afur á miðnætti

Nettó Mjódd
Nettó Reykjanesbær
Nettó Selfoss

Opið 24 klst.
10:00 - 18:00
10:00 - 20:00

Tilboðin gilda 23. maí – 25. maí 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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ÞEGAR ÓÐINN HERMAÐUR
FÓR UM EVRÓPU
FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson
gluggaði í nýja
bók sem leiðir
rök að því að
Snorri Sturluson hafi ekki
farið með
neitt fleipur.

FERÐIR GERMANA
SAMKVÆMT KENNINGUM WILLIAMS
Örvarnar
1 Til Hittítalands
2 Flóttinn til
Úkraínu

3 Haldið til
4
5
6

E

inn góðan veðurdag í Reykholti,
laust fyrir miðja þrettándu öld,
þá settist Snorri Sturluson að
nýverkuðu kálfskinni, mundaði fjaðurpennann og skrifaði
svo: „Kringla heimsins, sú er
mannfólkið byggir, er mjög vogskorin.
Ganga höf stór úr útsjánum inn í jörðina
… [N]orðan að Svartahafi gengur Svíþjóð
hin mikla eða hin kalda … Úr norðri frá
fjöllum þeim er fyrir utan eru byggð alla
fellur á um Svíþjóð, sú er að réttu heitir
Tanaís. Hún var forðum kölluð Tanakvísl
eða Vanakvísl. Hún kemur til sjávar inn
í Svartahaf … Heitir fyrir austan Asía
en fyrir vestan Evrópa. – Fyrir austan
Tanakvísl í Asíu var kallað Ásaland eða
Ásaheimur en höfuðborgin, er í var landinu, kölluðu þeir Ásgarð. En í borginni var
höfðingi sá er Óðinn var kallaður. Óðinn
var hermaður mikill og mjög víðförull og
eignaðist mörg ríki.“
Og hélt svo Snorri áfram í þessum
dúr næstu daga og vikur, sagði frá því
að „í þann tíma fóru Rómverjahöfðingjar víða um heiminn og brutu undir sig
allan heiminn en margir höfðingjar flýðu
fyrir þeim ófriði“ og þar á meðal höfðinginn Óðinn sem fór með sína ætt norður í
lönd um Þýskaland og Danmörku og svo
enn norður til þeirrar Svíþjóðar sem við
þekkjum nú, en þar staðnæmdist hópurinn og settist að. „En fyrir því að Óðinn
var forspár og fjölkunnugur þá vissi hann
að hans afkvæmi mundi um norðurálfu
heimsins byggja.“
„Verið vegfarendur“
Og skrifaði svo Snorri enn lengi og vel,
og var hér komin Heimskringla, þar sem
greint er frá konungsætt Noregs en ætt
hennar sem sé rakin til Svíþjóðar og hins
mikla Óðins sem kom langt sunnan úr
löndum og var að endingu talinn goðumlíkur af afkomendum sínum, nei, ekki
goðumlíkur, heldur sjálfur guð.
Nú held ég sé langt síðan hvarflaði að
nokkrum manni að taka þetta upphaf
Heimskringlu hátíðlega. Hvaða rugl væri
það líka að einhver nafngreindur höfðingi hefði leitt fólk sitt til hinna helstil
harðbýlu Norðurlanda alla leið sunnan frá
Svartahafsströndum Rússlands (Svíþjóðar hinnar miklu) eða jafnvel enn sunnar
að, frá Tyrklandi, því það má lesa út úr
Gylfaginningu sem Snorri skrifaði líka að
upphaflega hafi Óðinn þessi kappi búið í
næsta nágrenni við Trójuborg? Nei, hvaða
fádæmaferðalag væri það?
En þarf sagan af þessu ferðalagi endilega að vera algjör tilbúningur?
Jesús sagði: „Verið vegfarendur.“ Og
eins og flest það sem haft er eftir meistaranum frá Nasaret er þessi brýning byggð
á langri reynslu af mannkyninu og náttúrulegu eðli þess. Að gera öðrum það sem
þér vilduð að aðrir menn gerðu yður, það
var til dæmis ekki ný hugsun hjá Jesú
þótt hann orðaði hana allra manna skýrast; samskonar boðorð höfðu víða verið
á kreiki, og lengi. Og það var líka mála
sannast að sú hvöt er afar djúp í mannssálinni að vera vegfarendur, langa í ferðalag, gá hvað er bak við næsta leiti, kanna
hvort grasið sé í rauninni grænna hinum
megin við ána. Fyrir nokkrum vikum
fjallaði ég um þessa þrá mannsins til að
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Því
hann telur
sig hafa
þefað þá
uppi fyrst í
Þrakíu fyrir
óralöngu og
svo í landi
hinna dularfullu Hittíta
sem áttu eitt
mesta stórveldi heimsins um árið
1600 fyrir
Krist. Sú
þjóð atti
mjög kappi
við Egifta
hina eldfornu en
gufaði svo
upp úr
sögunni nær
hljóðalaust.

MIÐJARÐARHAF

vera vegfarendur í grein sem snerist um
fyrsta hóp homo sapiens sem lagði upp
frá Afríku fyrir 70.000 árum eða þar um
bil, og þótt leiðirnar lægju um frjósöm og
blómleg lönd þar sem gnægð var veiðidýra og nóg að bíta og brenna, þá hélt hópurinn sífellt áfram í 20 þúsund ár þangað
til ekki varð lengra komist og hann var
lentur á heldur hrjóstrugu flæmi Ástralíu.
Annað merkilegt dæmi má nefna: Fyrir
ekki nema 18 þúsund árum eða þar um bil
stigu menn fyrst fæti á Ameríku og komu
frá Asíu yfir Beringssund. Og þeir fóru
um frjósamar sléttur miðríkja Bandaríkjanna og um sólríkar strendur Kaliforníu
og um Mexíkó og Mið-Ameríkulönd þar
sem ekki þarf nema að reka græðling í
jörð til að upp spretti á svipstundu fullvaxta jurt og alltaf nóg af veiðibráð í þá
daga, og menn fóru svo um sjálft lunga
jarðarinnar, hið fagra svæði Amazónfljóts, en einhvern veginn nægði þetta
ekki hluta hópsins. Hann vildi alltaf halda
lengra og þegar fyrir 12 þúsund árum
– eftir ekki nema 5-6 þúsund ára ferðalag – þá var komin mannabyggð á Eldlandi, syðsta hjara Suður-Ameríku. Þar er
gróðursnautt og þrútið loft og þungur sjór
og þokudrungað vor. Til lítils höfðu menn
farið um hin fögru héruð á suðurleiðinni
að menn skyldu svo byggja útsker þetta.
Er um einhvern leyndardóm að ræða?
Hin eina skýring sem sjáanleg er, hún er
þessi sem Jesús brýndi svo fyrir mönnum
seinna að gleyma ekki: Að þeir eru ferðalangar, vegfarendur, í eðli sínu. Og í því
felst líka djúpstæð forvitni um hvaðan við
erum komin. Jafnvel sá sem hefur búið
alla sína ævi undir sama fjallinu, hann
er spurður: „Hvaðan ertu?“ Því við vitum
innst inni að við erum sífellt á ferðalagi.
Og vissi Snorri það? Var það þess vegna
sem honum fannst brýnt að skrifa upp
fortíð og ferðalög fyrir bæði þá konungsætt og þann goðaheim, sem hann fjallaði
um í verkum sínum? Hvort tveggja hlaut
að vera komið einhvers staðar og hafa
lagt að baki heilmikið ferðalag.
Það er gaman að segja frá því að í
nýlegri bók, The Origin of the Scandinavians, þar er Snorri Sturluson vissulega
tekinn hátíðlega. Og ýmsar aðrar fornar heimildir líka, sem ekki hefur verið
í tísku um skeið að taka mikið mark á.
Bókin kom út hér á landi á útmánuðum,
þótt á ensku sé, og það er reyndar forlag
sem ég vinn sjálfur hjá sem gaf hana út
en í vissu þess að þessi bók er sannarlega
ekki í samkeppni við neina aðra bók á
markaðnum nú, þá leyfi ég mér að vekja

á henni athygli. Því hún er samin af eldmóði, það er óhætt að segja. Höfundur
heitir William B. Williams, bandarískur
kaupsýslumaður sem settist laust fyrir
miðjan aldur í helgan stein og hefur síðan
flakkað um heiminn og forvitnast um allt
mögulegt; sannkallaður vegfarandi sem
sagt. Í bókinni leitast hann við að leysa
þann „leyndardóm“ eins og hann kemst að
orði hvaðan Norðurlandabúar komu.
Sú spurning kann við fyrstu
sýn að virðast nokkuð einkennileg, jafnvel óþörf.
Ísöld lauk á norðurslóðum fyrir eitthvað um tíu þúsund árum og þá
fór fólk að setjast þar að þótt
enn væri ansi
hrjóstrugt í
norðrinu, og
maður skyldi ÓÐINN Kappi
ætla að lífsmikill sem í
baráttan hafi minningunni
verið auðvarð guð?
veldari sunnar í álfunni,
en nei, hvötin
til að leggjast
í ferðalög varð
öllu yfirsterkari
og steinaldarmenn
settust að á Norðurlöndum rétt eins og á
Eldlandinu, svo reis þar
bronsöld og tíminn leið og brátt
var komið fram á þá tíma sem ritaðar
heimildir ná til. Var það ekki bara svona?
Fólk kom snemma og hefur haldið kyrru
fyrir síðan.
Reyndar ekki. Einhvern tíma snemma
á bronsöld þá kólnaði til dæmis loftslag
á Norðurlöndum helstil skarpt. Þar hafði
verið hlýtt sem við Miðjarðarhafið, en
þegar kólnaði fluttist fólk í stórhópum
suður í Mið-Evrópu. Það segja fornleifar.
Og laust fyrir árið 100 fyrir Krist, þá tóku
tvær heilar þjóðir sig upp frá Danmörku
og fluttust suður með manni og mús,
Kimbrar og Tevtónar, þeir voru Rómverjum mikil ógn áður en þeir voru að velli
lagðir. Og Húnar, ættaðir einhvers staðar
úr Mið-Asíu, voru allt í einu komnir alla
leið vestur til Frakklands og hröktu á
undan sér fjölda óttasleginna germanskra
þjóða. Svo við skulum aldrei vanmeta
þörf, eða hreinlega löngun, heilu hópanna
og jafnvel heilla þjóða til að leggja land
undir fót. Og þau ferðalög má sum vel
kalla leyndardóma.

Yfir höfuðsvörðum Rómar
Þótt Williams styðji kenningar sínar miklum lestri á fornum heimildum, rómverskum fornaldarritum í viðbót við Snorra
Sturluson og margt annað, þá veit ég ekki
hvort það mun duga til að sannfæra fræðimannasamfélagið um að full ástæða sé til
að lesa Heimskringlu bókstaflegar en gert
hefur verið um skeið. En í ljósi þeirrar
hvatar mannsins að vera á faraldsfæti, þá er vissulega í sjálfu
sér ekkert óhugsandi við
það ferðalag sem hann
lýsir. Það óvæntasta við kenningar Bandaríkjamannsins
um uppruna
norrænna
manna er að
hann skuli
finna merki
forfeðra
vorra svo
langt aftur
í öldum
sem raun
er á. Því
hann telur
sig hafa þefað
þá uppi fyrst
í Þrakíu fyrir
óralöngu og svo í
landi hinna dularfullu Hittíta sem
áttu eitt mesta stórveldi
heimsins um árið 1600 fyrir
Krist. Sú þjóð atti mjög kappi við
Egifta hina eldfornu en gufaði svo upp úr
sögunni nær hljóðalaust. Williams álítur
að seinna hafi forfeður norrænna manna
hrakist aftur til Evrópu undan Persum
og þá til Rússlands, og þar hafi Óðinn
fæðst, sá mikli höfðingi sem að lyktum
leiddi þjóð sína til Þýskalands á fyrstu
öld fyrir Krist, en þaðan norður til Danmerkur enda líklega enn tómlegt þar um
að litast síðan Kimbrar og Tevtónar hurfu
á braut en Rómverjar undir forystu hins
freka Caesars byrjaðir að sækja norður
Frakkland og voru slæmir nágrannar. Í
Danmörku hafi Óðinn stofnað Óðinsvé,
rétt eins og Snorri segir, en endað svo í
Uppsölum í Svíþjóð. Bæði í Rússlandi og
Þýskalandi hafi hins vegar orðið eftir öflugir flokkar Óðinsmanna sem seinna hafi
svo sótt gráir fyrir járnum inn í Evrópu,
einmitt hrakist á flótta undan Húnum –
þær germönsku þjóðir, þá vegfarendur,
sem að lyktum stóðu yfir höfuðsvörðum
Rómar.

Tom á ferð

Eurovision-matur

Liz Gammon telur niður
í tónleika Tom Jones í
júní með skemmtilegum
gjörningi. Hún ferðast um
landið með pappaspjald af
söngvaranum í fullri stærð.
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ÁN ÍSLANDS „Það er mikil
pressa að syngja fyrir tugi
milljóna og með heila þjóð
á bakinu. Það er erfitt að
standa undir öllum væntingunum,“ segir Gunnhildur.
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Allir vilja eitthvað einfalt og gott að borða
með keppninni.
Mini-borgarar eru
ágætis hugmynd.

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 -18:00
Lokað um helgar

NEITAÐI TROMMARA
LORDI UM DANS
HÁTÍÐ Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir, upplýsingafulltrúi Símans, er einn af
áhugamestu aðdáendum Eurovision-keppninnar. Þessi vika er í hennar augum sú skemmtilegasta á árinu og ekkert er til sparað í hátíðahöldunum.

G

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

unnhildur segir að vissulega
hafi það verið mikil vonbrigði
að María Ólafsdóttir hafi
ekki komist áfram í keppninni. „Ég
vonaðist auðvitað eftir því. Ég held
alltaf með íslensku lögunum og ætla
þeim mikið,“ segir hún. „Fólk verður
samt að hafa í huga að María stóð
sig vel. Það er mikil pressa að syngja
fyrir tugi milljóna og með heila þjóð
á bakinu. Það er erfitt að standa
undir öllum væntingunum. Ákveðið
reynsluleysi háði henni en með þátttökunni núna öðlast hún gríðarmikla
og góða reynslu. Hún fer bara aftur
seinna og þá sterkari. Þegar María
kemur heim fögnum við henni og
tökum vel á móti þessari ungu söngkonu,“ segir Gunnhildur og bætir að

kannski verði partíin eitthvað rólegri
í kvöld úr því Ísland er ekki meðal
þátttakenda.

MEÐ SILVÍU NÓTT Í GRIKKLANDI
Gunnhildur er sjálf nokkur reynslubolti
þegar kemur að Eurovision. Hún hefur
tvívegis verið viðstödd keppnina. Í fyrra
skiptið þegar Sylvía Nótt keppti í Grikklandi 2006 en hún komst ekki heldur
upp úr undankeppni. Þá var Gunnhildur
blaðamaður fyrir Fréttablaðið og skrifaði um keppnina. Í seinna skiptið fór
hún á eigin vegum til Noregs árið 2010.
„Vonbrigði Silvíu Nætur sýndust mér
heldur ekki aðeins leikin hér um árin,
en þjóðin valdi lagið og stóð með henni
eins og Maríu nú,“ segir hún.
„Það eru mörg góð lög í keppninni í

TOPP 10
Ítalía
Rússland
Noregur
Ísrael
Ástralía
Svíþjóð
Spánn
Serbía
Aserbaídsjan
Slóvenía
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Sumarsprengja
20-50% afsláttur

PARTÍ Gunnhildur er alltaf með stórt Eurovision-partí. Í kvöld hittast 30 manns sem ætla að borða saman og horfa á keppnina.
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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
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Betra blóðflæði
betri heilsa með SuperBeets rauðrófu kristal

www.superbeets.is - vitex.is
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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

þetta skiptið. Ég held að Íslendingar fylki sér á bak við norsku flytjendurna og jafnvel þann sænska.
Ítalía og Rússland eru líka sigurstrangleg. Ástralía er með gott lag
en sviðsframkoman frekar í gamla
stílnum miðað við þann standard
sem er í keppninni, en það kemur
kannski ekki að sök, enda Eurovision alltaf hátíð í mínum huga,“
segir hún.

EITT STÓRT LISTAVERK
Gunnhildur er fædd og uppalin
á Hólmavík. Hún segir að áhugi
á Eurovision hafi vaknað mjög
snemma. „Áður fyrr sat ég í
stofunni heima og tók upp lögin á
kassettutæki úr sjónvarpinu. Svo
var hlustað aftur og aftur. Nú þarf
þess ekki lengur, þetta er allt á
Youtube. Umgjörðin hjá Austurríkismönnum er æðisleg. Mér finnst
sömuleiðis að keppendur séu að
koma fram á annan hátt, það eru
færri á sviðinu og ótrúleg grafík.
Sviðið er í raun eitt stórt listaverk.
Ég hef hlustað á öll lögin nokkrum
sinnum og það eru nokkur sem
grípa mann en önnur ekki. Norska
lagið er í miklu uppáhaldi hjá mér
og var raunar líka í fyrra. Norðmenn eru að gera eitthvað rétt. Ég
held samt að baráttan um fyrsta
sætið verði á milli Rússa og Ítala.
Margir telja að Svíar vinni keppnina en þeir eru með skemmtilega
grafík á sviðinu og frábæra sviðsframkomu. Baráttan er hörð þetta
árið og erfitt að segja til um hver
stendur uppi sem sigurvegari,“
segir Gunnhildur.
Hún segir að fyrri undanúrslitin
hafi komið sér nokkuð á óvart,
ekki síður en þau seinni. „Ég sakna
Hollands og Moldóvu. Það kom
nokkuð á óvart að Armenía fór
áfram. Lag Finnanna var ekki nægilega sterkt né heldur Dana og því
kom ekki á óvart að þau færu ekki
áfram.“
EUROVISION-PARTÍ
Oft hafa íslensku lögin náð að
fanga athygli barna hér á landi.
Börnin sungu lag Jóhönnu Guðrúnar hástöfum og sömuleiðis Ég
á líf með Eyþóri Inga, að ekki sé
talað um Pollapönkið. Lagið sem
Friðrik Dór söng í undankeppninni
virðist hafa höfðað betur til krakka
en Unbroken. Á Gunnhildur einhverja skýringu á þessu? „Fyrirfram hefði ég talið að það væri
texti lagsins en eftir fimmtudagskvöldið má jafnvel ætla að lagið
hafi hugsanlega ekki verið nægi-

LORDI
Skemmtileg
uppákoma
var á Eurovision árið
2006 þegar
Gunnhildur
hitti Lordi.

lega sterkt. Börn eru nösk á hvort
lög séu góð eða slæm, en það er
alveg ljóst að þau elska Maríu
Ólafsdóttur.“
Gunnhildur er alltaf í Eurovision-partíi á þessum degi. „Við
erum 30 saman með börnin. Það
er æðislega skemmtileg stemning
að vera svona mörg. Í þetta sinn
kemur hver með sinn rétt og við
borðum á meðan á keppninni
stendur. Sumir fylla út stigablöð.
Þetta er frjálslegt hjá okkur og
börnin geta leikið sér ef þau hafa
ekki áhuga á keppninni. Eurovision-partíin breyttust hjá mér eftir
að ég eignaðist börnin og þetta er
orðin meiri fjölskylduskemmtun.
Það er mikill áhugi á Eurovision í
mínum vinahópi,“ segir Gunnhildur sem á þrjú börn, Margréti Örnu,
7 ára, Gunnar Björn, tæpra 6 ára
og Arndísi Tinnu, 4 ára.

SKRÍMSLI ÁN BÚNINGS
Gunnhildur segir að það hafi verið
mikið ævintýri að fylgja Silvíu Nótt
til Grikklands. „Ég var í Grikklandi
í tíu daga og þetta voru með bestu
dögum lífs míns. Maður komst í
ævintýraheim. Það var svo gaman
að fylgjast með öllu í návígi þótt
það hafi verið vonbrigði að vera
ekki með í aðalkeppninni. Mér
þótti líka gaman að fylgjast með
þessu leikriti sem Silvía Nótt setti
upp, en ég held að hún hafi samt
vanmetið keppnina. Þar utan
höfðu aðrar þjóðir lítinn skilning á
þessu gríni og sumir Grikkir voru
beinlínis móðgaðir yfir framkomu
hennar.“
Gunnhildur lenti í skemmtilegri
uppákomu í Grikklandi. „Ég fékk
viðtal við trommara og hljómborðsleikara finnsku hljómsveitarinnar Lordi, en þeir voru í
fullum skrúða. Ég fór síðan í hinn
víðfræga Euroklúbb um kvöldið
og þá þekkti ég trommuleikarann
aftur á barnum án búnings. Ég

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.

bauð honum upp í dans. Hann fór
undan í flæmingi, áttaði sig á að
ég þekkti hann og eiginlega hljóp
í burtu. Síðan fór ég í norræna
veislu daginn eftir og þar voru
tröllin komin í skrúða. Þá leit
trommarinn á mig og sagði: I‘ll
dance with you now if you like,“
segir Gunnhildur hlæjandi og
bætir við að þetta hafi verið algjör
snilld. „En ég dansaði ekki við
hann. Það vantaði tónlistina!“
Ég fór síðan aftur á Eurovision
2010 til Óslóar. Hera Björk keppti
fyrir Íslands hönd og það var
ótrúlega flott atriði. Mér þótti jafnmikið ævintýri að fara í seinna
skiptið og það fyrra. Ég stefni á
að fara með börnin mín á keppnina einhvern tíma. Þau eru mjög
áhugasöm um keppnina líkt og
móðirin. Bóndinn er ekki alveg
jafn spenntur en hann er að læra
þetta,“ segir Gunnhildur, sem er
gift Birni Friðriki Brynjólfssyni.

NETIÐ BREYTIR EUROVISION
Gunnhildur segir að mikið hafi
verið að gerast hjá Símanum í
kringum Eurovision. „Við bjóðum
upp á karókí með Eurovisionlögum og það hefur verið rosalega
vinsælt. Fólk hefur verið að hita
upp fyrir laugardagspartíin. Fyrir
fyrstu undankeppnina voru 25
þúsund lög spiluð í karókí og
helmingurinn Eurovision-lög. Það
breytist svo margt með tækninni
eins og að nú er hægt að fylgjast
með tístunum meðfram lögunum
á skjánum. Samfélagsmiðlarnir
hafa breytt Eurovision, það er alveg ljóst,“ segir Gunnhildur Arna.
Þetta verður fjölskylduhelgi
hjá Gunnhildi. „Eurovision í
kvöld og svo út með börnin
á morgun að gera eitthvað
skemmtilegt. Jú, ætli ég horfi svo
ekki aftur á keppnina áður en
hún dettur út af VOD-inu, jafnvel
■ elin@365.is
tvisvar.“

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

LANGVIRK
SÓLARVÖRN
6 tíma vörn

„Treysti Proderm best“
„Ég æﬁ klukkutímunum saman í sundi og oft í sterkri sól.
Með Proderm hefur húðin aldrei brunnið. Húðin helst mjúk
og fær mikinn raka. Engin ﬁtuáferð, þægilegt að bera á sig
og vörnin drjúg.“
Eygló Ósk Gústafsdóttir

Proderm fær frábær meðmæli
frá keppnis- og landsliðsfólki í sundi,
hjólreiðum, siglingum, golﬁ,
fjallaferðum og hlaupi.

Inniheldur engin paraben,
ilmefni, litarefni eða
nanóeindir.
Meðmæli húðlækna.
Yﬁr 90% UVA vörn.

Eygló Ósk Gústafsdóttir
Afrekskona í sundi & Ólympíufari

Íþróttakona Reykjavíkur 2014
Fæst í apótekum, Hagkaup, Nettó, Fríhöfninni og víðar.

www.proderm.is
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VIÐ GULLFOSS Tom Jones hefur að sjálfsögðu farið gullna hringinn. Liz er hér lengst til hægri.

Fallegt, fágað og töff, allt fyrir Eurovision partýið

Smáralind
facebook.com/CommaIceland

TOM JONES
KYNNIST ÍSLANDI
TÓNLEIKUR EHF. KYNNIR Grammy-verðlaunahafinn Sir Tom Jones heldur tónleika í Laugardalshöll 8. júní. Liz Gammon, sem er frá Wales líkt og
Tom, bíður tónleikanna með mikilli eftirvæntingu. Hún hóf þrjátíu daga
niðurtalningu í byrjun mánaðar en hún gengur út á að kynna pappamynd af
Tom í fullri stærð fyrir ýmsu sem einkennir Ísland.

L

Glaðlegir kjólar

Kr. 9.800.str. 40-56/58
Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

iz Gammon, yfirmaður skemmtiferðaskipadeildar Iceland Travel, tvinnar
Tom Jones-gjörning, sem hófst í
byrjun mánaðar, saman við vinnuna. „Í
gær fórum við með Tom í Eymundsson
og kynntum hann fyrir bókmenntaarfinum. Hann hefur líka smakkað íslenskt
brennivín, farið í hvalaskoðun, náttúrulaugar og gullna hringinn svo dæmi séu
nefnd. Í þessum töluðu orðum er hann á
fótboltaleik og svo fer hann að sjálfsögðu
í Eurovision-partí,“ upplýsir Liz en hún
lýsir hverri uppákomu á bloggi á heimasíðu Iceland Travel auk þess sem hún
notar samfélagsmiðla á borð við Twitter,
Instagram og Facebook til að lýsa ferðalagi þeirra Tom. Uppátækið hefur fengið
nafnið #imettominiceland.
En hvernig kviknaði þessi hugmynd?
„Ég hef alltaf verið mikill Tom Jones aðdáandi eins og margir aðrir frá Wales. Ólíkt
öðrum velskum stórstjörnum eins og
Anthony Hopkins og Catherine Zeta-Jones
þá hefur Tom alltaf lagt rækt við ræturnar.
Hann kemur reglulega til heimabæjarins
Pontypridd og hefur haldið sínum velska
hreim. Hann gleymir því ekki hvaðan hann
kemur og við gleymum honum ekki,“ segir
Liz sem kom til Íslands sem skemmtikraftur árið 1997 og hefur búið hér síðan.
„Ég söng á þeim tíma á píanóbörum
um allan heim og hef tekið ófáa Tom
Jones-slagara í gegnum tíðina. Þegar ég
rakst á frétt um að Tom Jones væri að
fara að hefja tónleikaferðalag til að fagna
75 ára afmæli sínu datt mér ekki annað í
hug en að það yrðu tónleikar í Wales og
ætlaði að fara að panta miða. Mér til
mikillar ánægju sá ég að Ísland var á
tónleikadagskránni og var ekki lengi að
festa mér miða í Laugardalshöll. Í gleði
minni fór ég beint á Amazon og keypti
pappaspjald af Tom í fullri stærð, en
þegar hann heldur tónleika í Wales eru
allir með velska fánann, pappaspjöld og
páskaliljur. Fljótlega áttaði ég mig þó á
því að ég yrði örugglega eina manneskjan í Laugardalshöllinni með svoleiðis tilstand og sá að ég hafði hlaupið á mig,“
segir Liz og hær.
Henni datt þá í hug að efna til gjörnings og tengja hann vinnunni. „Ég ákvað
að kynna Tom fyrir öllu því sem ég elska
við Ísland og leyfa viðskiptavinum Ice-

land Travel og öðrum áhugasömum að
fylgjast með og fræðast um staðina sem
við heimsækjum í leiðinni.“
Tom hefur þegar komið víða við og á
mikið eftir. Á þvælingnum verður hann
óhjákvæmilega fyrir hnjaski og varð Liz og
samstarfsfólk hennar að panta Vara-Tom
í skyndi þar sem sá upprunalegi missti
höndina á karókíbar á dögunum. „Kollegi minn tók hann með sér og mér skilst
að hann hafi verið að taka Delilah þegar
óhappið varð,“ segir Liz og skellir upp úr.
Liz vonast til að þegar yfir lýkur muni
Tom hafa 30 frábærar ástæður til að elska
Ísland jafn mikið og hún sjálf. En býst Liz
við að hitta Tom í eigin persónu á Íslandi
sem aðdáandi númer eitt? „Það hefur
nú ekki komið til tals en væri auðvitað
gaman.“ En veit hann af uppátækinu? „Ég
veit það nú ekki en við merkjum opinberu síðuna hans alltaf í færslum okkar á
Twitter. Okkur hefur að minnsta kosti ekki
verið hent þar út.“
Segja má að Tom sé goðsögn í lifanda lífi. Hann hefur selt yfir 100 milljónir platna á ferlinum og átt fjölda laga á
vinsældalistum í Bretlandi og Bandaríkjunum, en flestir kannast við smelli á borð
við It‘s not Unusual, Delilah, Green Green
Grass of Home, She‘s a Lady, Kiss og Sex
Bomb. Tom mun flytja alla sína helstu
smelli í Laugardalshöll ásamt því að taka
lög af nýjustu plötum sínum; Praise &
Blame og Spirit In The Room. Miðasala fer
fram á Midi.is.

BRUGÐIÐ Á LEIK
Hér eru Tom og Liz í
feluleik. Liz er frá Wales
líkt og Tom og hefur
verið aðdáandi hans frá
því hún man eftir sér.

FYLGIST
MEÐ
Hægt er að fylgjast
með ferðalögum Tom
og Liz á icelandtravel.
is og á Twitter, Instagram og Facebook
undir leitarorðinu
#IMETTOMINICELAND
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VELJA ÞARF RÉTTA
MELTINGARGERLA
RARITET KYNNIR OptiBac Probiotics eru meðal öflugustu meltingargerla á
markaðnum í dag. Umsagnir þeirra sem nota þá segja sína sögu.

É

g hef prófað margar tegundir
af meltingargerlum (acidophilus), en hef aldrei fundið
jafn mikla virkni og þegar ég nota
OptiBac,“ segir Víðir Þór Þrastarson, íþróttafræðingur og heilsunuddari, en Víðir hefur meðal
annars notað „For Every Day“ extra
sterkan frá OptiBac.
Víðir Þór er menntaður íþróttafræðingur frá Háskóla Íslands og
hefur starfað sem einkaþjálfari í
yfir 15 ár og á þeim tíma byggt upp
mikla og sérhæfða þekkingu varðandi hreyfingu og næringu. Auk
þess sinnir Víðir stundakennslu við
heilsunuddbraut Fjölbrautaskólans
við Ármúla og er aðstoðarkennari við íþróttafræðisetur Háskóla
Íslands.

BREIÐ VIRKNI OG SÉRHÆFÐAR
LAUSNIR
Það sem er einstakt við þessa vöru
er hvað gerlarnir eru virkir og vel
rannsakaðir. Bæði er hægt að velja
gerlablöndu með breiða virkni
sem inniheldur margar tegundir
af gerlum en einnig hefur OptiBac þróað og sett saman nokkrar
tegundir af sérhæfðum blöndum
með virkni fyrir sérstök meltingarvandamál eins og til dæmis gegn
hægðatregðu, til að losna við loft
og þembu úr meltingarveginum,
við niðurgangi eða bakteríusýkingu.
DAGLEG INNTAKA VINVEITTRA
GERLA STYRKIR ÓNÆMISKERFIÐ
Streita, lélegt eða einhæft mataræði

MÆLIR MEÐ OPTIBAC Víðir Þór Þrastarson, íþrótta- og heilsufræðingur frá Háskóla
Íslands, hefur notað OptiBac Probiotics með góðum árangri og mælir með þeim fyrir
alla sem vilja tryggja að meltingin sé í lagi.
MYND/VALLI

á borð við skyndibita og unnar
matvörur ásamt sýklalyfjanotkun
hefur neikvæð áhrif á þarmaflóruna.
Þessir þættir valda skorti á ensímum og nauðsynlegum bakteríum
fyrir þarmaflóruna og því er ráðlagt
að taka daglega inn vandaða meltingargerla með sannaða virkni.
„Í þörmum fyrirfinnast bæði
góðar og vondar bakteríur. Talið er
mikilvægt að hlutfall góðra baktería sé yfir sjötíu prósent. Margir
kannast við óþægindi í meltingarvegi vegna slæmra baktería; loft
í maga, magakrampa, niðurgang
og hægðatregðu. Ef slæmt ástand

í þarmaflórunni varir lengi er það
talið geta leitt af sér ýmsa kvilla,
eins og ofnæmi, óþol, minni vörn
gegn umgangspestum og sýkingum, bólgusjúkdóma og veikingu á
ónæmiskerfinu, sem leitt getur af
sér alvarlega sjúkdóma. Auk þess
styrkjum við náttúrulegar varnir
líkamans gegn kvefi, flensu og umgangspestum með því að viðhalda
meltingarflórunni,“ segir Víðir og
bendir á að þó svo að við höldum
að flóran sé góð þá sé raunveruleikinn oft annar og ýmis líkamleg
einkenni sem við tengjum ekki beint
við meltinguna eigi sér uppruna þar.

Gríms fiskibollur

FLATUR MAGI
Á 7 DÖGUM
OptiBac One
Week Flat
eykur ensímframleiðslu og
brýtur niður
fæðuna.

EKKI MEIRI HÆGÐATREGÐA
OptiBac Bifidobacteria & Fibre
eykur á náttúrulegan hátt
meltingarvirkni og þarmahreyfingar.

NÁTTÚRULEG OG HRAÐVIRK LAUSN GEGN
NIÐURGANGI OG BAKTERÍUSÝKINGUM
OptiBac Saccharomyces boulardii virkar hratt
og örugglega við
niðurgangi og
bakteríusýkingu í
meltingarvegi.

hollur kostur á 5 mín.

OPTIBAC PROBIOTICS
EXTRA STRENGTH
Extra sterk Probioticformúla með 20 milljörðum af lifandi bakteríum
í dagskammti. Inniheldur fimm ítarlega rannsakaðar bakteríutegundir, meðal annars L. acidophilus NCFM®.

Ég mæli með því að konur
velji náttúrulegu leiðina
gegn þrálátum sýkingum
og sem forvörn
PRENTUN.IS

Gegn sveppasýkingu,bakteríusýkingu
og þvagfærasýkingu

Valbjörg Þórðardóttir
hjúkrunarfræðingur

@OptiBac
www.facebook.com/optibaciceland

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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MINI-HAMBORGARAR
Þeir eru litlir, sætir og bragðgóðir.

KJÚKLINGAPÍTA Góður og þægilegur réttur sem þarf lítinn undirbúning.

L

FYRIR

EUROVISIONPARTÍIÐ

NACHOS
Vinsæll réttur hjá
öllum aldri.

HÁTÍÐ Það er vinsælt að bjóða smárétti á Eurovision-kvöldi. Best er að gera
þá fyrirfram eða hafa rétti sem eru fljótir í eldun. Hér eru nokkrar hugmyndir.

itlir hamborgarar eru vinsælir
um þessar
mundir. Þá er einfalt
að útbúa og hægt að
hafa allt tilbúið fyrirfram, en stutta stund
tekur að steikja borgarana eða grilla þá úti. Hér
er uppskrift að svokölluðum
mini-borgurum og brauði.

Mini-hamborgarar
SMÁBRAUÐ
500 g hveiti
1½ tsk. salt
1 tsk. sykur
15 g ósaltað, mjúkt smjör
1 pakki þurrger
300 ml volgt vatn
50 g sesamfræ
Setjið hveiti, salt, sykur og ger
í hrærivélaskál og hnoðið með
smjörinu.
Bætið vatni við þar til blandan
verður mjúk og festist ekki við
barma skálarinnar. Hnoðið deigið
í tíu mínútur.
Skiptið deiginu í 20 litlar bollur.
Leggið á bökunarplötu með nægu
bili á milli og látið hefast undir
plastfilmu í 20-30 mínútur. Þá hafa
bollurnar stækkað um helming.
Stráið sesamfræjum yfir.
Hitið ofninn í 230°C. Bakið í 10
mínútur, lækkið hitann í 200°C og
bakið áfram í 10 mínútur. Berið
fram með hamborgurunum.

MINI-HAMBORGARAR
500 g nautahakk (passar fyrir 12
borgara)
½ tsk. laukduft
½ tsk. salt
¼ tsk. nýmalaður pipar
Allt hrært saman og litlir hamborgarar mótaðir. Grillið á hvorri
hlið í stutta stund.

SINNEPSSÓSA
3 msk. majónes
1 msk. Dijon-sinnep
½ tsk. cayenne-pipar
Salt og pipar
Setjið allt í skál og hrærið saman.

BRAGÐMIKIL SÓSA
2 msk. majónes
2 msk. hrein jógúrt
1 msk. tómatsósa
1 tsk. reykt paprikuduft
safi úr hálfri sítrónu
Hrærið allt saman.
Meðlæti með hamborgurum
auk ostsins sem flestir vilja.
Beikon
Kál
Tómatar
Súrsaðar gúrkur

Kjúklingapíta
Það getur verið þægilegt að
útbúa pítu með kjúklingi fyrir

kvöldið. Uppskriftin miðast við
sex manns.
3 kjúklingabringur
Safi úr hálfri sítrónu
3 msk. sojasósa
1 hvítlauksrif
2 msk. óreganó, þurrkað

MEÐLÆTI
6 pítubrauð
1 rauðlaukur, skorinn í sneiðar
Salat að eigin vali
Ólífur, ef fólk vill
12 sneiðar beikon
Salt og pipar
2 litlir tómatar, smátt skornir
1 bolli fetaostur
¼ bolli ólífuolía
Blandið saman sítrónusafa, sojasósu, hvítlauk og 1 msk. óreganó í
skál. Leggið kjúklinginn í blönduna. Látið standa í að minnsta
kosti 30 mínútur á borði eða yfir
nótt í ísskáp.
Blandið saman tómötum og
fetaosti í skál, bætið sítrónusafa
og ólífuolíu og 1 msk. óreganó
saman við. Látið standa í 30 mínútur.

JÓGÚRTSÓSA
1 dós hrein jógúrt
1 hvítlauksrif
¼ bolli smátt skornar valhnetur
1 msk. ólífuolía
Blandið saman í skál, jógúrt,
hvítlauk, valhnetum og ólífuolíu.
Látið standa smástund.
Hitið upp grillið. Grillið kjúklinginn á meðalhita í 6-8 mínútur
á hvorri hlið. Grillið rauðlaukinn
í smástund. Þegar kjúklingurinn
er tilbúinn er pítubrauðinu skellt
á grillið í um 2 mínútur á hvorri
hlið.
Skerið kjúklinginn í þunnar
sneiðar. Hver persóna fyllir pítubrauðið af kjúklingi, salati, tómatfetaost-blöndunni, ólífum, lauk og
beikoni. Sósan er sett yfir. Bragðbætið með salti og pipar.

NACHOS ÚR OFNINUM
Þetta er góður partíréttur og
hentar öllum aldri.
1 poki tortilla-nasl
3 bollar rifinn ostur
Jalapeño úr krukku, ef fólk vill og
engin börn eru til staðar
Hitið ofninn í 200°C.
Setjið tortilla-naslið í stórt
eldfast mót. Stráið ostinum yfir og
jalapeño. Best er að gera þetta í
þremur lögum þannig að osturinn
sé alltaf á milli. Setjið í heitan
ofninn og bakið þar til osturinn er
bráðinn. Berið fram með sýrðum
rjóma og salsasósu. Það má bæta
steiktum kjúklingi við þennan rétt
eða ýmsu grænmeti; ólífum, papriku eða tómötum, allt eftir smekk
hvers og eins.
■

elin@365.is

atvinna

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Verkstjóri - búrekstur
Reykjagarður h/f óskar að ráða í starf verkstjóra í
alifuglaeldi á Ásmundarstöðum Ásahreppi við Hellu.
Starfið felst í að skipuleggja og annast daglegt eftirlit með
eldisfugli og að reglum um dýravelferð sé fylgt á búinu.
Gerð fóðuráætlana og fóðurnotkun. Daglegt eftirlit með
loftræsti-, hita-, fóður- og vatnskerfum. Umsjón og eftirlit með
sýnatöku,sóttvörnum og þrifum eldishúsa. Skipulag vinnutíma
starfsmanna, minniháttar viðhald eldishúsa og tækja auk
annarra starfa sem falla til við búreksturinn.
• Umsækjandi þarf að hafa búfræðimenntun.
• Góða almenna tækniþekkingu.
• Reynsla af almennum búrekstri eða kjúklingaeldi er æskileg.
• Gott húsnæði á staðnum fylgir.
• Um er að ræða framtíðarstarf.
Til greina kemur að ráða hjón eða sambúðarfólk og fengju þau
þá bæði starf við búið.
Umsóknum um starfið ásamt ýtarlegri - starfsferilskrá þarf að
skila á netfangið, magnus@holta .is fyrir 28 maí n.k
Ásmundarstaðir er eitt stærsta bú landsins. Mikil uppbygging
fer nú fram á staðnum og er stefnt að því að þar verði rekið eitt
af fyrirmyndarbúum landsins. Við leitum að þátttakanda í því
verkefni.
Reykjagarður hf. Fosshálsi 1, 110 Reykjavík
S.; 575 6440 Fax; 5756490 WWW.holta.is
Reykjagarður er leiðandi í framleiðslufyrirtæki
á kjúklingi og kjúklingaafurðum.

Vefforritari óskast
Arctic Adventures er stærsta afþreyingarfyrirtæki á Íslandi og selur ferðir til ferðamanna með áherslu á vistvæna ferðamennsku. Arctic Adventures er öﬂugur vinnustaður með yﬁr 100 starfsmenn og um er að ræða opinn,
skemmtilegan og ævintýralegan vinnustað. Vefsíða fyrirtækisins www.adventures.is er stór liður í starfsemi
þess og nú leitum við að hæﬁleikaríkum veﬀorritara til að leiða þróun og breytingar á núverandi vefsíðu ásamt
því að stjórna vinnu við forritun nýrra vefsíðna í tengslum við starfsemi fyrirtæksins.

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Dagleg umsjón og viðhald á vefsíðum fyrirtækisins og
umsjón með hýsingar- og lénamálum
• Greining, þróun og forritun við núverandi og nýjar
vefsíður fyrirtækisins

• Tölvunarfræði eða sambærilegt nám og/eða starfsreynsla
sem nýtist í starﬁ
• Reynsla af vinnu við WordPress vefumsjónarkerﬁð
• Þekking og reynsla af JavaScript og jQuery
• Þekking og reynsla af PHP og SQL
• Þekking og reynsla af GIT
• HTML/HTML5
• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð

Æskileg færni:
• Grunnþekking á CSS
• Grunnþekking á Google Analytics
• Færni í leitarvélabestun
• Þekkja til Amazon S3 vefþjónustunnar
Umsjónaraðili ráðningar er Jóhanna Ella Jónsdóttir.
Umsóknir þar sem færð eru rök fyrir hæfni í starﬁð, skulu
berast til johanna@adventures.is fyrir mánudaginn 1. júní
næstkomandi

Spennandi tækifæri
Borgun óskar eftir að ráða öﬂuga liðsmenn í þjónustuver og endurkröfudeild
fyrirtækisins. Borgun er leiðandi fjármálafyrirtæki í þróun og hagnýtingu
lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar. Við leggjum áherslu á lipra og
persónulega þjónustu og vinnum eftir gildunum vilji, virði og vissa.

Sérfræðingur í endurkröfum

Þjónusturáðgjaﬁ

Helstu verkefni
Sérfræðingur í endurkröfum svarar fyrirspurnum og
endurkröfum vegna greiðslukorta og annast úrlausn
slíkra mála. Viðkomandi er í virkum samskiptum við
seljendur, útgefendur korta, korthafa og aðrar deildir
Borgunar. Hann kemur líka að svikavakt og sér um
frágang ýmissa skjala.

Helstu verkefni
Þjónusturáðgjaﬁ sér um almenn samskipti og
úrlausn mála fyrir viðskiptavini. Viðkomandi svarar
fyrirspurnum í síma og á tölvupósti og annast
þjónustu og ráðgjöf við fyrirtæki og útgefendur
korta.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun er æskileg
Reynsla af greiðslumiðlun er kostur
Mjög góð enskukunnátta
Greiningarhæfni og áhugi á viðfangsefninu
Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun er æskileg
Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni
Reynsla af sambærilegu starﬁ er kostur
Mjög góð almenn tölvukunnátta
Góð enskukunnátta
Ábyrgð og áreiðanleiki
Frumkvæði og hæfni til að vinna undir álagi

Sótt er um á borgun.is.
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk.
Nánari upplýsingar um störﬁn veitir
Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri
í síma 560 1561.
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KFUM og KFUK leitar að starfsfólki
=LYRLMUHZ[Q}YPx¤ZR\SûóZZ[HYÄ

Æskulýðsfulltrúar

Við leitum að einstaklingi í 100% starf til að sinna verkefnaZ[Q}YUx¤ZR\SûóZZ[HYÄMtSHNZPUZ

Við leitum að þremur einstaklingum í 50% starf. Hver og einn ber
mI`YNóm¤ZR\SûóZZ[HYÄMtSHNZPUZmZxU\Z]¤óPZ]¤óPZM\SS[YHY
;]LPY]LYóHTLómOLYZS\mZ[HYÄóx9L`RQH]xRVNUmNYLUUPVNLPUU
TLómOLYZS\mZ[HYMMtSHNZPUZm:\ó\YULZQ\T

ÐZ[HYÄU\MLSZ[TH
 =PóI\YóHVN]LYRLMUHZ[Q}YUx¤ZR\SûóZZ[HYÄ
 :RPW\SHN]L[YHYZ[HYMZ2-<4VN2-<2TLóHSIHYUH
og unglinga.
 -YHTôY}\U¤ZR\SûóZZ[HYMZ2-<4VN2-<2
 <TZQ}UTLóMY¤óZS\Z[HYÄVNNLYóMY¤óZS\LMUPZ
 :HTZRPW[P]PóZQmSMIVóHSPóH
 ;L`TPZ]PUUHTLóZ]¤óPZM\SS[Y\T
 2`UUPUNHYZ[HYM
=PUU\[xTPNL[\Y]LYPóZ]LPNQHUSLN\Y
-`YPYSSZ[YÄUSLP[\T]PóHóKYxMHUKPLPUZ[HRSPUN\TTLó
IYLUUHUKPmO\NHVNYL`UZS\HMRYPZ[PSLN\¤ZR\SûóZZ[HYÄ
=PóRVTHUKPôHYMHóOHMHTL[UHóM`YPYZ[HYÄU\]LYH
O\NT`UKHYxR\YVNNL[HZ[HYMHóZQmSMZ[¤[[-HYPóLYMYHTm
ôLRRPUN\YL`UZS\VN]PSQH[PSHóTPóSHRYPZ[PSLN\TIVóZRHW
ZLTI`NNPZ[mmOLYZS\T2-<4VN2-<2mÐZSHUKP
4LUU[\UZLTUû[PZ[xZ[HYÄLY¤ZRPSLN4PRPSZ]LYóPYLPNPUSLPRHYLY\QmR]¤óUPVNSPW\YóxTHUUSLN\TZHTZRPW[\T
)¤óP]LYRLMUHZ[Q}YPVN¤ZR\SûóZM\SS[YHY[PSOL`YHÅ\NYP
SPóZOLPSKôQ}U\Z[\TPóZ[ó]HY2-<4VN2-<2mÐZSHUKP

ÐZ[HYÄU\MLSZ[TH
 :HTZRPW[PZHTZ[HYMVNZ[\óUPUN\Y]PóZQmSMIVóHSPóHZLTMHYHM`YPY
æskulýðsdeildum.
 îm[[[HRHm¤ZR\SûóZM\UK\T]PóI\Yó\TVN]LYRLMU\T
á vettvangi starfsins.
 -YHTôY}\UZ[HYMZPUZm]PóRVTHUKPZ]¤óP
 ;L`TPZ]PUUHTLóóY\TZ]¤óPZM\SS[Y\TVN]LYRLMUPZZ[Q}YH
 :HTZRPW[PVNZHTZ[HYM]PóWYLZ[HVNHUUHóZ[HYMZM}SRZ}RUH
îQ}óRPYRQ\UUHYZLTMtSHNPómxZHTZ[HYÄ]PómZ]¤óPU\
=PUU\[xTPLYZ]LPNQHUSLN\YVNôHYMHó[HRHTPóHM]PóI\Yó\TVNZ[HYÄ
¤ZR\SûóZKLPSKH:[YÄUNL[Hô]xOLU[HóUmTZM}SRP
ÐIVóPLY\SPMHUKPVNZRLTT[PSLNZ[YMTLóÅ\N\O\NZQ}UHYM}SRP

2-<4VN2-<22YPZ[PSLN[MtSHN\UNYH
THUUHVNR]LUUHLY¤ZR\SûóZOYL`ÄUNZLT
hefur að markmiði að stuðla að heilbrigði

5MSËKN SENDIST ¹ PSTAFF GMAILCOM UMSËKNAR
BLÎÈ M¹ EINNIG ÙNNA ¹ 0IZZA 'RENS¹SVEGI  OG
,ANGARIMA  0ANTAÈU BARA PIZZU Å LEIÈINNI Å SÅMA

 
TÓNLISTARSKÓLI REYKJANESBÆJAR

ÓSKAR EFTIR KENNURUM
Tónlistaskóli Reykjanesbæjar óskar eftir að ráða kennara í
eftirtaldar námsgreinar fyrir skólaárið 2015-2016:
Trommur og slagverk.
Æskilegt er að sami aðili kenni hvoru tveggja.
Fiðlu og Víólu.
Æskilegt er að sami aðili kenni hvoru tveggja.
Forskóla 1 og 2
(6 og 7 ára börn)
Píanó, Klarínett, Flautu, Píanó-rytmískt, Rafgítar.
Sum þessara starfa eru tímabundin
vegna leyfa en önnur eru framtíðarstörf.
Umsóknarfrestur er til og með 8. júní n.k.
Nánari upplýsingar veitir Haraldur Árni Haraldsson,
skólastjóri í síma 420-1400 eða 863-7071
eða Karen Janine Sturlaugsson, aðstoðarskólastjóri,
í síma 420-1400 eða 867-9738.
Sækja skal um störfin á vef Reykjanesbæjar:
www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf

THUUZPUZ[PSSxRHTHZmSHYVNHUKH(óMLYóH-

=PUZHTSLNHZ[ZRPSPó\TZ}RU\T[PS;}THZHY;VYMHZVUHY
MYHTR]¤TKHZ[Q}YH2-<4VN2-<2
mUL[MHUNPó[VTHZ'RM\TPZM`YPYQUx

MY¤óPULYHóMLYó1LZ2YPZ[Z!(óT¤[H
O]LYYPTHUULZRQ\HM\TO`NNQ\R¤YSLPRHVN

www.kfum.is

virðingu.

Metnaðarfullir

kennarar óskast
Raftækniskólinn

Véltækniskólinn

Skipstjórnarskólinn

Tvær stöður í faggreinum rafiðna:
Menntun í iðn- eða tæknifræði í rafiðngreinum
ásamt meistararéttindum.

Stöður í faggreinum vélstjórnar:
Óskað er eftir véltækni- eða vélaverkfræðingi og
vélfræðingi með starfsreynslu.

Staða í faggreinum skipstjórnar:
Skipstjórnarmenntun og reynsla nauðsynleg.

Nánari upplýsingar veitir Valdemar G. Valdemarsson, skólastjóri Raftækniskólans, í síma 514 9251
og tekur við umsóknum í tölvupósti, vgv@tskoli.is

Raftæknifræði:
Rafmagnstæknifræðingur eða rafmagnsverkfræðingur með góða þekkingu á rökrásum og
iðnstýringum.

Upplýsingatækniskólinn
Tvær stöður á tölvubraut:
Sérhæfing í forritun, kerfisfræði og netkerfum.
Nánari upplýsingar veitir Bjargey Gígja Gísladóttir
skólastjóri Upplýsingatækniskólans, í síma
514 9351 og tekur við umsóknum í tölvupósti,
bgg@tskoli.is

Nánari upplýsingar veitir Vilbergur Magni
Óskarsson skólastjóri Skipstjórnarskólans,
í síma 514 9551 og og tekur við umsóknum
í tölvupósti, vmo@tskoli.is

Tímabundin staða í kælitækni:
Tæknifræðingur eða vélfræðingur með góða
faglega þekkingu á kælitækni.
Staða í rennismíði:
Meistararéttindi í rennismíði, æskilegt að
viðkomandi sé einnig með vélstjórnarréttindi.
Nánari upplýsingar veitir Egill Guðmundsson
skólastjóri Véltækniskólans, í síma 514 9501 og
tekur við umsóknum í tölvupósti, egud@tskoli.is

Í allar stöður er leitað að kennurum með kennsluréttindi og kennslureynslu.
Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi Tækniskólans og KÍ.
Umsóknarfrestur er til 31. maí.

www.tskoli.is
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Hagstofa Íslands

Hagstofa Íslands er miðstöð
opinberrar hagskýrslugerðar
á Íslandi. Hlutverk hennar
er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um
samhæﬁngu hagtalna,
stunda rannsóknir og stuðla
þannig að upplýstri umræðu
og faglegum ákvörðunum.

óskar eftir að ráða metnaðarfulla
og áhugasama starfsmenn

Sérfræðingar á efnahagssviði
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða tvo öﬂuga sérfræðinga til starfa í deild
þjóðhagsreikninga og opinberra fjármála en deildin vinnur meðal annars tölur
um landsframleiðslu og undirþætti hennar og afkomu hins opinbera. Starﬁð
felur í sér að sjá um úrvinnslu, greiningu og útgáfu talna um þjóðhagsreikninga
og fjármál hins opinbera. Einnig fellur undir starﬁð þróun aðferða og
framleiðsluferla. Viðfangsefnin eru fjölbreytt og fela í sér mikil samskipti, bæði
við gagnaveitendur og notendur.

Menntunar- og hæfniskröfur
3 Háskólapróf í verkfræði, stærðfræði, hagfræði eða önnur sambærileg
menntun sem nýtist í starﬁ.
3 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga er
æskileg.
3 Þekking á vinnslu gagnagrunna (SQL/Access) er kostur.
3 Þekking á þjóðhagsreikningum og fjármálum hins opinbera er kostur.
3 Góð íslensku- og enskukunnátta.
3 Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi.
3 Góðir samstarfs- og samskiptahæﬁleikar.

Umsóknarfrestur er til og með 8. júní 2015.
Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Laun
eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í
sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Póstáritun
Netfang
Upplýsingar

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099
www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
starfsumsokn@hagstofa.is
Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]

Atvinnuráðgjaﬁ
Með sérhæﬁngu á sviði ferðaþjónustu
SSNV óskar eftir að ráða fjölhæfan og metnaðarfullan
einstakling í starf atvinnuráðgjafa á svið ferðaþjónustu með
starfsstöð á Sauðárkróki. Um er að ræða ráðningu til árs með •
möguleika á framlengingu. Atvinnuráðgjaﬁnn starfar náið með
fagráði ferðaþjónustunnar á Norðulandi vestra
•
og starfsfólki SSNV.

Starfssvið:
•

•

•

•

Stuðningur við framkvæmd og útfærslu
samstarfssamnings um ferðaþjónustu
á Norðurlandi vestra.
Samstarf með fyrirtækjum, einstaklingum og
sveitarfélögum að atvinnu - og vöruþróun,
markaðsstarﬁ, viðburðum og ﬂeiru á vettvangi
ferðaþjónustu á svæðinu
Öﬂun upplýsinga og tilboða, skýrslugerð, aðstoð við
gerð kynningarefnis og umsókna, gerð áætlana
og önnur ýmis konar skipulags-og skjalavinna
Undirbúningur nýrra verkefna og ýmis önnur störf
sem tengjast starfsemi SSNV og ferðaþjónustu
í landshlutanum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
Menntun á sviði ferðaþjónustu er kostur en ekki skilyrði

Þekking, innsæi og áhugi á ferðaþjónustu,
atvinnu- og byggðaþróun.

Góð þekking á staðháttum á Norðurlandi vestra
er kostur
• Góð færni í mannlegum samskiptum og geta til
að leiða samstarf og verkefni með öﬂugum
og farsælum hætti.
• Færni í ræðu og riti á íslensku og ensku,
kunnátta í ﬂeirum tungumálum er kostur
• Frumkvæði og metnaður
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf þar sem
skapandi og duglegur einstaklingur getur haft mótandi
áhrif á starﬁð.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2015
Nánari upplýsingar veitir Bergur Elías framkvæmdastjóri
SSNV, sími 896-4701 netfang: bergur@ssnv.is
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá í pósti til
Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra,
B.t Bergur Elías Ágústson,
Faxatorg 1, 550 Sauðárkrókur.
Merktar “Atvinnuráðgjaﬁ-Ferðaþjónusta”

SSNV atvinnuþróun í eigu sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Meginhlutverk SSNV atvinnuþróunnar er að sinna almennri
ráðgjöf á sviði viðskipta- og atvinnumála til fyrirtækja, stofnana og einstaklinga, ásamt því að aðstoða fyrirtæki og aðila
sem hyggjast hefja atvinnurekstur. Atvinnuráðgjafar aðtoða einnig við greiningu á þörf fyrir frekari sérfræðiaðstoð og
veita upplýsingar hvar slíka aðstoð er að frá. SSNV atvinnuþróun er tengiliður milli tækni-og þjónustustofnana og þeirra
sem starfa að atvinnurekstri og atvinnumálum á Norðurlandi vestra. SSNV atvinnuþróun skipuleggur námskeiðahald og
aðra fræðslustarfsemi og stuðlar að aukinni samvinnu fyrirtækja.

Við finnum rétta starfsfólkið
radum.is
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VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

VERKSTÆÐISMÓTTAKA
Starfsmaður í verkstæðismóttöku óskast til starfa hjá
Kletti-sölu og þjónustu ehf.

BL óskar að ráða bifreiðasmið og bílamálara.

Starfið felst meðal annars í móttöku verkefna inn á
verkstæði og frágang þeirra við verklok.

Bifreiðasmiður

Reynsla og þekking á vörumerkjum Kletts eða sambærilegum er nauðsynleg.

Bílamálari

Við leitum að starfsmanni á réttingaverkstæði
okkar að Viðarhöfða 4. Vinnutími er
mánudaga-fimmtudaga frá kl. 8-17 og á
föstudögum frá kl. 8-16.

Umsækjendur eru beðnir um að fylla
út umsókn á heimasíðu BL ehf. undir
Við leitum að starfsmanni á málningarverkstæði
léninu www.bl.is/atvinna
okkar að Viðarhöfða 4. Vinnutími er
mánudaga-fimmtudaga frá kl. 8-17 og á
Umsóknarfrestur er til 1. júní nk.
föstudögum frá kl. 8-16.

Hæfniskröfur:
· Bifreiðasmiður eða reynsla sem
nýtist í starfi.
· Skipulögð og fagleg vinnubrögð
eru nauðsynleg.
· Hæfni í mannlegum samskiptum.

Hæfniskröfur:
· Bílamálari eða reynsla sem
nýtist í starfi.
· Skipulögð og fagleg vinnubrögð
eru nauðsynleg.
· Hæfni í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur
Hauksdóttir, starfsmanna- og
gæðastjóri.

Tölvukunnátta og góð tök á ensku er nauðsynleg.
Upplýsingar um starfið veitir Sveinn Símonarson
Þjónustustjóri í síma 825 5752 eða svsi@klettur.is

Klettagörðum 8-10 | 104 Reykjavík | Sími: 590-5100 | klettur.is

Starfsfólk BL leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk sem hefur gaman af að
veita góða þjónustu, löngun til að skara framúr, hefur nægjanlegt sjálfstæði
til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hefur gaman af samvinnu og
mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst er létt í lund.

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

Vilt þú vinna hjá framsæknu bæjarfélagi?
Laust er til umsóknar starf í þjónustu- og
samskiptadeild á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar.

Verkefnastjóri skjalavörslu
og rafrænnar þjónustu
Lausar stöður í Vík í Mýrdal:
•

Staða skólastjóra Leikskóla Mýrdalshrepps

Starfssvið:
•
•

Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans
Skipulagning skólastarfs og fagleg forusta á sviði kennslu og
skólaþróunar.

•

Ábyrgð á samstarﬁ við heimili og samfélag

Menntunar og hæfniskröfur:
•
•
•
•

Kennsluréttindi á því sviði sem sótt erum .
Framhaldsmenntun í stjórnun og/eða uppeldis og kennslufræðum
æskileg.
Reynsla af stjórnun og rekstri.
Metnaður, frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

•

Hæfni í mannlegum samskiptum.

Leitað er að einstaklingi með áhuga á forystu í skapandi skólastarﬁ og hæfni til að að leiða faglegt
starf nemenda og starfsfólks. Laun skv. Kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi
félags innan Kennarasambands íslands.

•
•
•

Umsjónakennarar
List- og verkgreinakennari
Íþróttakennari í aﬂeysingu í eitt ár

Vík í
Mýrdal
Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu
umhverﬁ.
Mýrdalshreppur er um 500
manna sveitarfélag. Í Vík er
öll almenn þjónusta svo sem
leik-, grunn-, og tónskóli,
heilsugæsla, dvalar- og
hjúkrunarheimili og frábær
aðstaða til allrar almennrar
íþróttaiðkunar.
Náttúrufegurð er rómuð í Vík
og nágrenni og samgöngur
greiðar allt árið. Ferðaþjónusta er öﬂug og vaxandi í
sveitarfélaginu og fjölbreyttir
möguleikar á því sviði fyrir fólk
með ferskar hugmyndir.

Bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar eru í Kjarna að
Þverholti 2 og þar starfa að jafnaði um 45 manns.
Í boði er hvetjandi starfsumhverfi og haft að leiðarljósi
að vinnustaðurinn sé eftirsóknarverður og aðlaðandi.
Helstu verkefni
Verkefnastjóri skjalavörslu og rafrænnar þjónustu hefur
faglega umsjón með þróun og notkun skjalavörslukerfis
og Íbúagáttar. Hann ber ábyrgð á daglegri umsýslu með
erindi og skjöl ásamt því að sjá um viðhald og mótun á
verklagsreglum við móttöku og meðferð erinda.
Hann gegnir lykilhlutverki í ráðgjöf og fræðslu til
starfsfólks um málefni tengd skjalavörslu og rafrænni
stjórnsýslu. Hann sér ennfremur um kostnaðareftirlit og
tekur þátt í vinnu við gerð og innleiðingu gæðakerfis.
Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun á sviði bókasafns- og
upplýsingafræði með áherslu á skjalastjórnun eða
önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi er áskilin.
• Mjög góð alhliða tölvu- og tæknikunnátta er skilyrði.
• Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og l
ausnamiðuð hugsun er skilyrði.
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í
vinnubrögðum er skilyrði.
• Reynsla af notkun rafrænna skjalavistunarkerfa
er æskileg.
• Reynsla og/eða þekking á gerð og innleiðingu
gæðakerfis er kostur.
Umsóknarfrestur er til 8. júní 2015.
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem
greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í
starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is.

Tvær stöður umsjónakennara, á yngsta- og miðstigi, staða list- og verkgreinakennara og staða íþróttakennara í eitt ár við Grunnskóla Mýrdalshrepps eru einnig lausar til umsóknar frá og með næsta
skólaári.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Sigríður Indriðadóttir, mannauðsstjóri í síma 896 4546.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Öllum umsóknum verður svarað.

Leitað er að hæﬁleikaríkum og metnaðarfullum kennurum í þessar stöður. Laun skv. kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og aðildarfélaga BHM.

Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Einarsdóttir skólastjóri ragnhildur@vik.is eða í síma 4871242.
Umsóknir skal senda til Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870 Vík. Umsóknarfrestur er til 8. júní n.k
Mýrdalshreppur - Austurvegi 17 - 870 - Vík sími 487-1210

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
starfið.

Vegna aukinna umsvifa vantar strax öﬂuga einstaklinga til framtíðarstarfa hjá IBH.
Um er að ræða störf á verkstæði og lager IBH við samsetningu tromlumótora og
færibandareima. Við leitum að áreiðanlegum sjálfstæðum einstaklingum með góða
þjónustulund. Kostur er að geta haﬁð störf sem fyrst.

Starfsmaður á Interroll verkstæði IBH
Starfssvið:
Samsetning á Interroll mótorum.
Viðhald tromlumótora.
Önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:
Vélvirkji eða sambærileg menntun. Gott vald á íslenskri og enskri tungu.
Nákvæm og öguð vinnubrögð eru nauðsynleg.

Starfsmaður á Habasit verkstæði IBH

IBH ehf er rótgróið
fjölskyldufyrirtæki sem hefur
áunnið sér traust viðskiptavina
fyrir áreiðanleika og skjóta
þjónustu.
IBH er leiðandi í framleiðslu,
sölu og þjónustu á Interroll
tromlumótorum.
IBH er umboðsaðili Habasit
færibandaefnis sem er tilsniðið
og sett saman á verkstæði IBH.
Á síðasta ári var þjónusta við
matvælaiðnaðinn eﬂd til muna
en helstu birgjar okkar eru
leiðandi í þjónustu við hann.
IBH er í hópi “framúrskarandi
fyrirtækja” árið 2014 en
markmið okkar er að vera ávallt
í fremstu röð varðandi gæði og
þjónustu.

Starfssvið:
Framleiðsla og samsetning Habasit færibandareima.
Eftirlit og umsjón með lager.
Ýmis önnur tilfallandi verkefni.
Samskipti við viðskiptamenn IBH.
Hæfniskröfur:
Laghentur, vel skipulagður einstaklingur sem viðhefur nákvæm
vinnubrögð og getur unnið sjálfstætt. Iðnmenntun er mikill kostur.
Gott vald á íslenskri og enskri tungu. Bílpróf er nauðsynlegt.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf sendist á netfangið
oddny@ibh.ehf.is. Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk.

"ÓLDSHÚF¦I  s 2EYKJAVÓK s 3ÓMI   s IBH IBHEHFIS s WWWIBHEHFIS

Við opnum nýja Vínbúð
Starfsfólk óskast í hópinn á höfuðborgarsvæðinu
Verslunarstjóri

Aðstoðarverslunarstjóri

Starfsfólk

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni og ábyrgð

•

Sala og þjónusta við viðskiptavini

•

Sala og þjónusta við viðskiptavini

•

Sala og þjónusta við viðskiptavini

•

Dagleg stjórnun og eftirfylgni árangursmælikvarða

•

Staðgengill verslunarstjóra

•

•

Birgðahald og umhirða búðar

•

Birgðahald og umhirða búðar

Framstilling á vöru, vörumeðhöndlun
og umhirða búðar

•

Fylgja eftir þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins

•

Fylgja eftir þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

•

Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg

•

Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg

•

Reynsla af verslunarstörfum kostur

•

Reynsla af verslunarstjórn nauðsynleg

•

Reynsla af verkstjórn

•

Jákvæðni og rík þjónustulund

•

Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun

•

Frumkvæði og metnaður í starfi

•

Góð hæfni í mannlegum samskiptum

•

Frumkvæði og metnaður í starfi

•

Jákvæðni og rík þjónustulund

•

Almenn tölvukunnátta

•

Jákvæðni og rík þjónustulund

•

Góð hæfni í mannlegum samskiptum

•

Góð hæfni í mannlegum samskiptum

•

•

Almenn tölvukunnátta nauðsynleg,
þekking á Navision kostur

Almenn tölvukunnátta nauðsynleg,
þekking á Navision kostur

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.
•

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri

Umsóknarfrestur er til og með 8. júní nk.

•

Sakavottorðs er krafist

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

ÁTVR rekur 49 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er að vera
framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir samfélagslega ábyrgð.
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur þar sem
þjónusta og samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Hársnyrtir

Trésmiður - Laghentur maður
Óskum eftir starfsfólki!
Aðstoð óskast í eldhús, smurbrauð og í bakarí.
Íslenskukunnátta nauðsynleg.
Vinsamlegast sendið á arny@veislan.is

Verkbær ehf. leitar að trésmið eða laghentum manni
til þess að taka að sér létta viðhaldsvinnu í hlutastarfi,
starfshlutfall getur verið mjög sveigjanlegt.
Viðkomandi þarf að hafa bíl til umráða.

Hársnyrtir óskast strax til starfa á stofu í
austurbænum (póstnr. 104)

Áhugasamir vinsamlegast sendið póst á
gs@doguncapital.is eða hringið í síma 896-9450.

Upplýsingar í síma 863 7949 og 899 6637

Hamrar hjúkrunarheimili og
Eirhamrar öryggisíbúðir
Mosfellsbæ

Geðsvið

Óskum eftir hjúkrunarfræðingum til starfa í
sumaraﬂeysingar og fastar stöður á
Hömrum hjúkrunarheimili Mosfellsbæ.

LÆKNAR Í STARFSNÁM
Við leitum eftir metnaðarfullum einstaklingum í starfsnám á geðsviði Landspítala.
6W|U¿QHUXYHLWWtPiQXèLRJUièLèHUtìDXiWtPDELOLQXiJ~VWWLOGHVHPEHU
ëDXJHWDQêVWVHPKOXWLDIVpUQiPLt|èUXPVpUJUHLQXPHQJHèO NQLVIU èL
VYRVHPKHLPLOLVHQGXUK ¿QJDURJ|OGUXQDUO NQLQJXP(LQQLJHUìHWWDPM|J
JRWWW NLI
L ULI\ULUKHLPLOLVO NQDVHPYLOMDDXNDYLèìHNNLQJXVtQDiJUHLQLQJXRJ
meðferð geðsjúkdóma í teymisvinnu.
Helstu verkefni og ábyrgð
 ëMiOIXQ t JHèO NQLQJXP RJ NOtQtVNX VWDU¿
• Þátttaka í kennslu- og fræðsludagskrá námslækna
tvo virka daga í mánuði
• Þátttaka í handleiðslu og þjálfun í samtalsmeðferð,
m.a. hugrænni atferlismeðferð, psychodynamískri
meðferð og áhugahvetjandi samtölum
• Þátttaka í rannsóknum og í hópmeðferð
Hæfnikröfur
• Hæfni til að vinna sjálfstætt
f
og sýna frumkvæði
• Hæfni og geta til að vinna í teymi
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
• Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun sérnámsins
 $OPHQQW O NQLQJDOH\¿

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2015.
6yWW HU XP VWDU¿è UDIU QW i ODQGVSLWDOLLV XQGLU
„Laus störf“. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá
iVDPW O NQLQJDOH\¿ 6WDUIVKOXWIDOO HU 
og laun skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og
stéttarfélags.

Óskum einnig eftir sjúkraliðum í
sumaraﬂeysingar í heimahjúkrun í
öryggisíbúðum - Eirhömrum Mosfellsbæ.
Nánari upplýsingar veita:
Sigríður J. Kjartansdóttir
verkefnastjóri mannauðs og
Birna Kr. Svavarsdóttir
framkvæmdastjóri hjúkrunar
í síma: 522 5700
Umsóknir má einnig senda rafrænt á:
sigridur@eir.is og birna@eir.is

Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími: 522 5700

Umsjón með framhaldsmenntun unglækna
i JHèVYLèL KHIXU 1DQQD %ULHP \¿UO NQLU
QDQQDEUL#ODQGVSLWDOLLV   RJ YHLWLU K~Q
nánari upplýsingar ásamt Engilbert Sigurðssyni
\¿UO NQL HQJLOEV#ODQGVSLWDOLLV   

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð
menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, skilvirka verkferla,
ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

'Z/Es1<hZZ

Grindavíkurhöfn
Hafnarvörður – Hafnsögumaður
(QGXUK ¿QJDUJHèGHLOG.OHSSL

RÁÐGJAFI/STUÐNINGSFULLTRÚI
9LèOHLWXPHIWLU|ÀXJXPOLèVPDQQLWLOVWDUIDiVpUK IèULHQGXUK ¿QJDUJHèGHLOGi
Kleppi. Deildin er 10 rúma sólarhrings legudeild sem sinnir meðferð alvarlega geðsjúkra og fjölskyldna þeirra. Stór hluti sjúklinganna er fólk á aldrinum 18 -30 ára.
Flestir eru greindir með geðrofssjúkdóm og um helmingur þeirra á einnig við fíknivanda að stríða.
+HOVWXYHUNHIQLRJiE\UJè
• Tengjast sjúklingi, fylgja honum eftir í daglegri
virkni og framfylgja meðferðarsamningum og
hjúkrunaráætlunum
• Teymisvinna undir stjórn hjúkrunarfræðings
• Þátttaka í innskriftarviðtali og öðrum fundum
í samvinnu við innandeildarteymi
• Vettvangsferðir, sund og gönguferðir
• Starfa af heilindum og stuðla að góðum samstarfsanda
+ IQLNU|IXU
• Faglegur metnaður og framúrskarandi samskiptahæfni skilyrði
 ÈKXJL i VWDU¿ PHè JHèVM~NXP VNLO\UèL
• Reynsla af vinnu með geðsjúka einstaklinga æskileg
en ekki skilyrði
• Menntun á uppeldis-, atferlis- eða sálfræðisviði,
æskileg en ekki skilyrði

0DUNPLè HQGXUK ¿QJDU HU Dè HQGXUK ID VNMyO
stæðingana aftur út í samfélagið. Áhersla er lögð
á að virkja sjúklingana á allan mögulegan hátt
i GHLOGLQQL ~WL t VDPIpODJLQX RJ t VDPVWDU¿ YLè
iðjuþjálfun á Kleppi.
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèM~Qt
Starfshlutfall er 100% og laun skv. kjarasamningi
fjármálaráðherra og stéttarfélags.
6yWW HU XP VWDU¿è UDIU QW i ODQGVSLWDOLLV XQGLU
„Laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið
er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á
spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.
Nánari upplýsingar veitir Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir deildarstjóri (eydissve@landspitali.is,
824 5340, 543 4200).

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð
menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, skilvirka verkferla,
ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

Grindavíkurhöfn óskar eftir umsækjendum með ríka
þjónustulund í starf hafnarvarðar og hafnsögumanns
í fullt starf. Gerð er krafa um 2. stigs skipstjórnarnám.
Hafnarvörður-hafnsögumaður starfar m.a. við hafnsögu og
leiðsögn, öryggiseftirlit við höfn og sinnir ýmsum þjónustuverkefnum hafnarvarða, s.s. að raða skipum í höfn, taka við
og sleppa landfestum skipa og afgreiða vatn og rafmagn.
Starfsmaðurinn verður staðgengill hafnarstjóra
Menntun og reynsla
•
•

•
•
•

Skipstjórnarréttindi 2. stig.
Almenn færni í tölvum og geta til að setja
sig inn í þau forrit sem notuð eru hjá Grindavíkurhöfn.
Enskukunnátta til að sinna samskiptum við erlend
skip og viðskiptavini
Vélstjórnarréttindi eru kostur
Löggilding vigtarmanns er kostur

Hæfnisþættir
•
•
•
•

Sjálfstæði í vinnubrögðum
Geta til að sýna frumkvæði og rík skipulagshæfni
Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu
máli

Nánari upplýsingar veitir Sigurðar Arnar Kristmundsson
hafnarstjóri í síma 4268046 og netfang
sigurdura@grindavik.is
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starﬁð.
Kjör verða í samræmi við kjarasamning Sambands íslenskra
sveitarfélaga við Félag skipstjórnarmanna.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á
sigurdura@grindavik.is
Umsóknarfrestur er til 30. júní 2015

FASTEIGNASALI - SÖLUFULLTRÚI
ÓSKAST TIL STARFA
Vegna aukinna umsvifa leitum við að öﬂugum fasteignasala /
sölufulltrúa til að bætast í öﬂugan hóp starfsmanna á Trausta
fasteignasölu. Við leitum að sjálfstæðum og traustum einstaklingi sem hefur áhuga á að koma inn í sterkt og framsækið
fyrirtæki sem vinnur á ört vaxandi markaði. Viðkomandi þarf
að hafa brennandi áhuga á sölumennsku, vera framfærinn,
vandvirkur og góður í mannlegum samskiptum. Áhugasamir
sendi umsóknir á Guðbjörgu G Sveinbjörnsdóttur sölustjóra á
netfangið gudbjorg@trausti.is., sem jafnframt veitir frekari
upplýsingar. Umsóknum skal skilað fyrir 31. maí 2015.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Laus störf hjá Fjarðarskel ehf.

Embætti skólameistara við
Framhaldsskólann í Vestmannaeyjum
laust til umsóknar
Auglýst er laust til umsóknar embætti skólameistara
við Framhaldsskólann í Vestmannaeyjum.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á vef ráðuneytisins,
menntamalaraduneyti.is
Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2015

Starﬁð er fjölbreytt og breytilegt eftir árstíma, sem felst m.a. í
verkefnum í landi og um borð í sérútbúnum skelbát.
Fjarðarskel er sérhæft í ræktun bláskeljar á Íslandi og
áformar að byggja upp öﬂugan rekstur á næstu árum.
Starfsvæði félagsins er í Hvalﬁrði en bátur gerður út frá
Akranesi. Um er að ræða eitt heilsársstarf og þarf
viðkomandi að hafa eftirfarandi réttindi:
Skipstjórnarnám A, eða meira. Kostur ef viðkomandi hefur
reynslu af viðhaldi og viðgerðum.
Einnig er um að ræða sumarstörf sem þarfnast ekki réttinda,
en æskilegt er að viðkomandi haﬁ lokið slysavarnarskóla
sjómanna.
Umsóknir skal senda á netfangið: fjardarskel@gmail.com
og merkja sem „atvinnuumsókn“.
Umsóknarfrestur er til 10. júní.

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 1. júní nk.

Smáralind leitar að starfsmanni á þjónustuborð, sem er hjarta hússins.
Um er að ræða framtíðarstarf.
samviskusömu, glaðlyndu fólki sem hefur gaman
af því að vinna á stað þar sem alltaf er eitthvað nýtt að gerast og
enginn dagur eins. Starfið felst í miklum mannlegum samskiptum
við viðskiptavini og starfsfólk hússins en öll öryggisgæsla er á
herðum þjónustufulltrúa. Unnið er í hópum á 12 tíma breytilegum
vöktum allan sólarhringinn, viku í senn, en síðan er frí í viku.

Í Smáralind er alltaf eitthvað um að
vera og viðkomandi þarf að geta leyst úr
mörgum ólíkum málum, fljótt og örugglega.
Þjónustufulltrúar þurfa því að sýna
frumkvæði, sjálfstæði og úrræðasemi
og hafa getu til að treysta á sjálfa sig.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

INTERESTED IN SHAPI
HAPING
ING TH
THE FUTURE
OF ENERGY MAN
ANAGEMENT?
ReMake Electric develops a unique ener
ergy monitoring solution that
helps organisations understand and o
optimise their energy usage and
operational efficiency. Our innovativ
ve eTactica solution measures,
monitors and records energy ﬂow on
o a detailed level in real time.
ReMake currently operates in 12 countries
c
throughout Europe and
our customers include large glob
bal companies. It is an exciting time
in our business development as we are expanding our business
further throughout Europe and beginning
b
to work with major
corporations.
To join us in our journey, we are
e looking for two people to complete
our international and dynamic te
eam of 15, based in Iceland.

For furthe
further information, please contact Sverrir Briem
(sverrir@hagvangur.is). Application should be ﬁlled out
ou
at hagvangur.is, the deadline is June 1st. Please include
in
a detailed CV and a cover letter.

VP OF SALES
AND MARKETING

CHIE
HIEF TECHNICAL
OFFIC
CER

The VP of Sales and Marketing
will manage a team of 6 and
be responsible for the growing
network of partners and customers
throughout Europe.

The CTO iss the solution technical
leader of the
e company. The solution
consists of wo
orld class measurement
devices and a c
cloud based energy
rgy
management so
software.
oftware. The
T CTO will
manage a team
m of 6 people.

MAIN RESPONSIBILITIES
• Sales and sales management
• Mark
Marketing and branding
• Busine
ness development and
•
•
•
•

strategy
gy
Partner n
network and OEM network
Product management
ma
Customer sup
upport and consulting
Exhibitions and
nd trade shows

QUALIFICATION
NS
• University degree
• Deep technical undeerstanding
• International sales and
nd marketing
experience

• Management experiencee
• Solution oriented mentalityy

MAIN RESPON
NSIBILITIES
• Solution techn
nical vision
• Software deveelopment
• Hardware devvelopment
• R&D and pateents
• Quality and testing
• Supply Chai
ain
QUALIFICA
CATIONS
• Universi
sity degree in engineering,
•
•
•
•

compu
puter science or other
relev
evant degree
Extensive technical background
Ex
Management experience
Process and quality experience
Solution oriented mentality

ReMake Electric | Hlíðasmári 14 | 201 Kópavogur | Ice
eland | +354 535 3000 | remake-electric.com
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STARFSMAÐUR Í FISKIÐJUVER

aðstoðar

HB Grandi óskar eftir að ráða vanan starfsmann með lyftarapróf
í ﬁskiðjuver HB Granda við Norðurgarð í Reykjavík.
• Æskilegt að starfsmaðurinn
geti talað íslensku eða ensku.
• Starfsmaðurinn þarf að geta
haﬁð störf sem fyrst, um er
að ræða sumarstarf með
möguleika á framtíðarstarﬁ.
• Nánari upplýsingar veitir
Kristín Björnsdóttir í síma
550 1000 milli kl. 8 og 16
virka daga eða með tölvupósti
kristinb@hbgrandi.is

HB Grandi er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi. Hlutverk
starfsfólks spannar alla virðiskeðjuna,
þ.e. veiðar, vinnslu, sölu og dreiﬁngu á
afurðum félagsins. HB Grandi leggur
áherslu á að innan fyrirtækisins
starﬁ hæft og traust starfsfólk sem
af fagmennsku og ábyrgð tryggir
sjálfbæra nýtingu og hagkvæmni í
umgengni við auðlindina.

• Umsóknir skal senda á
póstfangið starf@hbgrandi.is

HB Grandi er traustur vinnustaður
þar sem stjórnendum og starfsmönnum er annt um vellíðan og
heilbrigði samstarfsfólks síns.
HB Grandi er jafnréttissinnaður
vinnustaður þar sem leitast er
við að fá jafnt karla og konur til
starfa í hinum ólíku starfahópum
vinnustaðarins.

Umsóknarfrestur er til 29. maí 2015

veitingastjóri
Pítunnar?
Ef ekki, athugaðu
ugaðu hvort eitthvað a
af
eftirfarandi eigi
i i við þig og hvort þú
viljir bætast í flottan hóp.
• 24 ára eða eldri
• Mikil hæfni í mannlegum
samskiptum
• Dugnaður
• Reynsla af svipuðu starfi æskileg
Við bjóðum upp á 62% starf í kvöldog helgarvinnu sem hentar mjög vel
ef þú ert ekki í fullu námi
Umsóknareyðublöð eru á:
http://umsokn.foodco.is
Nánari upplýsingar veitir Herwig
(atvinna@pitan.is)

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Starfsnemar
Starfsmaður
Verslunarstjóri
Aðstoðarverslunarstjóri
Launafulltrúi
Aðstoðarlæknir í lyflækningum
Skjalastjóri
Sérfræðingur
Gestaprófessor í norðurslóðafr.
Tryggingafulltrúi
Hjúkrunarfræðingur
Embætti skólameistara
Embætti skólameistara
Hjúkrunarfræðingur bráðamóttöku
Deildarlæknir geðlækninga
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi
Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingar
Forstöðulæknir geðlækninga
Lögregluvarðstjóri
Matráður
Lektor í lyfjagerðarfræði
Framhaldsskólakennari
Sjúkraliði við heimahjúkrun
Sérfræðingar á efnahagssviði
Lögfræðingur
Sjúkraliði
Afgreiðslumaður
Framhaldsskólakennari
Framhaldsskólakennarar
Framkv.stjóri mannvirkjasviðs

Þróunarsamvinnustofnun Íslands
ÁTVR, Vínbúðin
ÁTVR, Vínbúðin
ÁTVR, Vínbúðin
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Þjóðskjalasafn Íslands
Þjóðskjalasafn Íslands
Háskólinn á Akureyri
Tryggingastofnun
LSH, ónæmisfræðideild
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
LSH, sérhæfð endurhæfingargeðdeild
LSH, öldrunardeild
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Lögreglan á Suðurlandi
Fiskistofa
HÍ, Heilbrigðisvísindasvið
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Heilsugæslan Sólvangi
Hagstofa Íslands
Sjúkratryggingar Íslands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Vegagerðin
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Kvennaskólinn í Reykjavík
Vegagerðin

Afríka
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Neskaupstaður
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Grundarfjörður
Akureyri
Akureyri
Reykjavík
Garðabær
Akureyri
Akureyri
Höfn
Hafnarfjörður
Reykjavík
Akranes
Hafnarfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Reykjavík
Akranes
Reykjavík
Reykjavík

201505/548
201505/547
201505/546
201505/545
201505/544
201505/543
201505/542
201505/541
201505/540
201505/539
201505/538
201505/537
201505/536
201505/535
201505/534
201505/533
201505/532
201505/531
201505/530
201505/529
201505/528
201505/527
201505/526
201505/525
201505/524
201505/523
201505/522
201505/521
201505/520
201505/519
201505/518

SKIPHOLTI 50c SÍMI 562 9090

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga

Þroskaþjálfi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir laust til
umsóknar starf þroskaþjálfa. Um er að ræða 100% starf
á skóla- og félagsþjónustusviði FSS á Snæfellsnesi.
Starfssvið
• Umsjón og stjórnun búsetu- og dagþjónustunnar
„Smiðjunnar“ í Ólafsvík
• Stjórnun þjónustumatsteymis og starfsmannahalds
málaflokksins
• Ráðgjöf til leik- og grunnskóla vegna barna og ungmenna
með fötlun
• Stefnumótun og þverfagleg samvinna
Hæfniskröfur
• Starfsbundin réttindi þroskaþjálfa eða önnur hliðstæð og
eða sambærileg háskólamenntun er nýtist í tilgreindu starfi
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Samskipta- og samstarfshæfni
• Áhugi og hæfileikar fyrir stefnumótun, stjórnun og eftirfylgni
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga, Þroskaþjálfafélags Íslands eða
viðkomandi stéttarfélags.
Upphafstími starfs er septembermánuður n.k.
Skrifleg umsókn er tilgreini menntun umsækjanda, fyrri störf,
persónulega hagi og 2 umsagnaraðila ásamt sakavottorði
berist Sveini Þór Elinbergssyni, forstöðumanni Félags- og
skólaþjónustu Snæfellinga, Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ fyrir
17. júní n.k.
Frekari upplýsingar,s. 861 7802; sveinn@fssf.is.
Umsóknarfrestur er til 17. júní n.k.!
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Spennandi
störf hjá
Fjárvakri
TÖLVUNARFRÆÐINGUR

LAUNAFULLTRÚI

Fjárvakur óskar eftir að ráða öﬂugan einstakling í upplýsingatæknideild fyrirtækisins. Deildin sinnir alhliða notendaþjónustu
til rúmlega 400 notenda víða um heim, þróun upplýsingakerfa

Vegna aukinna umsvifa óskar Fjárvakur eftir að ráða launafulltrúa
til starfa. Launadeild sér um launavinnslu og launatengda
þjónustu fyrir viðskiptavini Fjárvakurs, auk þess að bjóða upp
á aðgang að mannauðskerﬁ og vakta- og viðverukerﬁ.
Launamenn í þjónustu hjá Fjárvakri eru yﬁr 5.000 talsins
og dreifast á um 30 stéttarfélög.

í samstarﬁ við notendur, verkefnastjórnun og þarfagreiningu,
innleiðingu og uppsetningu nýrra kerfa og samskiptum
við samstarfsaðila í upplýsingatækni. Rekstri vinnustöðva
og hýsingu netþjóna er úthýst.

227253
fjárvakur

Starfssvið

Hæfniskröfur

Starfssvið

Hæfniskröfur

È Dagleg þjónusta við notendur
hugbúnaðarkerfa Fjárvakurs
È Umsjón og skipulagning á uppfærslu
og þróun kerfa og lausna
È Skipulagning og framkvæmd námskeiða
fyrir starfsmenn
og viðskiptavini varðandi kerﬁ og nýjungar
È Bilanavakt og neyðarþjónusta við notendur
È Önnur verkefni úthlutuð af deildarstjóra
upplýsingatæknideildar

È

È Undirbúningur og skráning launa
È Samlestur og leiðrétting í launaprufu
È Skil og frágangur launagagna
È Upplýsingagjöf til viðskiptavina
È Útgáfa á ýmsum vottorðum
È Móttaka og afending skattkorta
È Aðstoð við kjarasamninga og túlkun þeirra
È Aðstoð við gerð ráðningar- og
starfslokasamninga

È Reynsla af launavinnslu æskileg
È Reynsla af H3 Launum

È
È
È
È
È
È

og H3 Mannauði kostur

È Góð Excel kunnátta
È Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
È Mikil þjónustulund og færni í samskiptum
È Góður talnaskilningur og nákvæmni
í vinnubrögðum

ÁRNASYNIR

È

Háskólapróf á sviði tölvunarfræði
eða sambærilegu námi
Vefhugbúnaðargerð í Microsoft .NET
umhverﬁ (C#, VB og ASP)
Þekking í JQuery, JavaScript, CSS,
XML og X/HTML/5
Þekking á SQL gagnagrunnum
Mjög góð Excel þekking
Þekking og reynsla af fjárhagskerfum
og/eða bókhaldi er kostur
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Mikil þjónustulund og færni í samskiptum

Umsóknir
GROUP

Fjárvakur er dótturfyrirtæki Icelandair Group og hefur sérhæft sig í umsjón
fjármála fyrir meðalstór og stór fyrirtæki frá árinu 2002. Hjá fyrirtækinu
ɅɬȷķɤʎƿɤǵʄˠɤƿǈǈɅçɤɤ7ɅƭǈðƊɤǟšɤƍɤƊɅɬƭǈðƊçɤɅĉƿɤ·ʐɤˈņȷɤȷƭǈšȷƊɤȷĉˈǈɅƭʎɤ
í rekstri kerfa og framleiðslu fjárhagsupplýsinga sem uppfylla ströngustu
kröfur stjórnenda. Þjónusta Fjárvakurs skiptist í fjármálaþjónustu,
starfsmannaþjónustu og ﬂugmiðaþjónustu.
Áhersla er lögð á gott starfsumhverﬁ, starfsánægju og starfsþróun.

FJÁRVAKUR
5ÊĉƭǈðƊȷɤdźȷĉðɤdĉȷʺƊÊĉɅɤɤÈɤɤ5ÊĉƭǈðƊȷźʐɅƊǈʎ
`ĉˈƧƣʺƍƧʎȷŐʎšʺĉƭƭƊɤɤÈɤɤǵˠǵɤ`ĉˈƧƣʺƍƧ
dƍƿƊæɤŇˠŇˠɤʄŇˠɤɤÈɤɤŃȷʺƧʎȷ@fjarvakur.is

sími: 511 1144

Umsóknir skal fylla út á heimasíðu
Fjárvakurs fjarvakur.is undir Laus störf.
Umsóknarfrestur er til 2. júní n.k. og æskilegt
er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Öllum umsóknum er svarað og farið
er með þær sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri
Fjárvakurs, Halldóra Katla Guðmundsdóttir,
í síma 5050 250 eða dora@fjarvakur.is.
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Starfskraftur

ÓSKAST
Gjaldkeri á bílasviði
Bílabúð Benna óskar eftir að ráða starfsmann sem sinnir
gjaldkerastörfum á bílasviði nýrra og notaðra bíla. Leitað
er að einstaklingi sem er bæði skipulagður og þjónustulundaður og getur haﬁð störf sem fyrst.

Helstu verkefni:

Við óskum eftir starfskrafti í bókband.
Æskilegt að viðkomandi sé vanur en
það er ekki skilyrði. Þarf að geta byrjað
fljótlega. Vinnutími er frá kl. 8.00-16.00.
Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál.
Vinsamlegast sendið umsókn og
ferilskrá á helgi@prent.is

• Frágangur uppgjörs við sölu til viðskiptavina.
• Gerð reikninga og lánasamninga ásamt uppgjöri vegna
sölu á nýjum og notuðum bílum.
• Frágangur lánasamninga við lánafyrirtæki.
• Móttaka greiðslna og uppgjör til bókhalds.
• Skráning í bílaskrá.

Hæfniskröfur:
•

Góð almenn tölvukunnátta

•

Reynsla af bílauppgjörum er kostur.

•

Lipurð í mannlegum samskiptum

•

Frumkvæði og nákvæmni

•

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Skemmuvegi 4 · 200 Kópavogi
Sími 540 1818 · litla@prent.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí.
Umsókn sendist á thorvardur@benni.is
Upplýsingar um starﬁð veitir Þorvarður Sigfússon
í síma 5902000

Sölu- og þjónustufulltrúi

Starfsmaður óskast
Steypustöðin ehf. óskar eftir duglegum
starfskrafti sem allra fyrst í eftirfarandi starf:
• Einingarverksmiðja Hafnarfirði:
Smiður eða mjög handlaginn aðili.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af smíðum,
meðhöndlun móta og steypu.
Um framtíðarstarf er um að ræða.

Hafnarfjarðarbær er þriðja stærsta sveitarfélag landsins
og þar starfa um 2000 manns. Áhersla er lögð á að hjá
bænum starfi fólk sem getur veitt bestu þjónustu sem völ
er á af þekkingu, ábyrgð og metnaði.

Viltu bætast í hópinn – sendu okkur umsókn.
Áslandsskóli
• Almenn kennsla á yngsta stigi
• Dönskukennsla
Hraunvallaskóli
• Almenn kennsla á miðstigi
• Almenn kennsla á yngsta stigi
• Sérkennsla
• Textílkennsla
Hvaleyrarskóli
• Þroskaþjálfi
Lækjarskóli
• Enskukennsla á unglingastigi
• Kennsla á yngsta stigi
• Kennsla á miðstigi
Setbergsskóli
• Sérkennsla
• Smíðakennsla
• Skólaliðar
• Heimilisfræðikennsla

Umsóknarfrestur er til 5. júní 2015
Umsóknum skal skilað til Kjartans Salómonssonar
Stöðvarstjóra í Hafnarfirði á netfangið
kjartan@steypustodin.is.

Í boði er starf á líflegum vinnustað í jákvæðu
starfsumhverfi. Verkefni eru m.a. að annast
tilboðsgerð, frágang sölusamninga, sinna
viðhaldi viðskiptatengsla og öflun nýrra
viðskiptavina.
Vinnutími er kl. 11-19 mán til fim. og
09-17 á fös. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af
sölustörfum, vera metnaðarfullur og árangursdrifinn
og hafa ánægju af mannlegum samskiptum.
Þarf auk þess að hafa frumkvæði, eiga gott með
að vinna í teymi, vera reyklaus og hafa áhuga á
heilsurækt.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá með
mynd og upplýsingum um meðmælendur á netfangið
hreyfing@hreyfing.is fyrir 03. júní.

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

VERKSTÆÐISMÓTTAKA
Starfsmaður í verkstæðismóttöku óskast til starfa hjá
Kletti-sölu og þjónustu ehf.
Starfið felst meðal annars í móttöku verkefna inn á
verkstæði og frágang þeirra við verklok.
Reynsla og þekking á vörumerkjum Kletts eða sambærilegum er nauðsynleg.
Tölvukunnátta og góð tök á ensku er nauðsynleg.
Upplýsingar um starfið veitir Sveinn Símonarson
Þjónustustjóri í síma 825 5752 eða svsi@klettur.is

Ert þú leikskólakennari?
Vilt þú vinna hjá framsæknu
bæjarfélagi?
Leikskólar Mosfellsbæjar óska eftir
að ráða leikskólakennara til starfa.
Menntunarkröfur eru leikskólakennaramenntun og
leyfisbréf leikskólakennara.

Víðistaðaskóli
• Enskukennsla
• Tónmenntakennsla
• Skólaliði

Sótt er um störfin á www.hafnarfjordur.is

Ert þú röskur og lífsglaður sölusnillingur
með áhuga á heilbrigðu líferni?

Kjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra
sveitarfélaga við KÍ vegna Félags leikskólakennara.

Klettagörðum 8-10 | 104 Reykjavík | Sími: 590-5100 | klettur.is

Nánari upplýsingar um störfin veitir Gunnhildur Sæmundsdóttir framkvæmdastjóri fræðslusviðs í síma 525 6700.
Frekari upplýsingar um leikskóla Mosfellsbæjar er að finna
á heimasíðu Mosfellsbæjar, mos.is.
Umsóknarfrestur er til 8. júní 2015 og skal umsóknum
ásamt ferilskrá skilað til leikskólastjóra í viðkomandi
leikskóla. Ráðið er í störfin frá 1. ágúst 2015.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störfin.

sími: 511 1144

Afgreiðslustjóri

Innnes er traust, leiðandi og framsækið fyrirtækið

Við hjá Innnes leitum að öflugum einstaklingi í okkar liðsheild.
Um er að ræða nýtt starf afgreiðslustjóra í vöruhús félagsins.
Starfið mun heyra undir vöruhúsastjóra.

Fossaleyni í Reykjavík.
Í dreifingarmiðstöð félagsins eru vörur geymdar við
bestu aðstæður í háhillugeymslum, frysti- og
kæliklefum. Stærð vöruhússins er 4000m2 þar sem
u.þ.b. 6.600 bretti komast fyrir. Gæðaeftirlit er
samkvæmt
GÁMES
eftirlitskerfinu
og
allar
vöruhreyfingar eru skráðar í Manhattan SCALE
með
rafrænum
hætti
sem
eykur
nákvæmni
og tryggir hraða þjónustu.

í innflutningi, sölu og þjónustu á matvörumarkaði.
Dreifingarmiðstöð og skrifstofur eru staðsettar við

Helstu verkefni:
•
•
•
•

Umsjón með afgreiðslu pantana til viðskiptavina
Dagleg verkstjórn í vöruafgreiðslu
Hleðslustjórnun fyrir akstur til viðskiptavina
Umsjón með birgðatalningum

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•

Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
Bílpróf og lyftarapróf nauðsynleg
Reynsla af Manhattan-vöruhúsakerfi kostur
Reynsla af lagerstörfum

Umsækjendur sækja um starfið á heimasíðu Innnes, www.innnes.is
Með umsókn skal fylgja ferilskrá.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Heimir Guðmundsson á hg@innnes.is
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Innnes ehf | Fossaleyni 21 | 112 Reykjavík | www.innnes.is

Viltu þjóna flugi
með okkur?
Óskað er eftir öflugu fólki til að bætast í kraftmikinn hóp starfmanna
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Leitað er að sveigjanlegum og úrræðagóðum einstaklingum sem búa yfir lipurri og þægilegri framkomu
og getu til að vinna undir álagi.

Verkefnastjóri

Þróun og skipulag þjálfunarmála

Starﬁð felst í stýringu umbótaverkefna í rekstri, fjárfestingum,
ferlagreiningu og áætlanagerð. Samskipti við notendur ﬂugvallarins ásamt skipulagningu og umsýslu verkefna sem tengjast
rekstri þeirra er jafnframt stór hluti starfsins.

Starﬁð felst í þróun og skipulagi þjálfunarmála, uppbyggingu
námsefnis, samskiptum við stjórnendur sem og aðkomu að
framkvæmd námskeiða.

Umsóknum skal skilað inn á rafrænu formi á www.isavia/atvinna.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 940 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

SANDBLÁSTUR – SANDBLASTING
Okkur vantar mann í SANDBLÁSTUR/GLERBLÁSTUR 100% vinna.
Man wanted for SANDBLASTING (100% work)
At our workshop in Hafnarfjörður.
Please send information to mesa@mesa.is

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Læknamóttökuritari

Menntasvið

· Forstöðumaður í Salalaug
Leikskólar

· Deildarstjórar í leikskólann Núp
· Sérkennslustjóri í leikskólann Núp
· Leikskólakennari í leikskólann Baug
Grunnskólar

· Grunnskólakennari á miðstig í Snælandsskóla
· Leiklistar- og danskennari í Snælandsskóla
· Tónmenntakennari í Snælandsskóla
· Stuðningsfulltrúi í Snælandsskóla
· Tónmenntakennari í Álfhólsskóla
· Gunnskóla-/danskennari í Álfhólsskóla
· Grunnskólakennari á yngsta stig í
Kópavogsskóla
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· Forstöðumaður íbúðakjarna fyrir fatlað fólk
· Starfsmaður á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk
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Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar
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Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
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Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is
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Velferðarsvið

59% staða sem krefst mögulega hærra vinnuhlutfalls
án fyrirvara í undantekningartilfellum. Nauðsynlegt
er að viðkomandi reyki ekki, sé sjálfstæður, vanur
tölvuvinnu, kassauppgjörsvinnu og helst bókhaldi.
Ferill sem greinir menntun, starfsreynslu og fjarvistir
í tímaröð ásamt upplýsingum um tölvureynslu, uppgjörs- og/eða bókhaldsvinnu, persónu- og fjölskylduhagi, launakröfur, hvers vegna hlutastarf henti auk
valupplýsinga eins og um veikindi og meðmælendur
óskast strax á starfsumsokn@gmail.com.




Kópavogsbær
kopavogur.is

Sumarvinna - Summer job
Óskum eftir hressu og duglegu starfsfólki í afgreiðslu og
móttöku ferðamanna á Jökulsárlóni í sumar. Um er að ræða
slöngubátaferðir um lónið.Einnig óskum við eftir
skipstjórnenda/leiðsögumanni, slöngubátanámskeið frá
Landsbjörg æskilegt.
Húsnæði í boði .
Vinsamlegast sendið umsóknir á atvinna@icelagoon.com
We are looking for fun and reliable people to join our team
for the summer 2014. We need people in the reception for
our boat tours at Jokulsarlon. We are also hiring captains/
guides for our boats. We are also hiring captains/guides
for our boats.
Accommodation available. Please send us your information
to atvinna@icelagoon.com

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Bílstjórar óskast til starfa!
Auglýsum eftir vönum bílstjórum í framtíðarstörf og aﬂeysingar í sumar

Laus störf hjá
Akraneskaupstað

Nauðsynlegt er að viðkomandi haﬁ C og CE ökuréttindi
Vinnuvélaréttindi, lyftararéttindi og ADR réttindi kostur en ekki krafa.
Umsóknir sendist á starf@hringras
starf@hringras.is
is fyrir 31
31.maí
maí n
n.k.
k

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar

Hringrás er eitt öﬂugasta endurvinnslu- og umhverﬁsverndarfyrirtæki landsins,
með starfsemi á 5 stöðum. Starfsmenn eru rúmlega 100 talsins. Hringrás endurvinnur ýmis konar úrgang frá einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í verðmætt
hráefni sem selt er á erlenda markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varning.
Þannig stuðlar Hringrás að umhverﬁsvernd og öﬂun verðmæta. Hringrás vinnur
eftir Iso 14001. Fyrirtækið fær formlega vottun á næstu mánuðum.

Tónlistarskóli Akraness
•
•
•
•

Starf ﬁðlukennara.
Starf píanókennara.
Starf tréblásturkennara.
Starf slagverkskennara.

Leikskólinn Garðasel
•

Starf leikskólakennara eða þroskaþjálfa.

Búsetuþjónusta á Akranesi
•

Sumarstörf

Sótt er um rafrænt á heimsíðu Akraneskaupstaðar
á þar til gerðu eyðublaði

Verkstjóri
Vélamiðstöðin óskar eftir að ráða verkstjóra til starfa.

Nánari upplýsingar að ﬁnna á www.akranes.is

Hæfniskröfur:
 Vélvirki / vélstjóri eða sambærileg reynsla.
 Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður



Starf lögfræðings hjá
Sambandi íslenskra sveitarfélaga
Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða lögfræðing til
tímabundinna aﬂeysinga í eitt ár á lögfræði- og velferðarsviði.
Lögfræðingar sambandsins koma fram fyrir þess hönd við
undirbúning lagafrumvarpa og stjórnvaldsfyrirmæla sem varða
sveitarfélögin og vinna að upplýsingagjöf, ráðgjöf og fræðslu
til sveitarfélaga. Lögfræðingurinn mun starfa ásamt öðrum
lögfræðingum og sérfræðingum sviðsins að margþættum og
síbreytilegum verkefnum, sem meðal annars varða skólamál, málefni félagsþjónustu sveitarfélaga og skipulags- og
umhverﬁsmál og túlkun laga og reglna sem varða starfsemi
sveitarfélaga

og vandvirkni.
Útsjónarsemi og metnaður.
Samskiptahæfni og jákvætt viðhorf.

Helstu verkefni:
 Daglegur rekstur og stjórnun
gámaverkstæðis.

 Þjónusta og viðhald metanstöðva.
 Gáma- og pressuviðgerðir.
 Viðgerðir á körum og tunnum.

Rafeindavirki
Vélamiðstöðin óskar eftir að ráða rafeindavirkja til starfa.
Hæfniskröfur:
 Menntun eða haldbær starfsreynsla á sviði bíla-, véla- eða rafmagnsviðgerða.
 Reynsla á rafmagnssviði er nauðsynleg.
 Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vandvirkni.
 Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðhorf.

Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til
að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og skipulagshæﬁleika. Gert er ráð fyrir því að viðkomandi geti haﬁð störf í ágúst.
Gerð er krafa um embættispróf í lögfræði eða meistarapróf í
lögum. Reynsla af störfum hjá sveitarfélagi eða ráðuneyti er
kostur, ásamt þekkingu og áhuga á málefnum sveitarfélaga.
Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu
upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu
Norðurlandamáli er æskileg, sem og góð tölvuþekking, bæði til
öﬂunar og úrvinnslu upplýsinga.

Gufunesi

gamur.is

577 5757

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Bragason, sviðsstjóri
lögfræði- og velferðarsviðs, netfang:
gudjon.bragason@samband.is, eða Magnús Karel Hannesson
sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs, netfang:
magnus.karel.hannesson@samband.is
eða í síma 515-4900.
Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður
sem býður upp á opið vinnuumhverﬁ, samheldinn starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar.
Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um Samband
íslenskra sveitarfélaga eru á heimasíðunni, www.samband.is.
Þar er einnig að ﬁnna starfsmannastefnu sambandsins.
Umsóknir, merktar Umsókn um starf lögfræðings, berist eigi
síðar en mánudaginn 8. júní nk. til Sambands íslenskra
sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík,
eða í tölvupósti til magnus.karel.hannesson@samband.is.

Vélamiðstöðin er rekin af Íslenska Gámafélaginu og sérhæfir sig í leigu sérútbúinna bifreiða.
Hjá Íslenska Gámafélaginu starfa 240 manns víða um land en fyrirtækið býður
viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir á sviði umhverfisþjónustu.

Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins ,,Fish Philosophy“.
Mannauðsstefnan lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framúrskarandi vinnustaður, þar
sem metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.
Mannauðsstefnunni er ætlað að tryggja starfsmönnum sem best starfsskilyrði og möguleika
til að vaxa og dafna í starfi.
Nánari upplýsingar veitir Helga Fjóla Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri
starfsmannasviðs. Umsóknir og fyrirspurnir óskast á heimasíðu fyrirtækisins,
http://umsokn.gamur.is, en umsóknafrestur er til og með 31. maí 2015.

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í
gær er drifkraftur nýrra
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum
hlutverkum ræður mestu
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka
þekkingu og gera
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is
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Sveitarfélagið Strandabyggð
auglýsir eftirfarandi störf laus
til umsóknar

Golfskálinn Seltjarnarnesi
Óskum eftir starfsmanni,
bæði í þjónustustörf og létt eldhússtörf.
Lágmarksaldur 20 ára.

Píanókennari/meðleikari
Gítarkennari
Málmblásturskennari/tónfræðikennari

Staða deildarstjóra við
leikskólann Lækjarbrekku
laus til umsóknar

Vinsamlegast sendið á arny@veislan.is

Tónlistarskóli Árnesinga óskar ef tir að ráða til
starfa ef tir talda kennara:

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.

Selfoss:
- Píanókennari í 60 % afleysingastarf, sem getur
sinnt jöfnum höndum hefðbundinni píanókennslu
og meðleik.

BIFVÉLAVIRKI
Stál og stansar ehf óska eftir að ráða bifvélavirkja eða ein
stakling vanan bifreiðaviðgerðum við bilanagreiningu og
viðgerðir á jeppum, fólksbílum og öðru sem kemur til viðgerða.

Hæfniskröfur:

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leyﬁsbréf til að starfa sem leikskólakennari.
• Góð samskiptahæfni.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ.

Selfoss – Hveragerði - Þorlákshöfn:
- Málmblásturskennari og tónfræðikennari í 75%
starf.

Góð reynsla af viðgerðum á bílum.
Þarf að geta unnið sjálfstætt.
Almenn tölvukunnátta.
Góð þjónustulund og samskiptahæfni.
Hæfni til að geta unnið undir álagi.
Aðeins vanur maður með þekkingu kemur til greina.
Þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.

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

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla.

Um er að ræða 100% framtíðarstarf hjá metnaðargjörnu og
traustu fyrirtæki

Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf 3. ágúst 2015.

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

Selfoss – Hveragerði - Þorlákshöfn:
- Gítarkennari í 60% starf.

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.

Ferilskrá sendist á netfangið
stalogstansar@stalogstansar.is.
Nánari upplýsingar veitir Jón Hólm í síma 517 5000.
Allar umsóknir er farið með sem trúnaðarmál.
Stál og stansar hafa í 30 ár ﬂutt inn og selt varahluti í allar
tegundir farartækja ásamt kerruöxlum, bílalyftum og ﬂeira
auk reksturs bíla og renniverkstæðis.

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.
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.

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.

Umsóknarfrestur er til 30. maí 2015.

• 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.

Nánari upplýsingar veitir
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir, skólastjóri, sími 451 3430 og 696 3196

• Sjúkraliði á fastar næturvaktir í 60-70% stöðu frá og
með 15. ágúst nk.

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

• 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.

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.

• 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.
• Íþróttakennari við Vopnafjarðarskóla frá og með
1. ágúst nk. Starfshlutfallið er 100%.
• Aðstoðarmatráður við Vopnafjarðarskóla frá og með
20. ágúst. Um er að ræða 80-100% stöðugildi.
Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til föstudagsins
29. maí nk.
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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

Lausar stöður við Grunnskólann
í Borgarnesi
Við leitum að öﬂugu fólki í eftirtaldar stöður frá og
með 1. ágúst 2015
•
•
•
•

Umsjónarkennurum á yngra stig
Tónmenntakennara
Heimilisfræðikennara
Sérkennara

Menntun, reynsla og hæfni:
•
Kennsluréttindi í grunnskóla og
kennslureynsla.
•
Ríkir samstarfs- og samskiptahæﬁleikar.
•
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og
sköpunarkjarkur.
•
Jákvæðni, ábyrgðarkennd og
skipulagshæﬁleikar.
•
Góð kunnátta í íslensku skilyrði.
Óskað er eftir einstaklingum sem eru tilbúnir að taka
þátt í virku og skapandi skólastarﬁ og hafa hugrekki
til þess að feta nýjar leiðir.
Grunnskólinn í Borgarnesi er heildstæður skóli með
um 300 nemendur í 1.–10. bekk og tekur virkan þátt í
skólasamfélagi Borgarbyggðar.
Mikil þróun á sér stað innan skólans og einstakt
tækifæri fólgið í því að vera hluti af þeirri sterku
heild sem kennarar og starfsfólk skólans mynda.
Umsóknarfrestur er til 8. júní
Umsóknir skal senda til Signýjar Óskarsdóttur
skólastjóra, signy@grunnborg.is. Einnig er hægt að
fá nánari upplýsingar hjá henni í síma 698-9772.
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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.

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

Norræna húsið
The Nordic House

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.
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Rekstur til sölu
Fyrirtæki sem býður einstaklingum í áskrift. Enginn er að
bjóða uppá þessa tegund af áskrift.

'Z/Es1<hZZ

Grindavíkurhöfn
Hafnarvörður – Hafnsögumaður
Grindavíkurhöfn óskar eftir umsækjendum með ríka
þjónustulund í starf hafnarvarðar og hafnsögumanns
í fullt starf. Gerð er krafa um 2. stigs skipstjórnarnám.
Hafnarvörður-hafnsögumaður starfar m.a. við hafnsögu og
leiðsögn, öryggiseftirlit við höfn og sinnir ýmsum þjónustuverkefnum hafnarvarða, s.s. að raða skipum í höfn, taka við
og sleppa landfestum skipa og afgreiða vatn og rafmagn.
Starfsmaðurinn verður staðgengill hafnarstjóra
Menntun og reynsla
•
•

•
•
•

Skipstjórnarréttindi 2. stig.
Almenn færni í tölvum og geta til að setja
sig inn í þau forrit sem notuð eru hjá Grindavíkurhöfn.
Enskukunnátta til að sinna samskiptum við erlend
skip og viðskiptavini
Vélstjórnarréttindi eru kostur
Löggilding vigtarmanns er kostur

Hæfnisþættir
•
•
•
•

Sjálfstæði í vinnubrögðum
Geta til að sýna frumkvæði og rík skipulagshæfni
Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu
máli

Nánari upplýsingar veitir Sigurðar Arnar Kristmundsson
hafnarstjóri í síma 4268046 og netfang
sigurdura@grindavik.is
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starﬁð.
Kjör verða í samræmi við kjarasamning Sambands íslenskra
sveitarfélaga við Félag skipstjórnarmanna.

Erum með um 700 manns í áskrift og auðvelt er að auka
það uppí 2.000-3.000 einstaklinga.Velta 40 milljónir en hægt
er að ná yﬁr 100 milljóna veltu á auðveldan hátt.
Ásett verð 70 milljónir skoða skipti.
Uppl.helgugrund@gmail.com

ÍBÚASAMRÁÐ Í FÍFUHVAMMI,
Linda- og Salahverﬁ

Boðað err til íbúasamráðs með
íbúum og
g öðrum hagsmuna
aaðilum
í Linda- og Salahv
verﬁ.

Samráðsfundur ﬁmmtudaginn 28. maí
2015 kl. 17:00 - 18:30 í Salaskóla.
Dagskrá fundarins:
- Ávarp, Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri
- Kynning á fyrirhuguðum breytingum í
hverﬁnu.
- Verkefnið Hverﬁsáætlun Fífuhvamms
kynnt.
- Samráð við íbúa, vinnufundur.
- Lokaorð, Sverrir Óskarsson formaður
skipulagsnefndar

Með hverﬁsáætlun gefst íbúum frekari
kostur á að fylgjast með og taka þátt
í að móta sitt nánasta umhverﬁ. Nánari
upplýsingar má nálgast á heimasíðu
verkefnisins
www.kopa
avogur.is/hvverﬁsskipulag

Skipulags- og byggingardeild Umhverﬁssviðs

kopavogur.is

Samningskaup
Húsfélagið að Grenimel 20-22 óskar eftir
tilboðum í verkið „Utanhússframkvæmdir 2015“
Verkið felst í að gera við og endursteina alla útveggi,
endursteypa svalir, endurnýja þakkant, þakjárn og
þakglugga, endurnýja gler að hluta og gera við glugga.
Útboðsgögn fást afhent á rafrænu formi hjá
jonellert@hnit.is frá og með mánudeginum 26. maí 2015
og skal tilboðum skilað til Hnit verkfræðistofu hf fyrir
föstudaginn 1. júní 2015 klukkan 13:00 þegar þau verða
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ
Stígagerð og frágangur grafarsvæða í
Gufuneskirkjugarði.
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma óska eftir tilboðum í stígagerð og frágang grafarsvæða í Gufuneskirkjugarði.
Helstu magntölur:
Stígagerð:
2.000 m
Lagnaskurðir:
430 m
Vatnslagnir
420 m
Raﬂagnir
450 m
Jöfnun grafarsvæða: 10.600 m2
Verki skal lokið eigi síðar en 20. september 2015.
Vinsamlegast sendið tölvupóst á hjortur@internet.is til að
fá útboðsgögn á rafrænu formi.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Kirkjugarða Reykjavíkurprófastdæma, Vesturhlíð 8 Reykjavík 2. júní, 2015 kl. 1300.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Keﬂavíkurﬂugvöllur
Ný bílastæði og breytingar á
akstursleiðum –
Jarðvinna og yﬁrborðsfrágangur.
-V20037

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á
sigurdura@grindavik.is
Umsóknarfrestur er til 30. júní 2015

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Fellsvegur, gatna- og brúargerð,
útboð nr. 13507
• Gönguleiðir og ræktun 2015,
útboð nr. 13523.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild Reykjavíkurborgar fyrir hönd byggðasamlags Strætó, óskar eftir áhugasömum aðilum til
þess að taka þátt í innkaupaferli um þjónustuna
„Akstur almenningsvagna á höfuðborgarsvæðinu“.
Um er að ræða innkaup á um 170 þúsund tímatöﬂutímum á ári með 49 rekstrarvögnum frá upphaﬁ
vetraraksturs í ágúst 2016 til loka sumaraksturs í ágúst
árið 2020, með heimild til framlengingar um allt að 4 ár.
Innkaupum þessum er skipt upp í 9 mismunandi stóra
innkaupahluta. Samið verður í það minnsta við tvo og
að hámarki fjóra rekstraraðila um aksturinn. Samningskaup þessi eru auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Óskað er eftir umsóknum frá aðilum sem geta uppfyllt
lámarkskröfur laga nr. 73/2001 um fólks- og farmﬂutninga ásamt reglugerð nr. 528/2002 um fólksﬂutninga
á landi. Gerð er m.a. krafa um að bjóðandi haﬁ a.m.k.
þriggja ára samfellda reynslu á síðastliðnum ﬁmm árum
og/eða að eigandi, stjórnandi eða lykilstarfsmaður haﬁ
a.m.k. sex ára reynslu af sambærilegri þjónustu og hér
um ræðir.
Samningskaupagögn verða aðgengileg, eigi síðar en
þriðjudaginn 26. maí kl. 12.00, á innkaupavef á
eftirfarandi vefslóð:
https://www.ethics.dk/asp4/tender/straeto_0101_20150316.nsf/

Umsækjendum er boðið til kynningarfundar í Borgartúni
12-14, 105 Reykjavík þann 2. júní 2015, kl. 14:00.
Móttaka umsækjanda fer fram í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar á fyrstu hæð.
Umsóknir ásamt fylgigögnum skulu hafa borist inn á
innkaupaveﬁnn, eigi síðar en:
kl. 14:00 þann 15. júlí 2015.

Verkið felst í að útbúa ný bílastæði, breyta akstursleiðum og fjarlægja og steypa
kantsteina og eyjar við Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Verkliðir innifela meðal annars jarðvinnu, lagningu
fráveitulagna ásamt niðurföllum, lagningu rafstrengja
í jörðu, malbikun, steypu á kantsteinum, hellulögn
gangstétta og frágang gróðurs.
Helstu verkþættir og magntölur:
Uppgröftur
Fyllingar
Frárennslislagnir
Malbik og jöfnunarlag

9.100 m3
11.500 m3
300 m
10.150 m2

Verki skal að fullu lokið 30. júlí 2015.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna í útboðsgögnum sem verða
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is
miðvikudaginn 27. maí 2015. Tilboð verða opnuð í viðurvist
þeirra bjóðenda sem þess óska þriðjudaginn 9. júní 2015
kl. 11.00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

TIL LEIGU
Encomat Vinnupallalyftur / Turnlyftur
Lengd á palli allt að 30 metrar / Nær upp í 14 hæðir
eða ca. 40 metra.
Til leigu í skemmri og lengri tíma.
Upplýsingar í síma 898-4520

Til hvers að ﬂækja hlutina?
Innkaupadeild

LIFÐU
í NÚLLINU!

365.is
Sími 1817
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Samtök aldraðra

Auglýsing um skipulagsmál
í Mýrdalshreppi
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Námsstyrkir

Fulltrúi skipulags -og byggingarmála

Aðalfundur Samtaka aldraðra
Verður haldinn 28.05.2015 kl. 14.00
í safnaðarheimili Grensássóknar.

Í samræmi við 31.gr.skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst
eftir athugasemdum við eftirfarandi aðalskipulagsbreytingar.

Bandalag kvenna í Reykjavík auglýsir eftir umsóknum um
styrki til Starfsmenntunarsjóðs ungra kvenna fyrir skólaárið
2015-2016.

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Mýrdalshrepps
2012-2028 – Verslun og þjónusta

Venjuleg aðalfundarstörf.

Tilgangur sjóðsins er að hvetja og styðja við bakið á ungum
konum í Reykjavík, sem ekki eiga kost á námslánum, til að afla
sér aukinnar menntunar.

Unnin hefur verið tillaga að breytingu aðalskipulags Mýrdalshrepps
2012-2028. Í breytingunni felst að skilgreind eru ný verslunar og
þjónustusvæði á dreifbýlisuppdrætti og í greinargerð skipulagsins.

Vegna samþykktra brey tinga á aðalfundi 2013
og 2014 á kosningu til stjórnar er rét t að hafa
í huga að kosnir eru 4 aðalmenn og þrír varamenn
til stjórnarstarfa, en formaður er kosin sérstaklega.

Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari
upplýsingar má nálgast á vef Bandalags kvenna í Reykjavík,
www.bkr.is

Hafið þet ta í huga og bjóðið ykkur til starfa.

Umsóknir um styrki skal senda til Bandalags kvenna í
Reykjavík, Túngötu 14, 101 Reykjavík, merktar „Námsstyrkir”.

Tillaga þessi liggur frammi hjá fulltrúa skipulags-og byggingarmála Mýrdalshreppi, Austurvegi 17, 870 Vík og á heimasíðu
Mýrdalshrepps www.vik.is. Frá 21.maí 2015 til og með 6.júlí 2015.
Athugasemdum ef einhverjar eru skal skila skriflega á skrifstofu
Mýrdalshrepps, Austurvegi 17, 870 Vík eða í tölvupósti á
bygg@vik.is. Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út
mánudaginn 6. júlí 2015. Þeir sem ekki gera athugasemdir við
tillögu þessa teljast samþykkir henni.

Umsóknarfrestur er til 19. júní.

STOFA
ICELANDIC
TOURIST
BOARD

HVER VERÐUR GÆÐAÁFANGASTAÐUR ÍSLANDS 2015?

Auglýsing um skipulagsmál í
Sveitarfélaginu Hornaﬁrði

Ferðamálastofa kallar eftir umsóknum vegna evrópsku EDEN- samkeppninnar
um gæðaáfangastaði í Evrópu, European Destination of Excellence.
Yﬁrskrift þessa árs er „Matartengd ferðaþjónusta“.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi
sínum þann 13. maí 2015 að auglýsa lýsingu vegna
breytingar á aðalskipulagi og óverulega breytingu á
aðalskipulagi 2012-2030.
Forsendur breytingar er vegna fyrirhugaðar breytingar
ná yﬁr landsvæði við Ósland og hafnarsvæði. Breyting er
fyrirhuguð á hafnarsvæði verður gert ráð fyrir nýrri útrás
fráveitu og stækkun á þjónustusvæði á Óslandi. Á nýju
svæði verði gert ráð fyrir verslun og þjónustu þ.m.t.
hótelum, gistiheimilum, gistiskálum og veitingahúsum.
Breytingartillagan er ekki matsskyld og því ekki háð lögum
nr. 105/2006. Hins vegar verður gerð almenn grein fyrir
helstu umhverﬁsáhrifum breytingartillögu á umhverﬁð í
samræmi við skipulagslög nr. 123/2010.

Óveruleg breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins
Hornafjarðar 2010-2030
Markmið með aðalskipulagsbreytingu er að heimila byggingu skólpdælustöðvar í Óslandi. Forsendur breytingarinnar eru þróun og uppbygging á fráveitukerﬁ á Höfn,
viðbrögð við breyttri hönnun og vilja sveitarfélagsins til þess
að bregðast skjótt við.
Bæjarstjórn telur að hér sé um óverulega breytingu að
ræða. Aðalskipulagstillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar, skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr.
123/2010 um óverulegar breytingar á aðalskipulagi.
Þeir sem óska eftir nánari upplýsingum haﬁ samband við
skipulagstjóra.
Gunnlaugur Rúnar Sigurðsson
Skipulags- og byggingafulltrúi

6YHLWDUIpODJLè+RUQDIM|UèXU+DIQDUEUDXW6ZZZKRUQDIMRUGXULV

Mikilvægt er að þau verkefni/staðir sem sótt er
um fyrir séu þegar í uppbyggingu og að
umsækjendur haﬁ sýnt frumkvæði á þessu sviði
a.m.k. síðustu þrjú árin.

PORT hönnun

Lýsingin verður til kynningar í Ráðhúsi sveitarfélagsins
að Hafnarbraut 27, 270 Höfn frá 23. maí til 3. Júní 2015 og
á heimasíðu sveitarfélagsins hornafjordur.is/ stjórnsýslaskipulag í kynningu. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með geﬁnn kostur á að gera athugasemdir við
aðalskipulagslýsinguna. Frestur til að skila inn athugasemdum er til 03. júní 2015 og skal skila skriﬂega á bæjarskrifstofur Hornafjarðar Hafnarbraut 27, 780 Höfn eða á
netfangið skipulag@hornafjordur.is

Lögð er sérstök áhersla á verkefni þar sem
matvælaframleiðendur og ferðaþjónustuaðilar
vinna í sameiningu að sjálfbærri nýtingu og
kynningu á svæðisbundnum matvælum.

Umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er til 19. júní 2015.
Allar nánari upplýsingar má ﬁnna á
www.ferdamalastofa.is/eden

Um getur verið að ræða staði af öllum stærðum
og gerðum og er fólk hvatt til að kynna sér málið
nánar á heimasíðu verkefnisins.
EDEN-verkefnið nýtur fjárhagstuðnings COSME-verkefnis
(2014-2020) Evrópusambandsins.

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500
Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535-5510

Verkefnalýsing til undirbúnings
deiliskipulagsgerðar til kynningar.
Auðbrekka. Þróunarsvæði. Skipulagslýsing.
Vakin er athygli á því að nú stendur yﬁr í samræmi við 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, kynning á skipulagslýsingu fyrir gerð deiliskipulags á sk. Auðbrekkusvæði. Nánar tiltekið afmarkast svæðið af Skeljabrekku í vestur, Nýbýlavegi 2-12 til norðurs, Auðbrekku og göngustíg milli
Auðbrekku 32 og 34 til austur og Hamrabrekku í suður. Í lýsingunni, „Auðbrekka – deiliskipulag. Nýjar leiðir - ný markmið – nýtt hlutverk. Lýsing
skipulagsverkefnis“, dags. 4. maí 2015, koma m.a. fram áherslur bæjaryﬁrvalda við deiliskipulagsgerðina, upplýsingar um forsendur,r fyrirliggjandi
stefnu, fyrirhugað skipulagsferli, áfangaskiptinu svo og um kynningu og samráð gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. Verkefnið var kynnt
á almennum samráðsfundi 29. janúar 2015.
Ofangreind verkefnalýsing er til kynningar á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til ﬁmmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00 og á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að
kynna sér lýsinguna. Athugasemdir eða ábendingar við lýsinguna skulu hafa borist skriﬂega skipulags- og byggingardeild Umhverﬁssviðs,
Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á tölvupóstfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar er 23. júní 2015.

kopavogur.is

23. maí 2015 LAUGARDAGUR

20 | ATVINNA |

Stofnað 1988
Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Jörðin Ásholt - Ásahreppi - Rangárvallasýslu

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali.
s: 862-3377

HÓTEL BEST - STAPAVEGUR 7
VOGAR VATNSLEYSTUSTRÖND

Breiðavík 45

Hótel á einni hæð í Vogum í Vatnsleysuströnd

OPIÐ HÚS

annan í hvítasunnu frá kl: 13:00 til 13:30
Fallegt 160 fm raðhús á tveimur
hæðum ásamt bílskúr
Þrjú svefnherbergi, þar af
hjónaherbergi með sér baðherbergi
Skjólgóður suðurpallur og garður

Frábær staðsetning og útsýni. Um er að ræða frábært land og

Nánari upplýsingar veitir

sumarhús/heilsárshús í Ásahreppi. Landið er 63,6 hektarar og þar
af eru ræktað tún ca. 5 hektarar, afgirt jörð með beitarhólﬁ, vatni,
vatnsbryggingartæki. 60 fm. vandað heilsárshús auk ca. 20 fm.
geymsluhúsnæði/gestahús. Stór verönd með heitum potti. Hitaveita.
Verð 46,9 millj.
Nánari upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233.

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

Eldhús með miklu skápaplássi,
vönduð tæki

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Verð:

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

Lynghóll - Nýbýli við Selfoss

49,9 millj.

ATVINNUTÆKIFÆRI - FJÁRFESTAR. Eignin er alls 1.311,8 fm að
stærð á einni hæð. 28 2ja manna herbergi með sér snyrtingu, öll
með sjónvarpi og interneti, dúkur, teppi og korkflísar á gólfum. Sjö
herbergi með sameiginlega snyrtingu, þ.e. eitt 2ja manna og sex
herbergi með aðstöðu fyrir fjóra, internet aðgangur. Þrjár íbúðir (ca
40 fm hver) með gistiaðstöðu fyrir allt að fimm manns. Að auki er
gestamóttaka, tvö þvottahús, rúmgóður matsalur, eldhús, herbergi
fyrir næturvörð, setustofa fyrir gesti, tölvuherbergi, snyrting og
líkamræktarherbergi, aðallega flísar á gólfum.
Sjá nánar uppl. www.hotelvogar.is
Allar nánari upplýsingar hjá Eiríki Svani Sigfússyni
löggiltum fasteignasala í síma 862-3377
Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Höfum fengið í einkasölu nýbýlið Lynghóll við Selfoss 30 hektara land.
Afstúkað í 4 beitahólf með rennandi vatni.Frábær staðsetning og
útsýni. Góðar reiðleiðir. Lynghóll er við þjóðveg 1 sami aﬂeggjari og
Hjálmholt í Flóa. Sökklar af 80 fm. sumarhúsi. Rafmagn komið og kalt
vatn, hitaveita á staðnum. Allar nánari upplýsingar gefur Helgi Jón
sölustjóri s. 893 2233. Verð 16,5 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Ǥ
FRAMNESVEGUR 40, 42 OG 42A
STAKFELL KYNNIR: BYGGINGARVERKEFNI
Á EFTIRSÓTTUM STAÐ Í VESTURBÆNUM
• Til sölu er Framnesvegur 40, 42 og 42A.
• Heildarstærð lóðanna þriggja er 574 fm.
• Á lóðunum standa í dag þrjú íbúðarhús auk bílskúrs,
heildar fermetrafjöldi er 328,2 fm.
• Allir eignarhlutarnir eru í útleigu í dag og ber því verkefnið
góðar leigutekjur.
• Fordæmi eru fyrir háu nýtingarhlutfalli á nærliggjandi
fasteignum.
• Ekki liggja fyrir deiliskipulagsbreytingar með auknu
byggingarmagni en möguleiki er fyrir hendi á því að annað
hvort endurbæta og byggja við/ofan á núverandi byggingar
eða reisa nýtt íbúðarhús með hámarksnýtingu að leiðarljósi.

Ásett verð: 135.000.000

ÓSKAR H.
BJARNASEN

Frekari upplýsingar veitir Óskar H. Bjarnasen lögfr. LL.M.,
s: 691-1931 eða oskar@stakfell.is
STAKFELL–STÓREIGN EHF.

FASTEIGNASALA

Lögfræðingur, LL.M.
sölumaður
gsm 691 1931

BORGARTÚN 30

105 RVK

Stakfell.is

Borg fasteignasala
Ármúla 7
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

4
herb.

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar Hildur
Guðmundsson Birkisdóttir
Sölumaður
Sölumaður
897 5930
663 4539

84,2
m2.

OPIÐ
HÚS

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

3
herb.
h
her

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

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

87,7
m2.

stakfell@stakfell.is

519 5500

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

OPIÐ
HÚS

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

Jóhanna
Gísli Elí
Sigurðardóttir Guðnason
Sölumaður
Sölumaður
662 1166
698 5222

85,1
m2.

Opið hús sunnudaginn 24. maí kl. 15:30 - 16:00

Opið hús þriðjudaginn 26. maí kl. 20:00 - 20:30

Huldurbraut 56

Bústaðavegur 65

Bergstaðastræti 48

Áhugavert parhús á frábærum stað í vesturbæ
Kópavogs, innst í enda götunnar. Húsið er á þremur
pöllum og það er innbyggður bílskúr. Gróin og skjólgóður garður. Góð eign sem vert er að skoða.

Björt og vel skipulögð 87,7 fm 3ja herbergja
íbúð á 1. hæð. Sér inngangur er í íbúðinni.
Stofa og borðsofa í björtu alrými. Tvö svefnherbergi. Eldhús og baðherbergi snyrtilegt.

85,1 fm íbúð á eftirsóttum stað við Bergstaðastræti í Reykjavík. Eignin saman stendur af holi,
eldhúsi, stofu og borðstofu í alrými, baðherbergi
og stóru svefnherbergi með fataskápum.

Verð: 56.900.000
OPIÐ
HÚS

4
herb.

Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447

121
m2.

6
68,7
m22..

Opið hús þriðjudaginn 26. maí kl. 17.30-18.00

Verð: 39.900.000

Um er að ræða 68,7 fm vel staðsett verslunarhúsnæði á einni hæð í verslunarkjarnanum Glæsibæ.
Húsnæðið er opið og bjart glerrými með góðum
útstyllingarmöguleikum.

Verð: 18.200.000

2
herb
herb.

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

97,5
7,5
m2.

ÍBÚÐIN ER LAUS Í JÚNI – LEIGIST TIL 1. ÁRS Í SENN.

Glæsibær
Þóra
Fasteignasali
777 2882
Jóhanna
Sölumaður
662 1166

Verð: 28.500.000
TIL
LEIGU

GOTT VERSLUNARHÚSNÆÐI Í GLÆSIBÆ

Reiðvað 3
Vel skipulögð íbúð með 3 svefnherbergjum,
stóru og opnu alrými með eldhúsi, borðstofu
og stofu. Stór timburverönd mót suðri – mikið
útsýni til Bláfjalla, yﬁr Rauðhóla og Heiðmörk.

Verð: 29.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

Axel
Axelsson
Sölumaður
820 6478

Vatnsstigur 16
Þóra
Fasteignasali
777 2882
Jóhanna
Sölumaður
662 1166

Stórglæsileg útsýnisíbúð til leigu. Íbúðin er
fallega innréttuð með rúmgóðu herbergi, stofu
og eldhúsi, bað og þvottahús ásamt stæði í
upphitaðri bílageymslu.

Leiga: 250.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Jóhanna
Sölumaður
662 1166

Þórunn

Andri

Hannes

Stefán

Jóhanna

Kristján

Bjarni

Gunnar

Arna

Venni

Kristín

FJÖLBÝLI

HERB:

STÆRÐ: 98 fm

3

Hannes 699 5008

31.900.000

25. maí 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS

HERB:

3

STÆRÐ: 85-124 fm

STÆRÐ: 96,4 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Björt og rúmgóð íbúð á 2.hæð. 3 svefnherbergi.
Stofa með suður svölum. Þvottahús innan
tE~ßDU<´UWDNDQOHJWOiQIUiÀE~ßDOiQDVMyßL
Laus við kaupsamning.
Heyrumst

26.900.000

Stefán 892 9966
OPIÐ HÚS

3-4

31.9-39.9 M

24. maí 17:30 – 18:00

Fiskakvísl 3
110 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 172,3 fm

FJÖLDI HERBERGJA:4-5

Fjölskylduvæn og sérlega snyrtileg íbúð á 1.
hæð auk 33,7 fm bílskúrs. Stutt er í skóla og
alla helstu þjónustu. Húsið er nýlega málað og
sameign til fyrirmyndar

Fjögurra herbergja íbúð á annari hæð í
lyftuhúsi. Opin, björt og vel skipulögð íbúð,
fallegar innréttingar, bílastæðahús, stórar
µtVDODJßDUVYDOLUtVXßXU

Heyrumst

Heyrumst

Bjarni 662 6163
OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 126,7 fm

HERB:

Heyrumst

32.900.000

FALLEG EIGN Í SJÁLANDI

210 GARÐABÆR

HÆÐIR

Nýjar íbúðir - Tilbúnar til afhendingar.
Sérinngangur í allar íbúðir, vandaðar innréttingar, áltré gluggar. Stæði í bílageymslu
I\OJLUµHVWXPtE~ßXPtE~ßLUHIWLU

Heyrumst

Bjarni 662 6163

Strandvegur

36.4-37.9 M

201 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

Vel skipulögð 3. herbergja íbúð á 2. hæð með
sérinngangi í nýlegu litlu fjölbýli. Parket og
µtVDU6XßXUVYDOLU6pUVWßLtEtODJH\PVOX
Verðlaunalóð.

109 REYKJAVÍK

3

Þorrasalir 17

110 REYKJAVÍK

Kóngsbakki 13

HERB:

25. maí 17:15 – 17:45

Rauðavað 13

25. maí 16:00 – 16:30

FJÖLBÝLI

Heyrumst

Heyrumst

Gunnar 699 3702

OPIÐ HÚS

Magnús

Nýjar íbúðir afhentar maí 2015.
Stórglæsilegar lúxus íbúðir með stæði bílageymslu. Vandaðar innréttingar, granít borðplöptur í
eldhúsi og sólbekkjum. Einungis 3 íbúðir eftir.

Stórglæsileg, algjörlega endurnýjuð 3ja
herbergja íbúð á jarðhæð við Drápuhlíð 1 í
Reykjavík. Einstök eign fyrir vandláta.

STÆRÐ: 104,5 fm

Harpa

200 KÓPAVOGUR

105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

Lára

Ástún 6

Drápuhlíð 1
STÆRÐ: 68,5 fm

Þórey

Magnús 699 2010

44.900.000

Stefán 892 9966

39.900.000

25. maí 15:00 – 15:30

Álfheimar 46

Ljósaland 20

104 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 107,2 fm

5(<.-$9À.
FJÖLBÝLI

HERB:

4

Góð fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð í
fjögurra hæða húsi, 3 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofa. Gott útsýni er úr íbúðinni.
Kíktu við.
Heyrumst

Kristján 696 1122

STÆRÐ: 160,6 fm

RAÐHÚS

HERB:

5

Fallegt, vel skipulagt og mjög vel staðsett
endaraðhús neðst í fossvoginum.
Fjögur svefnherbergi, fallegur og skjólgóður
garður með verönd ásamt bílskúr.
Heyrumst

29.900.000

Hannes 699 5008

61.900.000

Opið hús að VINAMINNI - MjóstræƟ 3, Grjótaþorpi

NÝTT - Opið hús að Stekkjarhvammi 26 í Hafnarfirði

NÝTT - Opið hús að Breiðuvík 5 (íb 202) í Grafarvogi

Miðvikudaginn 27. maí milli kl 17:00 og 17:30
103,8 ferm | Hæð | fmr 32.200.000 | verð 49.900.000

Mánudaginn 25. maí, annan í hvítasunnu, milli kl 14:00 og 14:30
179,6 ferm | Hæð | fmr 36.600.000 | verð 44.900.000

Mánudaginn 25. maí, annan í hvítasunnu, milli kl 15:00 og 15:30
113,2 ferm | 4ra - 5 herb | fmr 29.200.000 | verð 36.900.000

Hæð og ris með bílskúr

Hrísmóar 6 (íb 403 ) í Garðabæ

NÝTT - Opið hús að Lönguhlíð 23 (íb 302) í Reykjavík

NÝTT - Opið hús að Arnarási 15 (íb 202) í Garðabæ

Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300
120,4 ferm | 4ra herb | fmr 28.300.000 | verð 36.900.000

Mánudaginn 25. maí, annan í hvítasunnu, milli kl 16:00 og 16:30
78,9 ferm | 3ja herb | fmr 22.100.000 | verð 32.500.000

Mánudaginn 25. maí, annan í hvítasunnu, milli kl 17:00 og 17:30
97 ferm | 3ja - 4ra herb | fmr 29.100.000 | verð 36.500.000

Opið hús að Njálsgötu 19 (íb 103) í Reykjavík

Hallakur 2A (íb 102) í Garðabæ

Furuás 5 í Garðabæ

Mánudaginn 25. maí, annan í hvítasunnu, milli kl 20:00 og 20:30
71,6 ferm | 2ja herb | fmr 28.700.000 | verð 29.900.000

Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300
106,8 ferm | 3ja herb | fmr 32.750.000 | verð 39.900.000

Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300
225,7 ferm | Einbýli | fmr 67.100.000 | verð Ɵlboð

Björt endaíbúð með bílskúr

NÝTT
VERÐ

Vantar - fyrir áreiðanlega kaupendur
* Einbýli, par - eða raðhús í Garðabæ
* 3ja herb íbúð í Garðabæ með sérinngangi á jarðhæð
* Einbýli, par - eða raðhús á stórhöfuðborgarsvæðinu
Fyrir hjón með börn á skólaaldri sem eru búin að selja og geta boðið
traustar og öruggar greiðslur. Þau eru opin fyrir flestum
staðsetningum á höfuðborgarsvæðinu en eru helst að leita eŌir
fasteign í smíðum, Ɵlbúin Ɵl innréƫnga eða lengra komin. Eignir
sem þarfnast endurbóta koma einnig Ɵl greina.

NÝTT VIÐSKIPTATÆKIFÆRI
Rótgróið fyrirtæki í heilsugeiranum
með mikla viðskiptavild
Fyrirtækið er vel staðseƩ miðsvæðis í
Reykjavík, með góðan leigusamning og hefur
verið leiðandi á sínu sviði síðastliðin 25 ár. GoƩ
viðskiptalíkan og stöðugur rekstur, miklir
vaxtamöguleikar fyrir nýja eigendur.

* 3ja - 4ra herb íbúð á stórhöfuðborgarsvæðinu
Fyrir trausta kaupendur, sérinngangur og sérafnotaréƩur er mikill
kostur en annars opin fyrir íbúð á verðbilinu 28-32 milljónir.

Fyrirspurnir skal senda á thorey@fastlind.is.

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

2015 NÝIR FORD F350
Nýr og öflugri en áður, Dísel 440hö,
Komdu og kynntu þér málið útvegum
allar gerðir af F350, erum að taka
niður pantanir, Kíktu á síðuna okkar
www.isband.is

DIESEL / 7 MANNA !
Toyota Landcruiser 200 VX árg 2008
ek 85 þ.km Glæsilegur jeppi með
öllu raðnr 154538 verð 8.9 mil skipti
möguleg

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

TILBOÐ DAGSINS:
Dodge Dakota 5/2008 ek.AÐEINS
24þús km. Sjálfskiptur. TILBOÐSVERÐ
1.590.000.- Rnr.287353

EIGUM TIL AFGREIÐSLU
STRAX !
KTM 450 EXC árg. 2015 Vinsælasta
Enduro hjólið. Verð: 1.889.900,-

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

Toyota Yaris Hybrid - NÝTT Árgerð
2015. Erum að fá nokkra á lager.
Takmarkað upplag. Verð aðeins
3.090.000kr. Raðnúmer 156735. Sjá
nánar á www.stora.is

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.

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.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

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

EIGUM TIL AFGREIÐSLU
STRAX !

BMW 730 D M-sport , 2011, ek
63þkm, 20” felgur - M-Sportfjöðrun
- Sportsæti - Hlaðinn búnaði Stórglæsilegur bíll. Er í salnum hjá
okkur, komdu og skoðaðu. Raðnr
210067.

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

KTM 690 Enduro R árg. 2015 Frábært
alhliða ferðahjól, ABS bremsur, 6 gíra,
EFI. Verð: 1.959.900,-

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík
Sími: 586-2800
www.ktm.is

Save the Children á Íslandi

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert próf,
engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Sama lága verðið 148.900.- kr.

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

Jeep Grand Cherokee Limited Dísel
Árgerð 2014. Ekinn 17þ.km. Sjálfsk.
Leður. Bakkmyndavél o.m.fl.. Glæsilegur
jeppi. Er á staðnum. Verð 10.990þ.kr.
Raðnr 157174. Sjá á www.stora.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

STÆRSTI SÝNINGARSALUR LANDSINS
MEÐ NOTUÐUM FARATÆKJUM OG FERÐAVÖGNUM

VIKING 1706 epic.
Árgerð 2000, fortjald.
Verð 490.000. Rnr.105537.
7.
N

0%

ROCKWOOD Premier 2317gi knott
kf17 hemlar. Árgerð 2012,
sólarsella og markísa.
Verð 2.290.000. Rnr.301102.

LÁ

0%

10

0%

N
0%

DELTA AERO Ta 3200 dv.
Árgerð 2006, Verð 1.600.000.
Rnr.301527.

N

N

0%

10

0%

10

N

0%

10

0%

0%

LÁ

LÁ

10

N

FEISHEN Fa-n550.
Árgerð 2014, ekinn 1100 KM,
bensín, sjálfskiptur.
Tilboðsverð 850.000. Rnr.106220.

LÁ

10

A-LINER Expedition sofa bed.
Árgerð 2010, sólarsella og
olíufylltur ofn. Verð 2.290.000.
0.000.
Rnr.300984.

LÁ

N

LÁ

FIAT Dethleffs globebus t-2.
Árgerð 2012, ekinn 91 Þ.KM, dísel,
6 gírar. Markísa Verð 6.850.000.
850.000.
Rnr.301461.

LÁ

10

CAMP LET Apollo lux/concord.
Árgerð 2011, fortjald o.fl.r.
Verð 990.000. Rnr.261718.
8.
LÁ

0%

N

0%

N

LÁ

10

FLEETWOOD Evolution e1.
Árgerð 2008, sólarsella og markísa.
Verð 1.690.000. Rnr.262214.
214.

10

FIAT Hymer 230.
Árgerð 1997, ekinn 197 Þ.KM, dísel,
5 gírar. Verð 2.390.000. Rnr.106308.
N

LÁ

FORD Econoline. Húsbíll
Árgerð 1991, ekinn 178 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.000.000. Rnr.3015522.

LÁ

10

FIAT Mobilvetta/ miller.
Árgerð 2008, ekinn 9 Þ.KM, dísel,
5 gírar. Verð 5.400.000. Rnr.106242.

10

N

N

LÁ

10

FLEETWOOD Americana bayside.
Árgerð 2007, sólarsella, markísa
o.fl.. Verð 1.330.000. Rnr.262190.
.262190.
0%

LMC Dominant 560rdb.
Árgerð 2008, Alde, markísa.
Verð 3.290.000. Rnr.301496.
496.

Opnunartímar: Mán – fös 10-18 • Lau. 12-16 • Sun. Lokað
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

ALLT AÐ 100% FJÁRMÖGNUN Í BOÐI

0%

10

N

LÁ
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7

REYNAST VEL GEGN AUGNÞURRKI
ICECARE KYNNIR Blue Berry-töflurnar eru ríkar af litarefninu lúteini og A-vítamíni. Góður kostur til að viðhalda góðri augnheilsu.

B

lue Berry inniheldur
mikið magn af lúteini, náttúrulega litarefninu sem
stuðlar að virkni gula blettsins
í auganu sem gerir okkur kleift
að sjá skýrt. „Ég hef notað Blue
Berry-töflurnar frá New Nordic,
undanfarna þrjá mánuði og finn
mikinn mun á augunum,“ segir
Anna Daníelsdóttir. „Áður fyrr
var ég mjög oft þurr í augunum
og einnig rauðeygð, þar sem
þurrkurinn olli því að ég varð
viðkvæmari í augunum. Mér
finnst líka að sjónin hafi lagast
og mér líður mun betur í augum
eftir að ég byrjaði að taka Blue
Berry-töflurnar.“

GÓÐUR KOSTUR
Flestir byrja að taka Blue Berry
þegar þeir finna að sjónin er að
breytast en það er ekkert sem
mælir á móti því að byrja fyrr
til að fyrirbyggja breytingar.
Sænsku Blue Berry-töflurnar
koma ekki í staðinn
fyrir heilsusamlegt
og fjölbreytt fæði
en þær eru góður
kostur til að viðhalda augnheilsu,
ríkar af lúteini og Avítamíni. A-vítamín
hjálpar til við að viðhalda eðlilegri sjón.
Gott er að taka tvær
töflur daglega með
morgunmatnum.
BLUE BERRY KOM
VERULEGA Á ÓVART
Bente hefur gaman
af því að lesa í frístundum sínum. Hún

BENTE er ánægð með Blue Berry-töflurnar og mælir með þeim.

les einnig mikið vinnu sinnar
vegna en hún starfar við gerð
hljóðbóka. „Fyrir um ári fór ég að
taka eftir breytingum á sjóninni
þegar ég var að lesa. Þar sem ég
les bæði mér til yndis og í starfi
mínu olli þetta mér nokkrum
vandræðum. Ég hélt ég þyrfti að
fá gleraugu. Ég
fann líka
fyrir óöryggi þegar
ég ók bíl
í myrkri
og var
farin að
halda að
þetta væri
aldrinum
að kenna.
Ég hafði
heyrt
margt
gott af
bláberjum
og að her-

FINNUR MIKINN MUN Anna er ekki eins viðkvæm í augum eftir að hún fór að taka Blue Berry.

flugmenn borðuðu bláber fyrir
næturflug. Þess vegna fannst
mér ráð að reyna Blue Berry-töflurnar. Ég er í raun og veru ekkert
hrifin af fæðubótarefnum þar
sem ég borða holla og næringarríka fæðu en Blue Berry kom
mér verulega á óvart. Ég er mjög
ánægð með töflurnar og mæli
glöð með þeim,“ segir Bente.

GÖMUL HEFÐ Í NÝJUM BÚNINGI
Vörur sem innihéldu bláber voru

með fyrstu fæðubótarefnum sem
fengust í sænskum apótekum.
Þessi kunna ofurfæða hefur
verið vinsæl um aldir. Í byrjun
tíunda áratugar síðustu aldar
þróaði New Nordic Blue Berrytöflurnar sem innihalda náttúrulegt lútein í samsvarandi magni
og er í einu kílói af ferskum bláberjum. Sú þróun er gott dæmi
um hvernig náttúrulækningar
í bland við nútímatækni geta
skilað miklum árangri.

MYND/STEFÁN

BLUE BERRY-TÖFLURNAR
●

Ríkar af lúteini og A-vítamíni.

●

Lútein getur stuðlað að betri
virkni augans.

●

A-vítamín getur viðhaldið góðri
sjón.

●

Augun verða síður þurr og viðkvæm.

●

Viðhalda góðri augnheilsu

●

Bláber eru kunn ofurfæða.

ÁRANGURINN KOM VERULEGA Á ÓVART
Sólarexem hefur plagað Hrönn lengi en eftir að hún fór að nota Perfect Tan er hún laus við það og nýtur þess að vera í sólinni.

H

rönn Ægisdóttir hefur
lengi verið með sólarexem og hefur orðið sérstaklega slæm þegar hún fer í
frí til sólarlanda. „Ég fæ alltaf
sólarexem þegar ég fer í sól
og það hefur bara hefur aukist
með árunum. Ég er einnig
mjög oft þurr í húðinni vegna
vanvirkni í skjaldkirtli, útskýrir
Hrönn.
Þegar hún sá umfjöllun um
Perfect Tan í blöðunum og að
Perfect Tan-töflurnar frá New
Nordic, gætu fyrirbyggt að fólk
fái sólarexem í fríinu leist henni
svo vel á það að hún ákvað að
prófa. „Ég sé ekki eftir því, ég
fór í sólina í fyrrasumar og aftur
í vetur og fann ekki fyrir neinu
sólarexemi. Ég varð einnig mun
betri í húðinni, fékk ekki þennan mikla þurrk í sólinni. Þvílíkur munur
því ég var
alltaf mjög
slæm af
sólarexeminu, sérstaklega á
bringunni
og einnig á
handleggjum.
Til viðbótar varð
ég svo
ánægð með
húðlitinn,
ég fékk
mun fyrr
brúnan og

LOKSINS LAUSN Eftir að Maja byrjaði
að taka Perfect Tan er hún loksins laus við
sólarexemið.

fallegan húðlit í sólinni. Þetta
kom mér verulega á óvart og
ég er mjög ánægð með árangurinn því það er svo gott að vera
laus við sólarexemið,“ segir
Hrönn. Hún bætir við að enn
annað hafi komið
henni skemmtilega
á óvart. „Það var
að neglurnar urðu
svo sterkar. Það
varð svona til að
auka ánægjuna enn
frekar.“

PERFECT TAN
VIRKAÐI FRÁBÆRLEGA
Þegar Maja kynntist Perfect Tantöflunum ákvað
hún að prófa þær,
enda með mjög
viðkvæma húð.
„Fríin mín hafa oft

GÓÐUR ÁRANGUR Hrönn er ánægð með að vera laus við sólarexemið.

eyðilagst vegna sólarexems.
Það gerðist þrátt fyrir að ég
væri í skugga og hefði notað
sólarvörn,“ segir Maja. „Ég var
mjög spennt fyrir því hvernig
töflurnar myndu virka. Ég byrjaði að taka þær inn um mánuði áður en fríið hófst. Perfect

Tan virkaði frábærlega og ég
gat virkilega notið ferðarinnar
án þess að fá sólarexem. Ég gat
líka verið meira úti í sólinni en
ég er vön. Það er frábært að
finna vöru sem virkar, ég er orðin fastur viðskiptavinur Perfect
Tan.“

PERFECT TAN
●

Getur komið í veg fyrir sólarexem

●

Húðin verður ekki eins þurr

●

Brúnni og fallegri húðlitur

●

Vara sem virkar

FÓLK| HELGIN

FALLEGT Guðný Þórarinsdóttir, ein þeirra sem standa að markaðnum, segir mikilvægt að hlutir fái framhaldslíf.

SKRAUT OG SKART Skart, skrautmuni,
húsgögn og fleira er að finna í Portinu.

GERSEMAR „Það sem einum finnst drasl
finnst öðrum gersemi.“

MYNDIR/ERNIR

GAMLIR MUNIR Sjö forfallnir safnarar
standa að Portinu á Nýbýlavegi 8.

SAFNARAR Stöðugur straumur gesta hefur verið á markaðinn síðan hann var opnaður
þann 7. maí.

GAMLAR
GERSEMAR
MARKAÐUR Portið er litskrúðugur markaður á
Nýbýlavegi 8 með gamalt dót sem sjö forfallnir
safnarar standa að. Stöðugur straumur gesta hefur
verið frá því Portið var opnað fyrir tveimur vikum.

Þ
Staðurinn - Ræktin
Sta
tin

TT Hraðlest hefst 1. júní

Taktu sumaráskorun
EFLIR almannaten gsl / HNOTSKÓGUR grafís k h önnun

og fáðu 10!

Njóttu þín í birtunni

5

Frá og með 1. júní bjóðum við röð af krefjandi og skemmtilegum tveggja vikna námskeiðum.
Mæting 5x í viku – samtals 10 síðdegistímar.
Fyrir og eftir ferðalagið – eða hvenær sem þér hentar.

Innritun haﬁn í síma 581 3730. Sjá nánar á jsb.is

Velkomin í okkar hóp!
Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

að er rafmagnað andrúmsloft hérna á svæðinu og
allt í uppsveiflu. Við opnuðum þann 7. maí en þá var
haldinn Nýbýlavegsdagur. Það
var greinilega ekki vanþörf á
svona stað. Það er stöðugur
straumur gesta,“ segir Guðný
Þórarinsdóttir, ein sjö forfallinna
safnara sem standa að Portinu,
nytjamarkaði með gamla muni á
Nýbýlavegi 8 í Kópavogi.
Öll höfðu þau haldið úti
eigin síðum á Facebook, það er
Norma, Rauðhetta, Hús fiðrildanna, Húsgögn Retró, Hrönn
B. og Helga B. Guðný hóaði
hópnum saman og úr varð að
þau sameinuðust um húsnæði
undir dótið, enda heimili allra að
yfirfyllast.
„Það sem einum finnst drasl
finnst öðrum gersemi og við í
Portinu eigum það sameiginlegt að sanka að okkur alls kyns
dóti. Ég má ekki sjá neinu hent
og mér finnst mikilvægt að hlutir
fái framhaldslíf. Það hafði lengi
blundað í mér búðarkona, mér
finnst gaman að vera innan um
gamla hluti. Við skemmtum okkur mjög vel hérna,“ segir Guðný.
„Ég er þekkt í fjölskyldunni
fyrir að hirða allt en fjölskyldan
leitar reyndar líka til mín ef eitthvað vantar í grímubúninga og
slíkt, það finnst alltaf eitthvað
skemmtilegt hjá mér.“
En hverju er fólk að leita að á
markaðnum?

MARKAÐUR Opið er tvisvar í viku á
fimmtudögum og laugardögum.

„Fólk er að sækjast eftir öllu
milli himins og jarðar. Það kennir
enda margra grasa hérna en
margir í þessum hópi hafa til
dæmis mjög gott auga fyrir fallegum hlutum og oft má finna
hér þekkta merkjavöru,“ segir
Guðný.
Portið er opið tvisvar í viku,
á fimmtudögum milli klukkan 14
og 18 og á laugardögum frá 11
til 16. Alltaf bætist í lagerinn að
sögn Guðnýjar, söfnunaráráttan
sjái til þess. Portið heldur úti
hópi á Facebook þar sem fylgjast
má með úrvalinu.

40-80%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM

Gerðu kjarakaup á húsgögnum
frá Tekk Company og Habitat
OPIÐ LAGERSALAN
LAUGARDAG KL. 11-18 KAUPTÚNI 3 - GARÐABÆ
SUNNUDAG LOKAÐ – VIÐ HLIÐINA Á
TEKK COMPANY OG HABITAT
SÍMI 861 7541
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Bílar til sölu

TIL SÖLU: FORD ECONOLINE
4X4 ‚01

Til sölu Knaus Sudvind 580 árg 2004.
CD,fortjald,sjálfstætt rúm vel með
farið verð 2480 kr raðn. 121965
vantar hjólhýsi og húsbíla á skrá.

Honda CRV 250 Árg ‚07 Keyrt undir
50 klst. Verð 400.000. Uppl. í s. 8567729
CHEVROLET Tahoe ls 4x4. Árgerð
2004, ekinn 140 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.590.000.
Rnr.161408.

Ford Econoline 4X4 ferðabíll árg.
2001. Vél 7,3 Powerstroke, sjálfskiptur.
Eyðsla pr. 100 km. er kringum 15 ltr.
Bíllinn er búinn föstu rúmstæði aftast
með geymslurými undir, fatahengi
og WC-klefa. Laust borð og lítil, laus
gaseldavél. Bílnum fylgir gasísskápur
og ný topplúga. Einnig gangur af
hálfslitnum 35” dekkjum (315).
Ás.v.1750 þús. S. 868-8306 Gunnar

FRÁBÆR FJÖLSK. BÍLL.
TILBOÐ 690 ÞÚS
FORD FOCUS C-MAX 2004 ek.148
þús, ný skoðaður 16, ný kúpling, ný
dekk ofl.dráttarkrókur, rúmgöður og
skemtilegur fjöldskyldubíll ásett verð
850 þús TILBOÐ 690 ÞÚS möguleiki á
100% vísaláni í 36 man s.841 8955

Bílar óskast

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

Mótorhjól
BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Renault Scenic árg ‚04, ek 250þ, sko
‚16, þjónustubók, ný vél, ek 120þ, nýjir
spindlar, stýrisendar, bremsur og fleira.
350þús eða tilboð! Uppl. í s: 8998047

Til sölu Fíat Dukato árg 1991
Markísa,ný tímareim og vatnsdæla,ný
háþékja,nýtt í bremsum, Nýtt Olíuverk
og Gangverk nýskoðaður verð 1650
þús raðn 121950. vantar fellihýsi og
tjaldvagna á svæðið.

Kia Sorento EX Lluxury. Árgerð 2005,
ekinn 146 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 1.990.000. Rnr.240445.

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.

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

Sendibílar

SUZUKI 1400 GSX 106 hö 2006 Akstur
8 Þ.km. Sími 894-7760

Glæsileg Corvette 2006, ek aðeins
63þ. km., svört, hvítt leður, beinskipt,
rúm 400 hestöfl. Skipti ath. á ód. Verð
6.990þ. Uppl. í 822-4850
MERCEDES-BENZ E 500 . Árgerð 2002,
ekinn 123 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.390.000. Rnr.161469.
MB Sprinter 315. 07árg. Ek: 184þ,
Ný sprautaður, demparar og bremsur
og m.fl. Verð: 2.9 m + vsk, öll skipti
skoðuð, einhv vinna fylgir. s:8998826

Coleman Taos árg 2003 Truma
hljóðlát miðstöð , sólarsella,
markísa, Með bremsum.nýr
upphalari,CD,gaskútur,grjótagrind.
verð 680 þús raðn 121572 vel með
farið hýsi.

RAV4, árg.05, akstur 134þkm, 17”
Felgur, 5 gíra, Bensín. Verð 1.390þ.kr.
S: 848-9993

250-499 þús.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Vörubílar

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

VÖRUBÍLASTÖÐ
HAFNARFJARÐAR
Peugeot 407 des 2005 ekinn 190, Ný
tímareym/dekk. Flottur bíll Kr. 700
stgr. S. 7875144

SSK 4X4 SMÁJEPPLINGUR
DAIHATSU TERIOS 4X4 árg 99 ek.148
þús, sjálfskiptur, ný skoðaður 16, eyðir
litlu og lýtur vel út. TILBOÐ 390þús
möguleiki á 100% vísaláni s.841 8955

Fíat Ducato árg 1996 230 2.5 TDI
nýskoðaður. markísa, timareim,
loftpúðar, snúningsstóll, einn með
öllu. Verð 2980 þús raðn 121952,
ferðavagnar ekki sýndir nema í fylgd
sölumanns.

VW Golf trendline. Árgerð 2010, ekinn
94 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.890.000. Rnr.260012.

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

500-999 þús.

S. 555 0055 & 862 9234
Vörubílar, kranabílar, trailerbílar,
sandur, mold, uppfyllingarefni og
jarðvinna.

Kerrur

Húsbílar

Ford Galaxy 2004 ek 222 gott viðhald
7manna bíll fínn fyrir fjölskylduna eða
ferðamanninn. Verð 950stgr. 787-5144

VW Golf 1.6 ‚06 árg. Ek. 150þ. Bsk. Ný
tímar. Sk. ‚16. Ásett v. 900þ. Stgr.tilb.
630þ. S. 615-0478

Evrópskar gæðakerrur til sölu á
betra verði. sjá nánar inn á kerrur.is.
Dekkjahöllin.

Renault Trafic Dísel 05 ek:164 ný
skoðaður, yfirfarinn, Ný tímareim,
dráttarbeisli. V 1170þ S: 8221482

Hjólhýsi

Tabbert Davinci 460 árg 2014 með
tveimur rúmum aðeins sjö gistinætur
plastið ennþá á salerni mjög vönduð
hýsi, hentugt fyrir slyddujeppa, verð
4680 þús skipti á ód,raðn.121957

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfði, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367 & 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

TILBOÐ 590 ÞÚS - 100%
VÍSALÁN Í BOÐI
JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk
Sími: 567 0333
www.jrbilar.is

til sölu

3CANIA ' MEÈ (IAB  KRANA

RG  %KINN  KM ,YFTANLEGUR STÕRIBÒKKI
AÈ AFTAN 3ÎRLING PALLUR +RANI (IAB  83 MEÈ
 VÎKVAÒTSKOTUM OG SPILI
6ERÈ  KR 63+

5PPL 3   2ÒNAR o WWWKLETTURIS

Subaru Forester 2.0 Turbo. 2001,
ek. 127 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, ný
skoðaður, ný tímareim, einn eigandi.
Verð 540.000. S: 8400470

Suzuki Jimny 4X4 árg 2004 ek 150
þús, beinskiptur, ný dekk, lýtur vel,
sparneytinn jepplingur sem kemst allt,
verð 790 og tilboð 590 þús möguleiki
á 100% vísaláni s.841 8955

Reiðhjól

NÝ HOBBY HJÓLHÝSI
STÓRSPARNAÐUR!
Keyptu beint frá Evrópu. Við
aðstoðum þig. Allar fyrirspurnir
sendist á:
kriben@simnet.is
s. 866 5395

MOVER
(HJÓLHÝSAHREYFIR)
Kronings mover skoðið á
kronings.com
Verð frá 179þús er til á lager
Áhugasamir hafið samband við
kriben@simnet.is eða s. 866 5395
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Vinnuvélar

Hobby Prestige 560 UFE hjólhýsi,
nýskráð 2007. Breydd. 2,5 m. Vel með
farið og tilbúið í útileguna. Rafmagnsog gas; miðstöð, ísskápur, ofn, og
vatnshitari. Stór sólars. og 2 rafg.
Markísa, svunta og teppi. Ásett verð
2,8 millj. Uppl. í s. 896 4774.

ÞJÓNUSTA

Hreingerningar

A-LINER EXPEDITION SOFA BED 2011
Lítið notað, vel með farið og tilbúið í
ferðina! Verð 2.200.000 S. 6910171

VY-ÞRIF EHF.

Bátar

Óska eftir Hobby 560UKF, kojur
frammí. Reyklaust og gott hús, árg
2007-2012. Uppl. í s. 892 0600

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

Fellihýsi

11

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali.
VAKA S:567 6700.

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

Garðyrkja

Bílaþjónusta

Hjólbarðar

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

Viðgerðir

FYRIRMYNDAR
GARÐSLÁTTUR
Ódýr og vandaður garðsláttur og
trjáklippingar fyrir húsfélög og
einstaklinga. Engi ehf 615-1605,
grasblettur@gmail.com

Bókhald
REIÐHJÓLAÞJÓNUSTAN
OPIÐ Í DAG!
Tek við öllum gerðum af reiðhjólum,
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

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

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

Varahlutir
Vitlu leigja út ferðavagninn þinn
í sumar? Mikil eftirspurn!! www.
highway.is S: 5378787
Palomino Colt árg 05 í góðu standi.
Geymt inni yfir vetur. Velbúið aukahl.
Bremsur endurnýjaðar 2014, nýr
geymir,ný dekk. Verð 800þ kr og engin
skipti. Uppl í s 8632581.

JAPANSKAR VÉLAR EHF.
BÍLAPARTASALA
SWIMAX SLÖNGUBÁTAR
320 - 420 cm frá 199.000 kr.
Veiðiportið Grandagarði 3, s. 552-9940
Nánar á veidiportid.is

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

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407
Sími 550 9800

www.tjaldaleiga.is

(SS[M`YPYZH\UH
VNISH\[N\M\
Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri.

Smiðjuvegur 11, 200 Kópavogur, sími 571 3770
GSM 860 4460, tt@taekjataekni.is

6!2!(,54)2
)VECO o "ENZ o -AN o 2ENAULT
Kristján Már Arnarson
Málarameistari

6ARAHLUTAÖJËNUSTA

Sími 692 5735 • treogmalun.is

treogmalun@gmail.com

LHELLA  o 3ÅMAR   o   o WWWVELANAUSTIS

'EYMSLUSKÒRAR GESTAHÒS TIL SÎLU
o ¶RJ¹R ST¾RÈIR     FM
o 6EGGJAGRIND ÒT X TIMBRI
o 0APPI OG B¹RUST¹L ¹ ÖAKI
o 2OFAR OG TENGLAR )0 RAKAHELDNIR
o 3KÒRAR SEM ÖOLA VEÈUR OG VINDA
.¹NARI UPPLS REISUM SIMNETIS EÈA
S   &RÅÈA WWWREISUMIS

Alla fimmtudaga og laugardaga

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

íshúsið ehf

Smiðjuvegur 4a, Græn gata, Kópavogur | 566 6000

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Málarar

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

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

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

Búslóðaflutningar
Sjónvarp

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

Húsaviðhald

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.
Smiður og múrari geta bætt við sig
verkum í nýsmiði og viðhaldi. S:
8617749

Til bygginga
Önnur þjónusta

Tölvur

Er fartölvan eða borðtölvan að
haga sér furðulega? Kíktu til
okkar og við bilanagreinum hana
fyrir þig 100% FRÍTT!
Tölvuvirkni, Holtasmára 1, Sími
555-6250

ATVINNUTÆKIFÆRI !
Getum bætt við okkur
millistórum lyftubílum stærð
ca 16m3 - 20 m3. Þeir sem
hafa áhuga geta nálgast
umsóknareyðublöð á
Sendibílastöðinni Klettagörðum
1 eða
óskað eftir eyðublaði í tölvupósti.
Nánari upplýsingar veittar í
tölvupósti.
stodin@sendibilastodin.is
eða á staðnum

VOFF.IS - NÝ HVOLPASÍÐA
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

Assistants needed in a bakery in the
Reykjavík area. Shift work. Please
apply to umsokn@kornid.is

Ódýr blekhylki og tónerar í flesta
prentara, Hagkaup Smáralind,
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150

FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI
CIESLI Z DOSWIADCZENIEM PRZY
STAWIANIU PEYT SZALUNKOWYCH.
MILE WIDZIANE UPRAWNIENIE NA
DZWIG BUDOWLANY. INFORMACJE
W J.ANGIELSKIM LUB ISLANDZKIM
POD NUMEREM +354-8202188 LUB
hafnarsport@simnet.is

Húsnæði í boði

KEYPT
& SELT

TIL LEIGU Á AÐEINS 950
KR FM!

Spádómar
Vinnuskúr, gámhús 20 fet, ónotað
Sjá augl. á bland.is Verð 700 þ+vsk, s.
8602130

SPÁSÍMI 908 7000
Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör
trúnaður. Opið til 22.

Atvinna í boði

HÚSNÆÐI

ÓKEYPIS BILANGREINING!

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

ATVINNA

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

Löggiltur málari getur bætt við sig
verkefnum. Þakmálun, úti og inni
málning. S. 693 2625

Til sölu

Óska eftir notuðu byggingarefni, dokar
borðum, 1”x6” og uppistöðum. Uppl í
s: 8975396

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Trésmíði
INNRETTINGAR.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

BS Verktakar óska eftir að ráða 2
duglega stundvísa og reglusama
starfsmenn við malbiksviðgerðir
í sumar of fram í haust.
Umsóknareyðublað á www.verktak.is

TILKYNNINGAR

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík

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

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

Námskeið

Rafvirkjun

SIGLINGANÁMSKEIÐ

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

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

Fundir

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

AÐALFUNDUR
KATTAVINAFÉLAGS
ÍSLANDS VERÐUR
HALDINN Í KATTHOLTI,
STANGARHYL
2, REYKJAVÍK,
MIÐVIKUDAGINN 3. JÚNÍ
2015, KL. 20:00

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

Flug

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

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

1. Venjuleg aðalfundarstörf

Atvinnuhúsnæði
tilkynningar

+- LÎGMANNSSTOFA VEITIR FAGLEGA
OG VANDAÈA R¹ÈGJÎF TIL EINSTAKLINGA
OG FYRIRT¾KJA &YRSTA VIÈTAL ER FRÅTT
OG ¹N SKULDBINDINGA
4ÅMAPANTANIR Å SÅMA
  EÈA GEGNUM
TÎLVUPËSTFANGIÈ
MAGNUS KMLIS

Óskast keypt
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.

skemmtanir









2. Önnur mál

STUBBAHUS.IS
Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3
stærðir á vegg og standur. Pöntunars.
555 6200. stubbahus.is



AUÐBREKKA - LEIGA
EINKAFLUGMANNSNÁM
HEFST 1. JÚNÍ,
SKELLTU ÞÉR Á NÁMSKEIÐ!
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

m"EST GEYMDA LEYNDARM¹L +ËPAVOGSn

3UNNUDAGURINN  MAÅ
 #HELSEA 3UNDERLAND
 3TOKE #ITY ,IVERPOOL

Kona („Magga”) leitar karlmanns með
tilbreytingu í huga. Gefur upp sitt nýja
símanúmer. Rauða Torgið, s. 905-2000
og 535-9920, augl.nr. 8505.
Hugguleg kona vill kynnast fullorðnum
karlmanni með góðar stundir í huga.
Rauða Torgið, s. 905-2000 og 5359920, augl.nr. 8554.

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

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. S. 893 1560 og 587
0102, Páll Andrésson.

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

HEIMILIÐ

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

Gullfalleg ung kona (með yndislega
rödd) vill heyra í karlmönnum. Gefur
upp símanúmer. Rauða Torgið, s. 9052000 og 535-9920, augl.nr. 8308.

GEYMSLUR.COM

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

Dýrahald
Til hvers að ﬂækja hlutina?

LIFÐU
í NÚLLINU!

(LJËMSVEITIN +LETTAR
2ÒNAR ¶ËR
SGEIR «SKARS
3IGGI RNA OG
4RYGGVI (UBNER
SPILA UM HELGINA
IR

LKOMN

HTTPWWWFACEBOOKCOMCAFECATALINA

Einkamál

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS

,EIKIR HELGARINNAR

TIL LEIGU OG SÖLU
Ný 50 m2 bil í Steinhellu 14. Mikil
lofthæð. Góðir gluggar og hurðir. Fyrir
frístundir eða lítinn rekstur. S: 6616800 og 564-6500

Kenni allan daginn Toyota 2014,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.
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Félagar hvattir til að mæta.
Stjórnin

Geymsluhúsnæði
Ökukennsla
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Kaffiveitingar

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

E
!LLIR V

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

GRINDARBÚR
Á GÓÐU VERÐI
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

365.is
Sími 1817

Þú færð GSM áskrift, internet og heimasíma fyrir
0 krónur með völdum sjónvarpspökkum 365.

4 GSM áskriftir

60 mín. og 60 SMS*

Internet
20 GB

Heimasími
100 mín.**

*60 mín. og 60 SMS fylgja hverri áskrift. **Greitt er 9,7 kr. upphafsgjald þegar hringt er úr heimasíma.

0DUNK|QQXQHKI

MIKIÐ ÚRVAL AF SNAKKI

Kræsingar & kostakjör

COCA COLA

RÍSKUBBAR/SMÁDR.

1L

170 GR, FREYJA

199

279

ÁÐUR 229 KR/STK

ÁÐUR 298 KR/STK

ORKUDRYKKUR
BURN 0.5L

298

ALLT FYRIR
EUROVISIONPARTÝIÐ...
LÍFRÆNA LÍKA!!!
ÁÐUR 369 KR/STK

-20%

-20%

Tilboðin gilda 23. maí – 25. maí 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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149
Bragi Halldórsson

„Jæja, Konráð,“ sagði Kata. „Þú sem allt veist, hvað á að gera hér?“ „V
„ ið eigum
að klippa út þessa ﬁmm þríhyrninga,“ sagði Konráð. „Og raða þeim þannig saman
að þeir myndi tening. Það má klippa einn þeirra í sundur en ekki hina.“ „T
„Tening,“
sagði Kata hugsi. „Og af hverju
r má klippa einn þeirra í sundur?“ Róbert klóraði
sér í hausnum. Hann gat ekki séð hvernig hægt væri að búa til tening úr þessum
þríhyrningum. Jafnvel þótt það mætti klippa einn í sundur.
r
Getur þú raðað þessum þríhyrningum saman svo þeir myndi tening? Einn þeirra
má klippa í sundur en ekki hina.

Benjamín 6 ára
teiknaði þessa fallegu mynd
og sendi Fréttablaðinu.

Heilabrot
Spurðu mig hvort ég sé
krókódíll? „Ertu krókódíll?“
Já, ég er krókódíll, spurðu
mig núna hvort ég sé kanína? „Ertu kanína?“
Nei, kjáni! Ég var að segja að
ég væri krókódíll!
Af hverju fór beinagrindin yfir götuna? Til að fara í
Body Shop.
Einu sinni fóru tvær golfkylfur á bar. Önnur þeirra

fær sér bjór og þá segir barþjónninn við hina golfkylfuna: Má ekki bjóða þér bjór
líka.
Þá segir golfkylfan: Nei,
takk, ég er driver.
Hvað er grátt að innan en
gult að utan? Fíll í bananabúningi.
Hvað sagði Tarsan þegar fílarnir komu yfir hæðina?
Þarna koma fílarnir.

TEIKNAR ÞÚ
FLOTTAR
MYNDIR?

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

ALSÆL Birta með myndirnar fínu sem María Ólafs gaf henni.

Finnst ﬂott að vera
með gull á tánum
Birta Hall, 4 ára, verður 5 ára 18. september. Í kvöld heldur hún með Serbíu.
1. Með hverjum heldur þú í
Eurovision og af hverju? Ég
hélt með Maríu Ólafsdóttur í
forkeppninni en ég hélt með
pabba mínum í litlu Eurovisionkeppninni. En núna held ég með
Serbíu í stóru keppninni. Hún er
í flottum kjól og syngur vel.
2. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Að fara í tívolí,
Ævintýraland, til útlanda að
kaupa eitthvað, hjóla, fara á
ströndina og fara í sundlaug. Og
auðvitað leika við vini mína.

3. Hvað langar þig að verða
þegar þú verður stór? Steinasafnari, veiðari sem veiðir lax,
búðarkona og lögreglukona
sem setur glæpamenn í fangelsi. Ég ætla líka að dansa ballett, ég er að æfa ballett.
4. Hvað er uppáhaldsdýrið
þitt? Fiðrildi, kisa, hundur, mýs
og svanir.
5. En uppáhaldssöngkonan
þín? María Ólafs af því í stóru
Eurovision-keppninni var hún

með gull yfir tánum og mér
finnst það bara mjög flott.
María sendi mér plaköt sem
voru mjög flott og ég setti þau
upp á vegg.
6. Hvað ætlar þú að gera í
sumar? Fara til Vestmannaeyja að sjá lunda af því ég hef
aldrei séð lunda og mig langar
svo að sjá lunda. Fara í sveitina
með fjölskyldunni, líka sólbað
á ströndinni og horfa á teiknimyndir.
adda@frettabladid.is
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HÖLLIN REYKJAVÍK

300 FM
SÝNINGARSALUR

ASPEN
La-z-boy stóll. Svart, vínrautt, brúnt eða ljóst leður.
Stærð: B:80 D:85 H:102 cm.

NORA
La-z-boy stóll.
Grátt og brúnt áklæði.
Stærð: B:78 D:85 H:101 cm.

EMPIRE
La-z-boy stóll.
Áklæði fjóri litir. Stærð:
B:80 D:70 H:102 cm.

74.990

64.990
FULLT VERÐ: 79.990

129.990

VERÐ: 89.990

RIALTO
La-z-boy stóll.
Svart, brúnt og
vínrautt leður. Stærð:
B:80 D:85 H:105 cm.

PINNACLE
La-z-boy stóll.
Svart og brúnt leður .
Stærð: B:80 D:85
H:104 cm.

149.990

VERÐ: 159.990

DREAMTIME
La-z-boy stóll.
Brúnt og svart leður.
Stærð: B:94 D:95
H:100 cm.

149.990

VERÐ: 179.990

VERÐ: 179.990

149.990
VERÐ: 189.990

LA-Z-BOY sjónvarpssófar

MIKIÐ ÚRVAL

229.990
VERÐ FRÁ: 299.990

159.990
VERÐ FRÁ: 209.990

RIALTO sjónvarpssóﬁ.
Dökk- og ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 3ja sæta B:205 D:90 H:105 cm. 2ja sæta B:152 D:90 H:105 cm

HÚSGAGNAHÖLLIN • B í l d s h ö f ð a 2 0 •
O G Dalsbraut 1 • Akureyri O P I Ð Virka

Reykjavík •

OPIÐ

R E Y K J AV Í K | A K U R E Y R I
Virka daga 10-18, laugard. 11-17 og sunnud. 13-17

daga kl 10–18 og laugardaga 11-16

EITT SÍMANÚMER

558 1100
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KROSSGÁTA

1

LÁRÉTT
1. Sælar eru einfaldar, þær koma mér
ekki við (11)
11. Einhverjar eru enn allar í drasli (10)
12. Þessar skepnur ráða við iðjuleysi
kvikindanna sem við það eru
kennd (11)
13. Hér er greint frá hömrunum og því
sem þeir kosta mig á mánuði (10)
14. Víst er hún sver, en eru búnu brekánin
hennar? (11)
16. Heilbrigðisstarfsmaður með æstar
krullur (9)
17. Skyldu þau gera höggmyndir? (12)
22. Vesturskot Össa dyravarðar (9)
25. Brúna bakkelsið eða pönnusteikta kynfrumuréttinn? (11)
26. Slá korn í hrönnum og eira engu (9)
29. Borðaðir þú það sem kærleiksrík
konan eldaði? (8)
30. Drapst þá drottinn minn fyrir dýrðina
sína (9)
31. Ég kemst í 1000 því hún skilur allt (3)
32. Hækkuðu og hækkuðu er þeir
efuðust (8)
33. Rætið er það sem seint verður klofið (9)
34. Ráðið ræður ráðinu. Eða er ráðið bara
verkfæri ráðsins? (12)
37. Blettur rennir fyrir fisk og bláuggar
bíta á (9)
41. Meðvirk reiði drottningar út af
ákveðinni sameiginlegri þjálfun (12)
42. Það sem nær ekki máli birtist í
athugasemdum (9)
43. Borga sátt um kaup og kjör (12)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

LÓÐRÉTT
1. Heimta höfuðfat fyrir Villa (8)
2. Hættulegt efni hins myrka dægurs, og eðlið er villt (8)
3. Boði fornra félaga og góðra (8)
4. Þetta ákvað Umhverfisstofnun, og þá voru örlög mín
ráðin (8)
5. Sálirnar renna saman við skiptin (6)
6. Að órar snúist um þær sem búið er að friða er bara
rugl (6)
7. Íþrótt gefur ávöxt (7)
8. Afkomendur þeirra er allt vita, einkum þó um áa sína
og afkomendur (9)
9. Glys dregur úr drift en fögur tákn standa fyrir sínu (11)
10. Hryggur afkomandi er einsog hvern annar bakpoki (9)
15. Smurður á bossanum, blessaður kvöldólarljóminn (11)
16. Horfin Hrútafjarðarsjoppa fyllir skarð horfinna tanna
(3)
18. Geri stormsveitir barnalegri en öskur æða á drengina
(13)
19. Reynslulaus sem litríkur en rótlaus fenjagróður (13)
20. Kærir hjón þótt ákæruefni sé óljóst (9)
21. Má ég biðja um hlýju, þú áttfætta skepna sem í henni
þrífst? (9)
23. Hús hins söngglaða hóps er sem guðlastið sjálft (9)
24. Morðtól AA-samtakanna er mín helsta driffjöður þótt
brengluð sé (9)
26. Lá við dögun og bein úr sjó (10)
27. Fengi ég fiður orsakaði það tré úr mýkri ranni geitblaðsættar (7)
28. Út af fyrir sig er hún hvorki mjó né sveigjanleg (7)
35. Samþykki orð kengruglaðs kjána (5)
36. Slík gjafmildi kallar á viðhöfn (5)
38. Ónýtt skip er ágæt máltíð (4)
39. Það þykir mér Sæmundi til sóma (4)
40. Tek blómskipan Englaborgarinnar á mínar herðar (4)
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Lausnarorð síðustu viku var
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VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
u
Sætmeti án sykurs eftir Nönnu
Rögnvaldsdóttur frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu viku var
Páll E. Ingvarsson, Garðabæ.
SUNNUDAG KL. 11:30

Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtast afar umdeildir
möguleikar. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 27. maí næstkomandi á
m
kr
krossgata@frettabladid.is merkt „23. maí“.
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

Gunnar Björnsson

Rupert Murdoch.

KAPPAKSTUR
sunnudag kl. 11:30

6

MÓNAKÓ

9

ALLT LAGT UNDIR Í MÓNAKÓ

12

Um helgina æða kapparnir í Formúlu 1 um stræti Mónakó.
Verður Hamilton á sigurbraut eða tekst Rosberg, Vettel eða
hinum að skjótast fram úr og saxa á forskot Englendingsins?
Fylgstu með um helgina á Stöð 2 Sport!

7

3

4

10

11

15

17

19

KROSSGÁTA

LÓÐRÉTT
1. málmur, 3. fíngerð líkamshár, 4.
verkfæri, 5. tímabils, 7. hindrun, 10.
for, 13. er, 15. gípa, 16. töf, 19. í röð.
LAUSN

20

Björn Þorfinnsson (2.407) missti af
laglegum vinningsleik í áttundu umferð Íslandsmótsins í skák í Hörpu.
Svartur á leik

LÁRÉTT
2. glansa, 6. tveir eins, 8. illæri, 9.
geislahjúpur, 11. í röð, 12. úrræði,
14. högni, 16. hvað, 17. samræði, 18.
angan, 20. leita að, 21. vangi.

13

16

21

5

8

14

18
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2
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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

„Heimurinn breytist mjög hratt. Þeir stóru munu ekki lengur
vinna þá smáu heldur munu hinir fljótu vinna hina hægfara.“

laugardag kl. 11:50

ÞUNG

1

SPAKMÆLI DAGSINS

TÍMATAKA

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

LA
LAUSNARORÐ

LÁRÉTT: 2. gljá, 6. tt, 8. óár, 9. ára,
11. rs, 12. lausn, 14. fress, 16. ha, 17.
mök, 18. ilm, 20. gá, 21. kinn.
LÓÐRÉTT: 1. stál, 3. ló, 4. járnsög, 5.
árs, 7. trafali, 10. aur, 13. sem, 15. skál,
16. hik, 19. mn.
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Björn lék 27. … Hd8 og skákinni lauk
með jafntefli. 27. … Bd3!! hefði hins
vegar dugað til vinnings. Gríðarleg
spenna er á mótinu en Hjörvar og
Héðinn heyja mikið kapphlaup um
Íslandsmeistaratitilinn. Þeir mætast í
lokaumferðinni.
www.skak.is: Lokaumferðir um
helgina kl. 13
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MarineerðinNegw York,

Þú getur vsalioðg rmósmarín eða
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afsláttu
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3fyrir
2

Freyju rís súkkulaði
og lakkrísdraumur, 100 g

328

kr.
pk.

Stjörnu Partymix, með salti
og pipar eða papriku, 170 g

399

kr.
pk.

Verð áður 497 kr. pk.
Rauð eða græn vínber, 500 g

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

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

2í pk.
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TÍMAMÓT
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

OLAV ØYAHALS
vélstjóri,
Furubyggð 15, Mosfellsbæ,

lést á Landspítalanum þann 20. maí sl.
Útför verður auglýst síðar.
Hulda Hatlemark
Hörður Olavson
Kristín Björnsdóttir
Gunnhild Hatlemark Øyahals
Þór Rúnar Øyahals
Jakobína Sigurgeirsdóttir
Guðrún Øyahals
Konráð H. Hatlemark Olavson Eva Björk Guðnadóttir
Haukur Olavsson
Lára Ómarsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegustu þakkir til allra þeirra er auðsýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegs föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

GUÐBJARTS KRISTINS
KRISTINSSONAR
Aðalgötu 21,
Keflavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks taugadeildar Landspítalans
í Fossvogi og starfsfólks D-deildar Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja.
Jóhanna K. Guðbjartsdóttir
Einar Haraldsson
Kristinn Þór Guðbjartsson
Erna Margrét Gunnlaugsdóttir
Hafþór Guðbjartsson
Guðbjörg S. Guðbjartsdóttir
Kristinn Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

RAGNHEIÐUR ARNFRÍÐUR
ÁSGRÍMSDÓTTIR
frá Teigi á Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness 18. maí sl. Útförin
fer fram frá Akraneskirkju þriðjudaginn 26. maí kl. 14.00.
Ásbjörn Hagalín Steinarsson
Jóhanna S. Gylfadóttir
Þórunn Úrsúla Steinarsdóttir Stefán Jónsson
Berglind Steinarsdóttir
Þórólfur Hilbert Jóhannesson
ömmubörn og langömmubörn.

Kæru ættingjar og vinir, innilegustu þakkir
fyrir góðar kveðjur, hlýhug og stuðning
vegna fráfalls okkar ástkæra

HALLDÓRS SNÆS BJARNASONAR
hljóðmeistara Þjóðleikhússins.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 11G
á Landspítalanum og Þjóðleikhússins.
Guðrún Jóhannsdóttir
og fjölskylda.

Hjartans þakkir fyrir ómetanlegan styrk og
auðsýndan hlýhug vegna veikinda
og andláts ástkærs eiginmanns,

ÞÓRIS ÞRASTARSONAR
blikksmíðameistara,
Hafnarstræti 8, Ísafirði.

Sérstakar þakkir til allra þeirra sem styrktu
okkur og sinntu Þóri af alúð í veikindum hans. Samkennd
og stuðningur ykkar er ómetanlegur á þessum erfiðu tímum.
Ragnheiður H. Davíðsson

Í FULLU FJÖRI Pac-Man lifir góðu lífi í dag, þrátt fyrir að vera orðinn háaldraður í tölvuleikjaárum.

Fyrsta tölvuleikjahetjan
er orðin 35 ára að aldri
Í gær var haldið upp á 35 ára afmæli tölvuleikjapersónunnar Pac-Man. Ólafur Þór Jóelsson á GameTíví segir Pac-Man enn þá skipta máli í tölvuleikjaheiminum nú á dögum.
„Pac-Man er kannski fyrsta persónan
sem varð svona vinsæl í tölvuleikjaheiminum,“ segir Ólafur Þór Jóelsson, sem hefur í áraraðir fjallað um
tölvuleiki í þættinum GameTíví. Í
gær var víða um heim haldið upp á
35 ára afmæli Pac-Man, gulu verunnar sem nærist á punktum og þarf
yfirleitt að forðast drauga.
„Í kjölfar Pac-Man komu
Super Mario og Sonic. Allar
þessar persónur nutu mikilla
vinsælda og eiga það sameiginlegt að framleiðendum þeirra
tókst að endurnýja lífdaga þeirra
í þrívíddarheimi. Til dæmis kom
síðasti leikurinn með PacMan út í fyrra. Þannig að hann er enn í
fullu fjöru, þrátt
fyrir að vera orðinn háaldraður
í tölv u lei kja árum,“ segir
Ólafur
og
hlær.
Haldið
var upp á
afmæli PacM a n víða
um heim,
meðal annars í Tókýó
í Japan og
Chicagoborg í Bandaríkjunum.
Í Japan var
ristastór PacMan myndaður af
351 manni, sem þar
með settu met í þeirri
iðju; þetta var stærsti

Pac-Man sem gerður hefur verið úr
mönnum. Í Chicago var haldið upp
á afmæli persónunnar á nýjum veitingastað sem nefnist Level 257, og er
innréttaður í anda Pac-Man. Gestum
gafst tækifæri til að spila hin goðsagnakenndu borð, númer 255 og
256, í leiknum. Skapari persónunnar, Toru Iwatani, var staddur á veitingastaðnum í gær og
gæddi sér á afmælistertu. Í
dag verða svo fyrirlestrar og
umræður um Pac-Man, auk
þess sem haldið verður sérstakt mót í upprunalega leiknum.
Hátíðahöldin tengjast
að vissu leyti útgáfu
kvikmyndarinnar Pixels, sem
frumsýnd verður hérlendis í
júlí. „Myndin
fjallar um það
að nokkrar
goðsagnaver u r ú r
tölvuleikjaheiminum
gera árás
á
jörð ina. Þarna
verða
Pac- Man,
Space
Invaders og
SPILAÐI SJÁLFUR

Ólafur Þór Jóelsson spilaði Pac-Man
í æsku sinni og hefur
alltaf þótt leikurinn
skemmtilegur.

KLASSÍSKUR Leikurinn Pac-Man er löngu

orðinn klassískur, hver kannast ekki við
þessa sjón?

Donkey Kong á meðal skúrkanna,“
segir Ólafur. Þeir Adam Sandler og
Kevin James fara með aðalhlutverkin
í myndinni og fá það verkefni að verja
jörðina frá átta pixla skrímslum.
Ljóst er að Pac-Man lifir enn góðu
lífi og er haft eftir Iwatani, skapara
hans, í fréttatilkynningu að þessar tímalausu vinsældir komi honum
sífellt á óvart. „Það er ótrúlegt að 35
ár séu liðin síðan við sköpuðum PacMan. Það hefur verið mjög spennandi
að fylgjast með heiminum taka hann
upp á sína arma. Líkt og allir sem
skila af sér sköpunarverki út í heiminn, langaði mig til að það yrði eitthvað sem lifði áfram, en þetta ævintýri hefur farið fram úr öllum mínum
draumum.“
kjartanatli@frettabladid.is

Okkar ástkæra

SIGRÚN GÍSLA HALLDÓRSDÓTTIR
Suðurgötu 18 b, Sauðárkróki,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 13. maí.
Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju
þriðjudaginn 26. maí og hefst athöfnin
kl. 14.00.
Halldóra Ragna Einarsdóttir
Gunnlaugur Eiðsson
Gísli Arnar Elínarson
Magnús Sverrisson
Ásta Pálína Ragnarsdóttir
Jóhann Magni Sverrisson
Leidy Karen Steinsdóttir
og fjölskyldur.

Elskulegur eiginmaður minn og faðir okkar,

BRYNJÓLFUR GUÐMUNDSSON
fyrrum bóndi á Galtastöðum, Flóahreppi,

andaðist á Fossheimum, hjúkrunardeild
H.Su., föstudaginn 15. maí.
Útför hans fer fram frá Selfosskirkju
miðvikudaginn 27. maí nk. kl. 14.00.
Arndís Erlingsdóttir
Erlingur Brynjólfsson, Ragnar Geir Brynjólfsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför eiginmanns míns,
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

STEINÞÓRS BJARNA
INGIMARSSONAR
Miðhúsum, Innri-Akraneshreppi.
Nína Ólafsdóttir
Ingimar Kristján, Guðný Jódís, Sólveig, Rannveig,
Bóthildur og fjölskyldur.

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 59.995

Jamie Oliver G1140XX
• 3 brennarar
• Grillgrindur úr pottjárni
• Orka 36900 BTU – 10.8 Kw
• Grillflötur 63,6x44,5 sm
• Þrýstijafnari fylgir ekki

VERÐ 74.995

Jamie Oliver G1340XX
4 brennarar
Grillgrindur úr pottjárni
Orka 57700 BTU – 16.9 Kw
Grillflötur 84,8x44,5 sm
Þrýstijafnari fylgir ekki

•
•
•
•
•

VERÐ 94.995

Jamie Oliver G1540XX
4 brennarar
Grillgrindur úr pottjárni
Orka 57700 BTU – 16.9 Kw
Grillflötur 84,8x44,5 sm
Þrýstijafnari fylgir ekki

•
•
•
•
•

VERÐ 149.995
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Elskuleg eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma,

FRIÐARSINNI Sri

INGIBJÖRG BJARNARDÓTTIR
lögmaður og sáttamaður,

lést á heimili sínu þann 18. maí og mun
útför hennar fara fram í Fossvogskirkju
miðvikudaginn 27. maí kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.

Chinmoy var mikill
friðarsinni og ferðaðist um heiminn
til að breiða út
boðskap sinn.

Geir Ólafsson
Björn Geirsson
Þórunn Geirsdóttir
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson
Herdís Hlíf og Hafdís Hekla Þorvaldsdætur

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

GUÐRÚN ÁRNADÓTTIR
frá Veghúsum,

lést á hjúkrunarheimilinu Hlévangi aðfaranótt
18. maí. Útför hennar fer fram frá Keflavíkurkirkju
föstudaginn 29. maí kl. 13.00.
Brynjar Hansson
Bjarnhildur Helga Lárusdóttir
Guðmundur Lárusson
Jóna Hróbjartsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Elsku besta mamma okkar,
tengdamamma, amma og langamma,

AUÐUR HARALDSDÓTTIR
frá Akureyri,
áður Leirubakka 8,

lést þann 16. apríl, að Skógarbæ. Jarðarförin
fór fram þann 29. apríl og jarðað var þann 8.
maí í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Þökkum innilega fyrir auðsýnda samúð.
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á Blindrafélagið.
Ingvar Viðarsson
Ingveldur S. Steindórsdóttir
Ása Viðarsdóttir
Leifur L. Garðarsson
Ása Dís Kristjánsdóttir
Anton Hilmarsson
Sigurður Egill Kristjánsson
Eva Lind Ómarsdóttir
Ari Elíasson
Þórarinn Viðar Sigurðsson
Guðrún Halldóra Sigurðardóttir
Anton Máni, Lilja Líf, Sandra Sól

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför
elsku móður okkar og tengdamóður,

MÁLFRÍÐAR ÖNNU
GUÐMUNDSDÓTTUR
kennara,
Barmahlíð 39, Reykjavík.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Ingunn Sæmundsdóttir
Elías Gunnarsson
Sigurbjörg Sæmundsdóttir
Guðrún Sæmundsdóttir
Eiríkur Sigurðsson

Nákvæmlega 40 ár frá
fyrirlestri Sri Chinmoy
Flytjendur frá ﬁmm löndum ﬂytja tónlist eftir friðarsinnann Sri Chinmoy á Akureyri og í
Reykjavík um helgina. Hann hélt fyrirlestur á Akureyri fyrir réttum fjörutíu árum.
„Þarna verða flytjendur frá fimm löndum sem spila tónlist eftir Sri Chinmoy.
Þetta verður yndislegt og eins verður
stemningin væntanlega mjög ljúf og
friðsæl,“ segir Torfi Leósson, einn
skipuleggjenda tónleika sem haldnir verða á Akureyri og í Reykjavík á
morgun og mánudag. „Það verður sérstök áhersla lögð á að fjörutíu ár eru
síðan Chinmoy kom hingað til lands í
annað sinn og hélt þá fyrirlestra. Tónleikarnir á Akureyri verða nákvæmlega fjörutíu árum eftir að hann hélt
fyrirlestur þar í bæ, upp á dag. Okkur
þykir það mjög skemmtilegt.“
Tónleikarnir bera titilinn Songs of
the Soul og er þetta í þriðja sinn sem
þeir eru haldnir hér á landi, friðarsinnanum Sri Chinmoy til heiðurs.

Fyrstu tónleikarnir
fóru fram árið 2012
í Hörpu og aðrir tónleikarnir fóru fram
í fyrra í Fríkirkjunni í Reykjavík.
Sri Chinmoy heimsótti Ísland nokkrum
sinnum til að kenna
TORFI LEÓSSON
hugleiðslu og til að
halda fyrirlestra um andleg mál, en
átta ár eru liðin frá því að hann lést.
„Hann var mikill friðarsinni og trúði
því að leiðin að heimsfriði væri að hafa
friðsæl áhrif á hvern og einn einstakling. Hann ræddi við marga þjóðarleiðtoga og vakti mikla athygli. Hann kom
hingað til lands og kenndi hugleiðslu.
Síðasta heimsókn hans var árið 2000,

þannig að fimmtán ár eru liðin frá því
að hann var hér síðast.
Ísland, Finnland, Kólumbía, Austurríki og Kanada eiga fulltrúa á meðal
flytjenda. „Þetta eru fimm flottar
hljómsveitir sem hver hefur sinn stíl.
Tónleikarnir sem við höfum haldið
undanfarin ár hafa gengið vel og við
búumst við því að velgengnin haldi
áfram. Við vekjum athygli á því að
enginn aðgangseyrir er á tónleikana.“
Tónleikarnir á Akureyri fara fram
í Hofi á morgun klukkan 17. Tónleikarnir í Reykjavík fara fram í Fríkirkjunni á mánudaginn klukkan 20.
Sri Chinmoy setrið á Íslandi stendur
að baki tónleikunum og er ókeypis
inn.
kjartanatli@365.is

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
afi og bróðir,

HAUKUR G. KARLSSON
lést á Landspítalanum Kópavogi 14. maí.
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
miðvikudaginn 27. maí kl. 13.00.
Haukur S. Hauksson
Gísli Hauksson
Katla Lilja Hauksdóttir
Hersteinn Karlsson
Helga Kristjánsdóttir

Hanna G. Pétursdóttir
Karen Bjarnadóttir

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

ERLINGUR HELGASON
fyrrverandi forstjóri,
Strandvegi 9, Garðabæ,

lést á lungnadeild Landspítalans 19. þ.m.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju þann 29. maí kl. 15.00.
Þórunn Beinteinsdóttir og fjölskylda.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

GUÐRÚN RANNVEIG PÉTURSDÓTTIR
(BÍBÍ)
frá Kirkjubæ, Vestmannaeyjum,
Njarðarvöllum 2, Njarðvík,

lést á Hrafnistu í Njarðvík þriðjudaginn
19. maí. Útförin fer fram frá Útskálakirkju,
þriðjudaginn 26. maí kl. 15.00.
Guðmundur E. Jóelsson
Ridúan
Sævar Ingi Jóelsson
Lilja Jóelsdóttir
Guðjón Vilmar Reynisson
Sigrún Jóelsdóttir
Baldvin Vilhjálmsson
barnabörn og barnabarnabörn.

SNORRI JÓNASSON

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

BJÖRN GÚSTAFSSON
frá Ásbyrgi, Djúpavogi,

síðast til heimilis á Höfða hjúkrunar- og
dvalarheimili, Akranesi, lést 20. maí. Útförin
fer fram frá Akraneskirkju fimmtudaginn 28. maí kl. 14.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem vilja
minnast hans er bent á Höfða.
Hilmar Björnsson
Hanna Rúna Jóhannsdóttir
Lea H. Björnsdóttir
Aðalsteinn Sigurgeirsson
Jón Valdimar Björnsson
Selma Guðmundsdóttir
Sigrún Björnsdóttir
Júlíus Ólafsson
Hreinn Björnsson
Ingibjörg J. Ingólfsdóttir
Hlíf Björnsdóttir
Magnús F. Ingólfsson
og fjölskyldur.

frá Skörðum í Miðdölum,
lengst af til heimilis að
Hraunbæ 94 í Reykjavík,

lést þann 6. apríl sl. á Landspítalanum eftir
stutta legu. Útförin hefur þegar farið fram
í kyrrþey í samræmi við óskir hins látna.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.

F.h. aðstandenda,
Guðný Jónasdóttir
Jósef Jónasson
Sigurður Albert Ármannsson

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.
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EITTLAGENN

MIÐASALA Á WWW.HARPA.IS, Í SÍMA 528 5050 OG Á WWW.TIX.IS

1598
kr. kg.

1998
kr. kg

2798
kr. kg

1398
kr. kg

1698
kr. kg.

1998
kr. kg

2298
kr. kg.

3898
kr. kg.

359

2998

2298

198

kr. kg.

kr. 350g

kr. kg.

kr. 900g

249
kr. 270ml

198

kr. 200 ml.

98

kr. 5 stk.

498
kr. pk

1398
kr. 500g

398
kr. 550ml

198
kr. 170g

698
kr. 2 ltr.

59

kr. 250ml

169
kr. 200g

198
kr. 160g

159
kr. 250g

298
kr. 175g

798
kr. 4 x 2 ltr.

198
kr. 1.5 ltr.

239
kr. 175g

698
kr. 4 x 2 ltr.

69

kr. 330ml
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá

Reykjavík

9°

4°

5

6
6°

2°

7

4
9

7°

11
1°

5
Ísafjörður

1° 11
7°

3

4
1
7°

6°

6°

8
Akureyri

Laugardagur
Sunnan- og suvðestanstrekkingur og víða vætusamt í dag. Hlýjast norðaustanlands þar
sem hiti getur náð 13 stigum. Hiti annars 5 til 10 stig.

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

Og nú:
Heilabrak

með

Þetta er Marta. Hún
er 27 ára og er frá
Ósló. Hún er lífleg
skvísa sem heldur
sér í formi.
Hún elskar
þeyting og
dýrkar
stigavélina.

Þetta er Rigmor.
Hann er 52 ára frá
Mysen. Hann fær
alla sína líkamsrækt
af því að hreyfa
fingurna á lyklaborðinu og telur öll
líkamshár
gjöf frá guði.

Spurningin er:

Hvort
þeirra er

eðlilegra?
Sendið svörin á
Pondus.is.
Sigurvegarinn fær
notaðar sundbuxur af
ykkar einlægum.

GELGJAN
Flottur
bakpoki,
Pierce!

BARNALÁN

E

Takk!

100% hampur, ekkert plast, engin
paraben, engar dýraafurðir, handsaumaður á Íslandi og brotnar
niður í umhverfinu á sjúklega
stuttum tíma.

Rúmlega
umhverfisvænn að
vanda.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hannes! Við hringjum ekki
eftir aðstoð lögreglu
vegna erfiðra aðstæðna í
heimalærdómi!

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Já maður! Ekkert
gerviefni hlaut
skaða af gerð þessa
bakpoka!

En pabbi …
þessi brot eru við
það að drepa mig!

BÚÐU ÞIG
UNDIR SUMARIÐ!
Glæsilegt úrval af útivistarvörum
á frábæru verði!

Gildir til
26. maí

Lokað
hvítasunnudag

KLÚBBTILBOÐ

46.990

OPIÐ annan í
hvítasunnu á
Bíldshöfða
13-17

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

Fullt verð: 56.990

Mikið úrval af
fatnaði skóm og
fylgihlutum!

SCARPA LADAKH/HEKLA
Slitsterkir fjallgönguskór úr leðri. Stífur Vibram sóli
gefur gott grip. GORE-TEX vatnsvörn. Litur: Brúnir.
Dömu- og herrastærðir.

9.990

5.990

29.990
6.990

MCKINLEY VEGA 2
2 manna tjald. Þyngd: 2,8 kg.
2000 mm vatnsheldni.

MCKINLEY MALIN/ MAGNE

MCKINLEY JUNO COMFORT

MCKINLEY KINETIC 20

Buxur úr EXODUS ﬂjótþornandi útivistarefni, hægt er að renna skálmum af.
Dömu- og herrastærðir.

Burðarpoki fyrir börn allt að 15 kíló.
Stillanlegt bak. Mörg geymsluhólf.

Mjög léttur 20L dagspoki sem vegur aðeins
350 g. Litir: Grænn, blár, rauður.

9.990

MCKINLEY DALTON
180 AIR Tjalddýna.

49.990
Góð kaup!

13.490

VERÐ FRÁ

Fullt verð: 17.990

11.990
MCKINLEY
SVEFNPOKAR
Glæsilegt úrval af
svefnpokum.

MCKINLEY MAPLE 65+10

MCKINLEY ALPHA 5
MC

Góður 65+L bakpoki. Stillanlegt bak.
Opnanlegur að framan.

5 manna tjald. Þyngd: 11,1 kg. Ytra
tjald 3000 mm vatnsheldni. Gólf
10000 mm vatnsheldni.

Frábært verð!
verð
ve
rð!!
PRIMUS
KOK TWIN
Með tveimur hellum.

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.

4.990
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Leitar að Nínu í
fórum landsmanna
Hrafnhildur Schram listfræðingur undirbýr sýningu á verkum Nínu Sæmundsson og leitar að höggmyndum sem gætu leynst víða á íslenskum heimilum.
„Ég er að leita að öllum tegundum
höggmynda eftir Nínu sem eru
til í einkaeigu,“ segir Hrafnhildur Schram listfræðingur en hún
vinnur nú að undirbúningi sýningar á verkum Nínu Sæmundsson
myndhöggvara sem er fyrirhuguð
í Listasafni Íslands í haust. Hrafnhildur vinnur einnig bók um feril
Nínu á vegum Crymogeu útgáfu.
Nína Sæmundsson var fyrsta
íslenska konan til þess að gera
garðinn frægan sem myndhöggvari. Hún var fædd í Nikulásarhúsum í Fljótshlíð árið 1892, yngst
fimmtán barna Sæmundar Guðmundssonar og Þórunnar Gunnlaugsdóttur. Þegar fjölskyldan
flutti til Reykjavíkur undi Nína hag
sínum illa og fór svo að hún hélt
til frænku sinnar í Kaupmannahöfn þar sem hún átti síðan eftir að
nema höggmyndalist við Konunglegu dönsku listaakademíuna.
Eins og Hrafnhildur bendir á þá
var Nína stórmerkileg listakona og
það er mikilvægt fyrir þjóðina að
eignast heildaryfirlit yfir ævistarf
hennar. Eftir árin í Kaupmannahöfn hélt Nína til Rómar þar sem
hún dvaldi til skamms tíma en
þaðan lá leiðin til Parísar. „Í París
sendi Nína verk sitt Móðurást inn
á haustsýninguna í Grand Palais
og hlaut það mikla athygli og heiðurssess undir franska fánanum.
Nokkru síðar, eða árið 1926, var
Nínu boðið að sýna í Art Center í
New York þar sem hún ílengdist í
Bandaríkjunum í rúma þrjá áratugi. Í New York vann Nína opna
samkeppni um verk fyrir Waldorf Astoria-hótelið með verkinu

Í HOLLYWOOD Nína og kvikmyndaleikkonan Hedy Lamarr sem var ein af þeim

stjörnum sem Nína gerði höggmynd af á Hollywood-árunum.

Afrekshugur en það er táknmynd
þessa fræga hótels enn í dag.
Nína bjó í Bandaríkjunum frá
þriðja áratug síðustu aldar og allt
þar til hún flutti heim. Í Bandaríkjunum kynntist hún Polly
James handritshöfundi og urðu
þær sambýliskonur til margra
ára. Þær settust að í Hollywood en
gríðarlegur uppgangur var í kvikmyndaheiminum þar á þessum
árum. Nína varð fljótt eftirsóttur
portrettlistamaður og gerði m.a.
myndir af kvikmyndastjörnum og
öðru frægu fólki.
Nína sneri heim árið 1955 og
sýndi þá í Þjóðminjasafninu. Hún
var einnig með sýningu árið 1965,
en stór hluti af henni var reyndar
málverk, en hún sneri sér talsvert

Nína varð fljótt
eftirsóttur portrettlistamaður og gerði
m.a. myndir af kvikmyndastjörnum og öðru
frægu fólki.
að málverkinu seinni árin, enda
dýrt og líkamlega erfitt að fást
við höggmyndagerðina. Nína seldi
talsvert af málverkum hér heima
en ég er ekki að leita að þeim heldur aðeins höggmyndunum – allra
stærða og gerða. Það er til komið
vegna þess að ég fjalla aðeins um
höggmyndirnar að þessu sinni
í bókinni og því bíða málverkin
betri tíma.

MÓÐURÁST Hrafnhildur Schram listfræðingur við styttu Nínu Sæmundsson,
Móðurást, sem vakti mikla aðdáun í París á sínum tíma.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Það er vissulega talsvert til
af verkum hennar í safnaeigu
og þá vil ég fyrst nefna dánargjöf til Listasafns Íslands frá
listakonunni við fráfall hennar árið 1965. Auk þess bjargaði
Kristján Jóhann Kristjánsson
verkum heim frá Bandaríkjunum þar sem þau voru geymd við

slæm skilyrði og gaf Listasafni
Reykjavíkur.
Þannig að nú biðla ég til allra
sem eiga höggmyndaverk eftir
Nínu að setja sig í samband við
Listasafn Íslands og vonandi
getum við náð betur utan um ævistarf þessarar merku listakonu.“
magnus@frettabladid.is
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HVAR?
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HVENÆR?
HVAR?

23. MAÍ 2015

24. MAÍ 2015

Tónleikar

Leiklist

15.30 „Með vor í hjarta.“ Kvennakóratónlist flutt af íslenskum og sænskum
kórkonum undir stjórn Margrétar
Pálmadóttur. Berglind Björk Jónasdóttir
söngkona syngur með og Agnar Már
Magnússon leikur á flygilinn. Aðgangseyrir 1.500 Hvar: Hannesarholti.
22.00 Tónlistamennirnir KK og
Magnús Eiríksson koma fram á Café
Rosenberg í kvöld og spila sína helstu
slagara. Aðgangseyrir er 2.000 krónur.

13.00 Heimilislegir sunnudagar: Litla
gula hænan í uppsetningu Leikhópsins
Lottu. Aðgangur ókeypis fyrir alla. Hvar:
KEX Hostel/Sæmundur í sparifötunum.
16.00 Útskriftarverk– Emelía Crivello
– Baráttan heldur áfram. Sviðshöfundurinn Emelía Crivello er pólitískur
höfundur. Í lokaverkinu sínu á sviðshöfundabraut tekst hún á við erfið málefni
á hressan og skemmtilegan máta. Hvar:
Kúlan, Þjóðleikhúsinu.
20.00 Útskriftarverk– Þórdís Nadia
Semichat– Nadian okkar. „Ertu arabísk? Já, hvernig vissirðu? Ég heyri það á
hreimnum þínum.“– Aðgangur ókeypis,
en panta þarf miða á midisvidslist@lhi.
is. Hvar: Þjóðleikhúskjallarinn.

Leiklist
14.00 Jo Strømgren Kompani sýnir
barnaleikritið Eldhúsið, sem er sérstaklega ætlað börnum og hentar fullkomlega fyrir aldurinn 5-12 ára. Fólk
á öllum aldri getur þó skemmt sér þar
sem húmorinn er lúmskur. Sýningin er
50 mín. að lengd. Hvar: Tjarnarbíó.

Opnanir
14.00 Guðrún Þórsdóttir opnar sýninguna Masterpiece/Meistarastykki í
Flóru á Akureyri. Verkið er í þróun og
er hluti af meistaraverkefni Guðrúnar
Þórsdóttur í menningarstjórnun við
Háskólann á Bifröst. Aðgangur ókeypis.

Sýningar
13.00 Sýningin Bláklædda konan– ný
rannsókn á fornu kumli opnuð í Þjóðminjasafninu. Á sýningunni er nýjum
og ítarlegum rannsóknum á kumli landnámskonu gerð skil.

Íþróttir
11.00 Kría Wmn Ride. Viltu koma út að
hjóla í dag? Við hittumst kl. 11 í Kríu
og endum svo á Mat & drykk, hinum
megin við götuna og fáum okkur að
borða. Allar konur hjartanlega velkomnar og engin skilin eftir. Einu skilyrðin
eru hjól og hjálmur. Þátttaka ókeypis.
12.00 Buggytorfæra Flugbjörgunarsveitarinnar á Hellu fer fram í dag. Keppt
verður á sex brautum í gryfjunum og
verða tvær af þeim tímaþrautir. Tveir
flokkar, 800cc og 1000cc. Aðgangseyrir
1.500 krónur, en ókeypis fyrir yngri en
12 ára.

Námskeið
09.00 Hvítt tantra. Hvítt tantrajóga er
öflug hugleiðsluaðferð sem hreinsar
undirvitundina, og leyfir velmegun,
velgengni og hamingju að flæða inn í líf
þitt. Það byggir á fornum jógafræðum
og flýtir fyrir andlegum þroska með því
að losa um djúpstæðar hindranir úr
undirvitundinni. Það er gert undir leiðsögn leiðbeinenda og gegnum orku Yogi
Bhajan, Mahan Tantric. Nauðsynlegt að
skrá sig á hvitttantra@gmail.com Hvar:
Hotel Natura, Nauthólsvegi 52.

Uppákomur

keppninni stendur. Að lokinni keppni
leikur Styrmir Dansson fyrir dansi.
Aðgangur ókeypis.
19.00 Eurovision-tjútt með GAY KAY.
Keppnin sýnd á risaskjá. Aðgangur
ókeypis. Hvar: Frón, Selfossi.
21.00 Ólík þök, tónleikar sem samanstanda af fimm verkum Báru Gísladóttur. Hvar: Mengi, Óðinsgötu.
23.55 Próflokadjamm á Gamla Kaupfélaginu Akranesi, Steindi Jr., Auddi Blö
og Bent munu sjá um stuðið.

Listamannaspjall

19.00 Bíó Paradís mun sýna beint frá
úrslitakvöldi Söngvakeppni Evrópskra
sjónvarpstöðva Eurovision í Austurríki
2015 í kvöld. Útsending hefst klukkan
19.00, aðgangur ókeypis og happy hour
til að byrja með.

14.00 Listamannaspjall á sýningunni
100 Kápur á Frakkastíg. Dr. Hlynur
Helgason listfræðingur mætir og spjallar við listamennina Helgu Þórsdóttur
og Hallgrím Helgason um samfélagslega ádeilu í verkum þeirra. Aðgangur
ókeypis. Hvar: Í portinu á Frakkastíg 9.

Kvikmyndahátíð

Myndlist

16.00 Films on the Fringe– Evrópsk
Kvikmyndahátíð allan hringinn. Fimmti
áfangastaður hátíðarinnar er Akureyri
en sýningarnar fara fram í Sambíóunum
Akureyri. Frítt er inn á alla hátíðina.

14.00 Fyrsta sýning sumarsins opnuð
í D-sal Hafnarhússins á laugardag
klukkan 14.00. Listamenn sem sýna
verk sín að þessu sinni eru þeir Baldvin
Einarsson, Guðmundur Thoroddsen og
Örn Alexander Ámundason. Á sama
tíma verður opnuð sýning á verkum
Steingríms Eyfjörð í Kunstschlagerstofu.

Tónlist
00.00 Gísli Pálmi á Center Reykjanesbæ á laugardag. Allsherjar fögnuður, Eurovision, próflokum og útskrift
blandað saman.
19.00 Eurovision-partí Hvíta riddarans,
hefst kl. 19.00, partíleikir og stemning.
Ókeypis inn.
19.00 Styrmir Wurst og Margrét Rouvas
bjóða til Eurovision-veislu á Húrra.
Búningaveisla með Eurovision-þema.
Drykkjuleikur, hækkun, búningaskipti,
vindvél o.fl. Happy hour á meðan á

Umræður
13.00 Hver er kveikjan að myndlist samtímans? Hvaða áhrif hefur
umhverfið og samfélagið á sköpun og
skilning? Umræðudagskrá í Listasafni
Árnesinga. Í pallborði verða Árni
Blandon, kennari við FSU, Ólöf K.
Sigurðardóttir listfræðingur og Sirra
Sigrún Sigurðardóttir myndlistarmaður.
Aðgangur ókeypis.

Opnanir
12.15 Myndlistarsýningin Borg
Guðs opnuð á sunnudag í Hallgrímskirkju í lok hátíðarmessu.
Rósa Gísladóttir sýnir fjögur
verk í forkirkjunni og eitt
á Hallgrímstorgi. Aðgangur
ókeypis.

Tónlist
17.00 Fimm hljómsveitir
frá fimm löndum flytja
tónlist eftir Sri Chinmoy.
Songs of the Soul er
tónleikaverkefni
sem sérhæfir
sig í flutningi á
tónlist eftir Sri
Chinmoy og
hefur haldið
tónleika í
hátt í 40
löndum
síðustu 8
árin. Tónleikarnir
eru ávallt
ókeypis
og ávallt
fjölbreyttir,
en fjöldi
hljómsveita
víðsvegar

49

að úr heiminum kemur fram og túlkar
tónlist Sri Chinmoy á mismunandi hátt.
Aðgangur ókeypis. Hvar: Hofi, Akureyri.
17.00 Division of Love– Páll Sigurður
Jói, Axel Vilberg, Sindri Elíasson, Eiki og
Jón Guð koma fram á kassagítarkvöldi
á Íslenska rokkbarnum í Hafnarfirði í
kvöld. Aðgangur ókeypis.
20.00 Hljómsveitin, When ’Airy Met
Fairy, er starfrækt í Lúxemborg og
Frakklandi og er leidd af söngkonunni
Þórunni Egilsdóttur sem semur öll lög
og texta sveitarinnar. g: 1.000 krónur.
21.00 Vínylkvöld á Bravó. Dj Katla spilar fyrir gesti. Soul, diskó og dansmúsík.
Aðgangur ókeypis. Hvar: Bravó.
21.00 Dj Halli Einars þeytir skífum á
LeBowski bar í kvöld. Aðgangur ókeypis.

Leiðsögn
14.00 Halldór Björn Runólfsson, safnstjóri Listasafns Íslands, leiðir gesti um
sýninguna Saga, þegar myndir tala. Á
sýningunni má sjá valin verk fjölda
íslenskra samtímamyndlistarmanna auk
nokkurra erlendra er endurspegla
frásagnarþáttinn í íslenskri
sjónmenningu. Hvar:
Laufásvegur 12.

Samkoma
20.00 „Og þá kom stríðið.“
Dagskrá með söngvum og
sögum úr seinni heimsstyrjöldinni. Guðrún Ásmundsdóttir leikkona er sögumaður.
Aðgangseyrir 2.000 krónur.

Dans
21.00 Kizombaæfingadanskvöld
án kennslu með
Vigdísi og Salsa
Iceland. Danskvöldið er frá
21.00-22.30.
Aðgangur
ókeypis, en
koss á Vigdísi
og drykkur á
barnum kjörin
borgun.
Upplýsingar um
viðburði sendist á
hvar@frettabladid.
is og einnig er
hægt að skrá
þá inni á
visir.is

50 | LÍFIÐ |

23. maí 2015 LAUGARDAGUR

LÍFIÐ

FÁNÝTUR EUROVISION FRÓÐLEIKUR ÚRSLITIN RÁÐAST Í KVÖLD
● Ísland hefur lengi verið kennt við

16. sætið en þar höfum við endað
fjórum sinnum.
● Þessi fjögur skipti eru Gleðibank-

inn 1986, Hægt og hljótt 1987,
Sókrates 1988 og If I Had Your
Love í undankeppninni 2005.
● Ellefu sinnum hefur flytjandi

● Portúgalar, Maltverjar og Kýpverjar

hafa beðið lengur en við Íslendingar eftir að vinna Eurovision.
● Sigurvegarinn 2012, Loreen frá

Svíþjóð, á metið í að fá 12 stig, en
hún fékk 18 stykki.

sigurlags klæðst hvítum fötum.

● Sigurvegarinn árið 2004, Ruslana

● Ísland hefur fimm sinnum komist

frá Úkraínu, söng eina lagið frá
Austur-Evrópu sem Íslendingar
hafa gefið 12 stig.

á topp tíu.

LOREEN

fengið núll stig og hafa alls ellefu
sinnum verið í síðasta sæti.

af síðustu stigagjöfinni, frá
Slóveníu og var mikil spenna
í salnum. Það voru á endanum Tyrkir sem unnu
Belga og Rússa með
laginu Everyway
That I Can, flutt af
Sertab Erener.
GLEÐIBANKINN

Endaði í 16. sæti
árið 1986
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ABSALON

Sígild hönnun – frábært verð!

12 stig
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● Norðmenn hafa fjórum sinnum

● Úrslit keppninnar 2003 réðust

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%

SVONA GEFA
ÍSLENDINGAR
STIG Í KVÖLD

AFSLÁTTUR

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

Samkvæmt könnun lesenda á Vísi munu stigin frá
Íslandi raðast svona í kvöld. Mjótt er á mununum,
og þá sérstaklega á 10 og 12 stigunum. Það verður
spennandi og gaman að sjá hvort þetta verði raunin.

➜ Könnun Vísis
7 stig

Eistland (104)

6 stig

Svíþjóð (103)

5 stig

Rússland (90)

4 stig

Belgía (89)

3 stig

Ísrael (46)

2 stig

Slóvenía (28)

1 stig

Serbía (26)

– fyrir lifandi heimili –

Reykjavík og Akureyri

EITT SÍMANÚMER

558 1100

www.husgagnahollin.is

10 stig
ÍTALÍA
190

8 stig

NOREGUR
141

með Domino’s
ÞRÁTT FYRIR AÐ ÍSLAND SÉ KOMIÐ Í FRÍ Í EUROVISION ÆTLUM VIÐ SVO SANNARLEGA
AÐ NJÓTA KVÖLDSINS OG HALDA ALVÖRU PIZZUPARTÍ. HAFÐU ÞAÐ HUGGULEGT
Í KVÖLD MEÐ DOMINO’S OG MUNDU AÐ PANTA TÍMANLEGA.

Góða skemmtun!

SÍMI 58 12345

DOMINO’S APP

WWW.DOMINOS.IS
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TRYLLTUR TÖFFARI Það var mikill stæll yfir tískusýningunni á Kexi.

FALLEG KARFA Reiðhjólakarfa er til margs nýtileg, meðal annars til þess að geyma blóm.

Smartheit á
reiðhjólinu í sumar
STÆLLEGUR Herramennirnir voru glæsilegir á Kexi á miðvikudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

GÓI Í GÓÐUM GÍR Hjólið fór Góa

GÓÐUR HJÁLMUR Þessi dama var

afskaplega vel og ekki var fatnaðurinn
af verri endanum.

með óhefðbundinn og smart hjálm á
höfðinu.

UNGIR SEM ALDNIR Yngsta kynslóðin tók virkan þátt og tók sig vel út.

Það voru allir í góðum gír á Kexi Hosteli á miðvikudaginn þar sem Farmers
Market, Herrafataverzlun Kormáks Og Skjaldar, Levi’s og Reiðhjólaverzlunin
Berlin sýndu hvernig hægt er að vera vel til hafður á reiðhjólinu.

FJÖLMENNT Það voru margir sem virtu
fyrir sér reiðhjólatískuna á miðvikudaginn.

GERIST ÞAÐ BETRA? Á flottum fák í

TRYLLTUR FÁKUR Reiðhjólin voru ekki minni hluti af sýningunni en fötin sem

fallegri slá og með fína körfu.

sýnd voru.

H 495
UMPH
RIUMP
TTRIU
rill TRI
NAPOLEON gasggrill

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

GÓÐUR HATTUR Það er ekki verra að skella á sig hatti þegar rignir.

Bæði söngur og
tíst í háskerpu

Fullkomin Eurovision kvöldstund með Sjónvarpi Símans
Sjónvarp Símans býður ekki aðeins upp á innlend og erlend Eurovision
lög í karaoke útgáfum, heldur getur þú fylgst með umræðunum á Twitter
á skjánum meðan á keppninni stendur. Það eina sem þú þarft að gera er að
vera í sjónvarpsáskrift hjá Símanum.

Þú getur meira með Sjónvarpi Símans

ENNEMM / NM68465

siminn.is/sjonvarp

Ýttu á bláa
hnappinn
og fylgstu
með tístinu
á Twitter
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GILDIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. BIRT MEÐ FYRIRVARA UM INNSLÁTTAR- OG PRENTVILLUR.
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Á ekki að fara að koma með eitt?
BAKÞANKAR

Í

slandsmetið í ókurteisi án
atrennu er slegið mjög reglulega hér á landi. Vettvangur
Íslandsmetanna er oftar en ekki
fjölskylduboð, veislur og barnaafmæli en metin geta þó verið
slegin nánast hvar sem er; á
förnum vegi, í sundi, á Stjörnutorgi eða á Alþingi.

Birtu
Björnsdóttur

BYGGÐ Á SJÓNVARPSÞÁTTUNUM
NVARPSÞÁTTUNUM NJÓSNADEILDIN
NJ

OG hvernig falla svo þessi
met svona víða um borg
og bæ með svo reglulegum hætti? Jú, með því
að heimsins indælasta
fólk telur sig vera í
fullum rétti til að yfir-

- Fréttablaðið

- Morgunblaðið

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

heyra fólk um þá staðreynd að það
eigi ekki börn.

ÞETTA geta verið vinalegar
athugasemdir þegar barn er á
staðnum. Þá eru barnlausar konur
oftar en ekki sakaðar um bjölluhljóm í eggjastokkunum, sem
mín greinilega daufu eyru hafa
aldrei heyrt. Þá er ég ekki viss um
að barnlausar konur hafi haldið
á smábarni öðruvísi en að fá að
heyra að „þetta fari henni vel“ eða
að „hún sé að æfa sig“ þar til komi
að þessu í hennar lífi. Þá eru ótaldir þeir samborgarar sem spyrja
hreint út hvort „það eigi ekki að

fara að koma með eitt?“

ÁSTÆÐUR fyrir barnleysi geta
verið ótalmargar. Í sumum samböndum langar annan aðilann til
að fjölga mannkyninu á meðan
hinn aðilinn vill það ekki. Hjá
öðrum pörum er það hreint ekki
á stefnuskránni að eignast börn.
Þá er ótalinn sá hópur fólks sem
glímir við ófrjósemi, með öllu því
hugarangri sem því fylgir.

FÓLK á förnum vegi og fjarskyldir ættingjar geta allavega sveiað
sér upp á að hver sú sem ástæðan
er þá kemur hún þeim ekki við.

Þessi tuðandi týpa
býr í mörgum okkar
Viktoría Blöndal er ein þeirra sem útskrifast úr Listaháskólanum í sumar.

4ÝOJOHBSUÎNBSÃ
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76>,9:ø505.
23!

OPIÐ ALLA HVÍTASUNNUNA! - TÍMAR OG TILBOÐ GILDA 23., 24. OG 25. MAÍ

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
5, 8, 10:30(P)
5:50, 8
10:10
2, 4 - ÍSL TAL
1:50 - ÍSL TAL

6ê1,1*$57Ì0$5*,/'$
/$8*$5'$*68118'$*2*
0É18'$*



TOTAL FILM
TIME OUT NEW YORK

 

„Ég er hrifin af ranti og tuði yfirleitt, og þá sérstaklega fólki sem
tuðar ofan í bringuna á sér og
gerir ekkert í neinu,“ segir Viktoría Blöndal, ein þeirra sem
útskrifast af sviðshöfundabraut
sviðslistadeildar Listaháskólans.
Verk hennar, Kvikasilfur hafsins, fjallar um konu sem býr í trillu
niður á höfn. „Þessi kona hefur farið
svolítið á hnefanum í gegnum lífið,
dálítið á skjön við samfélagið og
farið sínar eigin leiðir,“ segir hún.
Viktoría byrjaði að skrifa verkið 2013 og segir hún tuðandi aðalpersónuna vera byggða á mörgum
manneskjum sem hún þekkir eða
hefur þekkt og jafnvel sjálfri sér
líka. „Þessi týpa býr í mörgum,
en það eru fáir sem þora að viðurkenna það.“ Verkið verður frumflutt
í dag og fékk Viktoría sjö aðila til
þess að flytja það. „Þetta eru leikarar, rapparar og alls konar fólk.
Þau eru að sjá textann í fyrsta sinn
svo þetta verður algjörlega óleikstýrt, óæft og hrátt,“ en flytjendur verða þau Anna Katrín Einarsdóttir, Sigurbjartur Sturla Atlason,
Arnar Freyr Frostason, Baltasar
Breki, Íris Tanja, Ingvar Eysteins-

ELSKAR TUÐ Viktoría segir það gott að geta skrifað þessa konu loksins frá sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

son og Bylgja Babýlons. Við skriftir eyddi Viktoría miklum tíma niðri
við höfn og þakkar hún hafnarvörðum sérstaklega fyrir aðstoðina. „Ég
fékk alveg yndislegt skrifborð hjá
þeim þar sem ég gat unnið og klárað verkið. Það er alveg magnað að
geta klárað háskólanámið sitt með

því að skrifa þessa kellingu úr mér.“
Verkið verður sýnt í sal Hjálpræðishersins í Kirkjustræti 2 kl. 18 í
dag, laugardag, á mánudag 25. maí
klukkan 19 og fimmtudag 28. maí
klukkan 19 og er hluti af útskriftarsýningu nemenda sviðslistadeildar
Listaháskólans.
adda@frettabladid.is

FRÁ LEIKSTJÓRA

LORD OF WAR
OG FRAMLEIÐENDUM

THE HURT LOCKER

EMPIRE


VILLAGE VOICE


VARIETY



EMPIRE
ROLLING STONE

VILLAGE VOICE


VARIETY

ÁLFABAKKA
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Hundrað bóka styrkur fyrir nýbakaða foreldra og börnin
Miðstöð foreldra og barna hlaut á dögunum mikilvægan styrk upp á eitt hundrað eintök af bókinni 1000 fyrstu dagarnir, barn verður til.
„Gjöfin hefur gríðarlega mikil
áhrif fyrir skjólstæðinga okkar,
en til Miðstöðvar foreldra og
barna leita um hundrað og tuttugu fjölskyldur á hverju einasta
ári,“ segir Stefanía Arnardóttir,
ein af stofnendum miðstöðvarinnar.
Nýlega hlaut miðstöðin, sem
einbeitir sér að tengslamyndun
verðandi og nýbakaðra foreldra,
og barna, styrk frá Soroptimistaklúbbi Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Styrkurinn nam um eitt
hundrað eintökum af bókinni

1000 fyrstu dagarnir, barn verður
til eftir Sæunni Kjartansdóttur.
„Bókin fjallar um þroska og
þarfir ungra barna frá meðgöngu
að 2ja ára aldri. Í henni eru gefin
góð ráð um hvernig foreldrar
geta lesið í þarfir sérhvers barns
og brugðist við því á viðeigandi
hátt. Lögð er áhersla á að hjálpa
barninu að takast á við tilfinningar sínar á meðan það hefur
hvorki þroska né getu til að skilja
þær eða vinna úr þeim,“ útskýrir
Stefanía. Bókin hefur verið býsna
vinsæl hér á landi og fylgir fast á

hæla bókarinnar, Árin sem enginn man, sem Sæunn skrifaði
einnig.
Segir Stefanía vissulega oft um
falið leyndarmál þegar kemur að
umræðu um tengslamyndun milli
hvítvoðunga og foreldra. „En ég
finn fyrir vexti í tilvísunum til
okkar og umræðan er að opnast,“
útskýrir hún að lokum.
MIKILVÆGT STARF Soroptimistaklúbburinn hefur að markmiði að auka
lífsgæði kvenna og barna í heiminum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

&JńIISKȧRGJȧ?¹ȧQHıȧ GE
Reese verður
Tinker Bell

ġȧ&Ė1)ħ* ,3+ȧ)30#70'

Leikkonan Reese Witherspoon
mun fara með hlutverk Tinker
Bell í nýrri leikinni kvikmynd
byggðri á persónunni þekktu
úr ævintýrinu um Peter Pan.
Witherspoon verður þar að auki
einn framleiðenda myndarinnar.
Ekki hefur verið gefið út hverjir
munu fara með önnur hlutverk í
myndinni. Má því búast við miklu
Disney-kvikmyndafári á næstunni, en auk myndarinnar um
Tinker Bell mun leikkonan Emma
Watson fara með hlutverk Fríðu í
kvikmyndinni Fríðu og dýrinu.
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ÓSÁTT Maggie varpar ljósi á ömur-

legheitin sem þrífast í Hollywood og
eflaust víðar.

Of gömul fyrir
ﬁmmtugan
Maggie Gyllenhaal sagði frá því
í viðtali við The Wrap á dögunum
að kvikmyndabransinn í Hollywood samanstæði af litlu öðru en
hópi hræsnara og svæsinna karlrembna.
Þetta rökstuddi Maggie með
afar biturri reynslusögu, en
þegar leikkonan var þrjátíu og
sjö ára gömul var henni hafnað í
hlutverk af leikstjórum kvikmyndar, þar sem hún þótti helst
til gömul til að leika hjásvæfu
fimmtíu og tveggja ára gamals
karls. Maggie þótti sumsé vera
komin af léttasta skeiði og ætti
því ekkert í svona hlutverk. Sagðist Maggie aldrei hafa verið eins
niðurlægð í lífi sínu.
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Fanney varði heimsmeistaratitil sinn

Stelpum boðið upp á fría golfkennslu

KRAFTLYFTINGAR Fanney Hauksdóttir, kraftlyftinga-

GOLF Golfsamband Íslands vinnur markvisst að því að auka áhuga ungra
kvenna á golfíþróttinni og verkefnið „Stelpugolf“ er liður í því en það fer nú
fram annað árið í röð.
Nemar Golfkennaraskóla PGA héldu Stelpugolf fyrst í fyrra og það fer nú
aftur fram næstkomandi mánudag, annan í hvítasunnu, milli klukkan tíu og
eitt á svæði GKG við Vífilsstaði.
Ef marka má þátttökuna í fyrra þá er mikil eftirspurn eftir degi sem þessum
á meðal kvenkylfinga. Í fyrra komu hátt í 500 konur og sóttu sér kennslu.
Útskriftarnemar Golfkennaraskólans ætla nú að halda uppteknum hætti og
halda verkefninu gangandi. Stelpugolf er því komið til að vera.
„Golfsamband Íslands hvetur stelpur á öllum aldri til að líta við á Vífilsstaðavelli og nota þetta tækifæri til að bæta tæknina undir traustri leiðsögn
golfkennara og jafnframt að bjóða vinkonum, dætrum eða mæðrum sem ekki
eru í golfklúbbi með sér á Stelpugolf 2015,“ segir í fréttatilkynningu frá Golfsambandi Íslands.
- óój

kona úr Gróttu, gerði sér lítið fyrir og varði heimsmeistaratitil sinn í bekkpressu á heimsmeistaramóti
unglinga í kraftlyftingum í Svíþjóð í gær.
Fanney lyfti 145,5 kílóum sem er 10,5 kílóum
þyngra en næstbesta lyftan hennar.
Er Fanney varð heimsmeistari í fyrra þá lyfti hún
135 kg. Bætingin er því ansi mikil á milli ára
hjá henni og hún augljóslega á hárréttri leið í
sinni íþrótt.
Þessi gríðarlega efnilega afrekskona,
sem keppir í mínus 63 kg flokki, er 23
ára gömul og hefur unnið Íslandsmeistaramótið í bekkpressu í sínum flokki
undanfarin þrjú ár.
- óój

ÓLAFÍA ÞÓRUNN Ríkjandi Íslands-

meistari kvenna.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Taptilﬁnningin gleymd í Garðabæ
Karla- og kvennalið Stjörnunnar hafa ekki tapað leik í Pepsi-deildunum tveimur síðan 13. maí 2014. Liðin hafa þar með krækt í stig í 42
deildarleikjum í röð á Íslandsmótinu og að því best er vitað þá hefur engu félagi tekist slíkt með báða meistaraﬂokkana í efstu deild.
FÓTBOLTI Það hefur verið gaman í

Garðabænum á síðasta ári. Báðir
meistaraflokkarnir eru ríkjandi
Íslandsmeistarar í fótboltanum og
leikmenn og stuðningsfólk Stjörnuliðsins hljóta að vera búin að steingleyma tilfinningunni sem fylgir því
að tapa deildarleik.
Síðasta tap Stjörnuliðs í Pepsideildinni kom fyrir 375 dögum,
eða þegar kvennaliðið tapaði fyrir
Breiðabliki í 1. umferð Pepsi-deildar kvenna 13. maí 2014. Stjörnuliðið vann næstu tólf deildarleiki
sína og alls sextán af síðustu sautján leikjum sínum. Stjarnan hefur
hafið nýtt tímabil á því að vinna
tvo fyrstu leikina án þess að fá á
sig mark. Liðið er reyndar bara í
þriðja sæti þar sem bæði Breiðablik og Valur eru með betri markatölu eftir tvær fyrstu umferðirnar
en það gæti breyst í næstu umferðum haldi Garðabæjarkonur áfram á
sömu braut.
Ekki tapað undir stjórn Rúnars
Karlaliðið hefur enn ekki tapað
deildarleik undir stjórn Rúnars
Páls Sigmundssonar og síðasta tap
liðsins í Pepsi-deildinni var í Kaplakrika 28. september 2013 eða fyrir
rétt tæpum tuttugu mánuðum.
Karlaliðið hefur ekki tapað í fyrstu
fjórum leikjum Pepsi-deildarinnar í
sumar og er því alls búið að leika 26
leiki í röð án þess að tapa.

STJÖRNULIÐIN ERU
TAPLAUS Í TÓLF MÁNUÐI
Í PEPSI-DEILDUNUM:
Maí 2014

5 sigrar, 2 jafntefli

Júní 2014

6 sigrar, 2 jafntefli

Júlí 2014

7 sigrar, 1 jafntefli

Ágúst 2014

5 sigrar, 2 jafntefli

September 2014

7 sigrar, 1 jafntefli

Október 2014
Maí 2015
Samtals

1 sigur
4 sigrar, 2 jafntefli
32 sigrar, 10 jafntefli

TAP HJÁ FÉLÖGUM Á
SÍÐUSTU 375 DÖGUM
Tapleikir beggja meistaraflokka í
Pepsi-deildunum tveimur frá og
með 14. maí 2014 af þeim sem hafa
átt lið í báðum deildum.
Stjarnan
Breiðablik
FH

0 (0 í karla +0 í kvenna)
6 (3+3)
14 (2+12)

Fylkir

17 (9+8)

Valur

18 (11+7)

Þór

18 (13+5)

ÍA

18 (2+16)

ÍBV

20 (11+9)

Stjörnumenn gerðu reyndar jafntefli við Víkinga í síðasta leik eftir
að hafa lent tvisvar undir. Það var í
fyrsta sinn í sumar og í fyrsta sinn
í síðustu níu leikjum liðsins í Pepsideildinni þar sem liðið lendir undir
í leik. Í þessum 26 leikjum hefur
Stjarnan lent níu sinnum undir og
verið undir í samtals 189 mínútur
af 2.340 eða aðeins í átta prósent af
leiktímanum.
Stjarnan var búin að spila þrjá
leiki í Pepsi-deild karla í fyrra
þegar Stjörnukonur töpuðu sínum
leik í 1. umferð kvennadeildarinnar. Stjörnuliðin hafa þar með ekki
tapað í síðustu 42 leikjum sínum í
Pepsi-deildunum.
Einsdæmi í íslenskum fótbolta
Þetta hlýtur að vera einsdæmi í
íslenskri knattspyrnusögu hjá félagi
sem hefur verið með báða meistaraflokka sína í efstu deild á sama
tíma. KR-liðin léku sem dæmi 26
leiki í röð án taps 2002 til 2003 og 23
leiki í röð án taps 1999-2000 og Valsliðin léku 20 leiki án taps 2006 og 19
leiki án taps 1978-1979 og 2006-07.
Það voru Stjörnukonur sem töpuðu síðast en það „slys“ kom í fyrsta
leik eftir fullkomið tímabil á undan,
þar sem liðið vann alla átján leiki
sína með markatölunni 69-6. Auk

KARLALIÐ STJÖRNUNNAR

KVENNALIÐ STJÖRNUNNAR

26 leikir í röð án taps

19 leikir í röð án taps

17 SIGRAR ● 9 JAFNTEFLI

18 SIGRAR ● 1 JAFNTEFLI

Lentu níu sinnum undir og voru undir í samtals 212
mínútur í þessum 26 leikjum.

Lentu tvisvar sinnum undir og voru undir í samtals
58 mínútur í þessum 19 leikjum.

þess hefur Stjörnuliðið unnið alla
fjóra bikarleiki sína og alla úrslitaleiki sína sem þýðir að liðið er nú
handhafi allra titlanna fjögurra sem
barist er um í íslenska kvennafótboltanum. Stjörnukonur hafa reyndar aðeins lent tvisvar undir í síðustu
19 leikjum sínum og mótherjarnir
hafa aðeins haldið forystu í samtals
58 mínútur í þessum leikjum.
Það er því ekki nóg með að
Stjörnuliðin séu taplaus í síðustu 42
leikjum sínum, þau hafa bara verið
undir í samanlagt 247 mínútur í

þeim eða
ð aðeins
ð i í 6,5
6 5 prósent
ó
af leiktímanum.
Það er líka athyglisvert að skoða
tapleiki annarra félaga sem hafa
verið með báða meistaraflokka sína
í Pepsi-deildinni á sama tíma. Blikar koma þar næst með sex tapleiki
og eru í nokkrum sérflokki í öðru
sætinu.
Fyrir forvitna þá munu Stjörnuliðin hafa náð fimmtugasta leiknum
verði þau enn ósigruð 17. júní, eða
fram yfir leik karlaliðsins á Fylkisvelli 15. júní. Þangað til eru fjórir

leikir hjá hvoru félagi, þar af fimm
þeirra á heimavelli. Það reynir samt
á tapleysið á næstunni því karlaliðið
mætir FH í toppslag Pepsi-deildar
karla á þriðjudaginn og kvennaliðið mætir svo Val og Breiðabliki með
fjögurra daga millibili í byrjun júní,
en öll þessi þrjú lið eru með fullt hús
eftir tvær fyrstu umferðirnar. Svo
eru það öll hin liðin, því það hlýtur
að vera orðið kappsmál hjá öllum
liðum Pepsi-deildanna að sýna fram
á það að Garðbæingar geti tapað
fyrir íslensku liði.
ooj@frettabladid.is

Engin bölvun á mér
Guðjón Valur reynir við titilinn ﬁmmta árið í röð.
HANDBOLTI Guðjón Valur Sigurðs-

son, landsliðsfyrirliði Íslands í
handbolta og leikmaður Barcelona,
tekur þátt í úrslitahelgi Meistaradeildarinnar fimmta árið í röð um
aðra helgi.
Barcelona mætir þá pólska liðinu Kielce í undanúrslitum í Köln,
en í hinum undanúrslitaleiknum
eigast við Kiel og ungverska liðið
Veszprém.
Guðjón Valur komst fyrst í
undanúrslit með Rhein-Neckar
Löwen árið 2011, AG Kaupmannahöfn 2012 og svo undanfarin tvö ár
með Kiel. Þrátt fyrir að hafa spilað
fjórum sinnum í undanúrslitum og
úrslitaleikinn einu sinni á síðustu
leiktíð hefur Guðjón Valur aldrei
orðið Evrópumeistari.
„Það hvílir engin bölvun á mér!“
segir Guðjón Valur í viðtali við
heimasíðu evrópska handknattleikssambandsins.
„Ég trúi því alltaf að ég muni

KOMIÐ AÐ ÞVÍ? Guðjón fagnar með

Barcelona.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

vinna þennan titil einu sinni á
ferlinum. Tapið í úrslitaleiknum
í fyrra gegn Flensburg var mjög
sárt. Við spiluðum vel, en sigur
Flensburg var sanngjarn. Í ár
mæti ég til Kölnar til að vinna
þetta loksins,“ segir Guðjón Valur.
- tom

PANASONIC ÍSSKÁPAR
30 ÞÚSUND KRÓNA AFSLÁTTUR

Panasonic NRBN31AS1 - HVÍTUR
NO FROST. Hygiene Air Clean
filter. LCD skjár á hurð. LED lýsing.
Flöskugrind. Chiller Case skúffa
fyrir kjöt og fisk. Fresh Case
grænmetisskúffa. 85 lítra frystir. 3
skúffur í frysti. Flash Freeze -30°C.
Orkuflokkur: A++. Hljóð: 42dB.
Frystigeta: 12kg / 24klst.

185 sm kæliskápur
með frysti. 222 lítra kælir. 3
Hillur Slide´N´Store. 3 hillur í
hurð FlexLift. Mál (H x B x D):
185 x 60 x 65 sm.

Opið virka daga 9-18
og laugardaga 11-15

TILBOÐ 99.990
99 990
FULLT VERÐ 129.990
Panasonic NRBN31AS1 - STÁL

TILBOÐ 109.990
109 990
FULLT VERÐ 139.990

Panasonic NRBN34AS1 - HVÍTUR

200 sm kæliskápur
með frysti. 254 lítra kælir. 4
Hillur Slide´N´Store. 4 hillur í
hurð FlexLift. Mál (H x B x D):
200 x 60 x 65 sm.

TILBOÐ 109.990
109 990
FULLT VERÐ 139.990
Panasonic NRBN34AS1 - STÁL

TILBOÐ 129.990
129 990
FULLT VERÐ 159.990

DAGSKRÁ

23. maí 2015 LAUGARDAGUR

SUNNUDAGUR
STÖÐ 2

R
UR ÞÁTTU
SÉRSTAK

| 19:10
SJÁLFSTÆTT FÓLK

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

13.50 Premier League 2014/2015

07.00 Morgunstundin okkar

07.01 Strumparnir

(Hull - Man. Utd.)

07.01 Kioka (56.78)

07.25 Doddi litli og Eyrnastór

17.35 The Amazing Race (4.12)

07.08 Ljónið Urri (39.52)

07.35 Elías

18.20 One Born Every Minute UK

07.18 Kalli og Lóla (12.26)

07.45 Skoppa og Skrítla

(10.14)

07.30 Lundaklettur (8.39)

08.00 Algjör Sveppi

19.10 Hot in Cleveland (18.22)

07.37 Sara og önd (5.40)

08.05 Latibær

(Heitt í Cleveland)

07.44 Róbert bangsi (19.26)

08.30 Zigby

19.30 Last Man Standing (1.22)

07.54 Vinabær Danna tígurs (30.40)

08.45 Víkingurinn Vic

19.55 Bob‘s Burgers (22.22)

08.05 Hæ Sámur (8.52)

09.00 Grallararnir

20.40 Brickleberry (1.13)

08.12 Elías (8.52)

09.20 Kalli kanína og félagar

21.05 The Bill Engvall Show (7.10).

08.23 Sigga Liggalá (8.52)

09.40 Scooby-Doo!

21.30 Saving Grace (18.19)

10.05 Tommi og Jenni

22.15 The League (13.13)

10.25 Ninja-skjaldbökurnar

Sérstakur þáttur frá 2004 til minningar um Halldór
Ásgrímsson, fyrrverandi forsætisráðherra. Í þessum þætti er
farið yﬁr merkilegan feril Halldórs og honum fylgt eftir í
embættisferðum erlendis. Jafnframt er farið á æskuslóðir
Halldórs og rætt við hann þar. Merkilegur heimildaþáttur um
stórmerkan mann.

11.10 Young Justice

22.40 The Finder (12.13)
23.25 Bob‘s Burgers (22.22)

11.35 iCarly (26.45)

00.10 Brickleberry (1.13)

12.00 Nágrannar

00.35 The Bill Engvall Show (7.10)

13.20 Nágrannar
13.45 Dulda Ísland (3.8)
14.35 Lífsstíll (2.5)
15.05 Grillsumarið mikla
15.30 Neyðarlínan (2.7)

00.55 Saving Grace (18.19)
01.40 The League (13.13)

MEIRIHÁTTAR
SUNNUDAGUR!
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 19:45
HIÐ BLÓMLEGA BÚ
Árni Ólafur, kokkur og
örbóndi í Árdal, er hér í
vandaðri og fróðlegri
þáttaröð um líﬁð í sveitinni.

| 20:15
BRITAIN’S GOT TALENT
Sívinsælir þættir þar sem er
einvala lið í dómarasætunum
en það eru þau Amanda
Holden, Alesha Dixon, David
Walliams og Simon Cowell.

Stórskemmtilegir þættir þar
sem fylgst er með Don
Draper og félögum hans í
auglýsingabransanum.

07.00 Strumparnir 07.25 Skoppa og Skrítla
07.38 Latibær 08.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 08.45 Doddi litli og Eyrnastór 08.55
Sumardalsmyllan 09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson 09.49 Tommi og Jenni
09.55 Leyndarmál vísindanna 10.00 Lína langsokkur 10.22 Kalli á þakinu 10.47 Ævintýraferðin
11.00 Strumparnir 11.25 Latibær 11.47
Skoppa og Skrítla 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
Tommi og Jenni 13.53 Leyndarmál vísindanna
14.00 Lína langsokkur 14.22 Kalli á þakinu 14.47
Ævintýraferðin 15.00 Strumparnir 15.25 Latibær
15.47 Skoppa og Skrítla 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 Sveinsson
17.45 Tommi og Jenni 17.53 Leyndarmál vísindanna 18.00 Lína langsokkur 18.22 Kalli á
þakinu 18.47 Ævintýraferðin 19.00 Surf‘s Up

19.45 The Big Bang Theory (4.24)

Cleveland. Leikur 2
10.10 Pepsímörkin
11.30 Formúla 1 2015 - Mónakó
14.30 NBA - Playoff Games Houston
- Golden State. Leikur 3
16.20 Preston - Swindon Úrslit B-deildin
8.30 Barcelona - Deportivo
20.10 Real Madrid - Getafe
21.50 Goðsagnir efstu deildar Guðmundur Steinsson er einn af mestu
markaskorurum efstu deildar.
22.25 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
22.55 UFC Countdown
23.40 UFC 187. Johnson vs. Cormier

20.10 Viltu vinna milljón? (20.30)
21.00 Twenty Four (16.24)
21.45 Covert Affairs (8.16)
22.30 Rita (7.8) Önnur þáttaröðin um

Ritu, kennslukonu á miðjum aldri sem
fer ótroðnar slóðir og er óhrædd við að
segja það sem henni finnst. Hún á þrjú
börn á unglingsaldri en hefur aldrei þótt
góð fyrirmynd. Í vinnunni er hún vinsæl meðal nemendanna, kannski vegna
þess að hún hagar sér oft sjálf eins og
krakki og það fer fyrir brjóstið á fullorðnum. Enginn hefur trú á henni, nema
einn maður sem kemur óvænt aftur inn
í líf hennar. Þetta eru gamansamir þættir með dramatískum undirtón.
23.55 Viltu vinna milljón? (20.30)

10.35 Swansea - Man. City
12.20 Match Pack
12.50 Enska úrvalsdeildin - upphitun

| 23:10
BETTER CALL SAUL

13.20 Messan

Frábær þáttaröð þar sem
m
góðkunni lögfræðingurinn
n úr
hinum mögnuðu Breaking
g
Bad þáttum snýr aftur með
eð
sinn eigin þátt.

17.15 Aston Villa - Burnley

09.59 Unnar og vinur (25.26)
10.25 Bækur og staðir
10.35 Eurovision 2015

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
13.10 Dr. Phil

13.50 Stoke - Liverpool BEINT

08.20 NBA - Playoff Games Atlanta -

08.50 Arsenal - Sunderland

09.52 Millý spyr (15.78)

11.50 The Talk

23.10 Sisters (4.22)

TUR
LOKAÞÁT

09.30 Fínni kostur (19.20)

15.55 Kammersveit Reykjavíkur á
Listahátíð 2014
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Kalli og Lóla (13.26)
17.32 Sebbi (24.40)
17.44 Ævintýri Berta og Árna (27.52)
17.49 Tillý og vinir (16.52)
18.00 Stundin okkar (6.28)
18.25 Heillandi hönnun (1.8)
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir (44)
19.35 Veðurfréttir
19.40 Ferðastiklur (4.8)
20.40 Öldin hennar (21.52)
20.45 Flóttinn yfir Miðjarðarhafið
21.15 Baráttan um þungavatnið
22.05 Brytinn
00.15 Svefngengill
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok)

19.25 Mike & Molly (11.24)

| 22:10
MAD MEN

09.23 Sígildar teiknimyndir (19.30)

14.10 Friðarsinninn Benjamin Britten

19.00 Modern Family

Þriðja þáttaröðin um
auðmanninn Harry Selfridge,
stofnanda stórverslunarinnar
Selfridges í Bretlandi.

09.01 Finnbogi og Felix (5.30)

02.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

18.35 Friends (17.24)

| 21:20
MR. SELFRIDGE

09.00 Disneystundin (20.52)

02.05 The Finder (12.13)

16.00 Sælkeraheimsreisa um

Reykjavík (6.8)
16.30 Matargleði Evu (10.12)
16.55 Mike and Molly (2.22)
17.20 Modern Family
17.45 60 mínútur (33.53)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn (91.100)
19.10 Sjálfstætt fólk Halldór Ásgrímsson Sérstakur þáttur frá 2004 til
minningar um Halldór Ásgrímsson, fyrrverandi forsætisráðherra.
19.45 Hið blómlega bú 3 (6.8)
20.15 Britain’s Got Talent (6.18)
21.20 Mr Selfridge (2.10)
22.10 Mad Men (14.14)
23.10 Better Call Saul (10.10)
00.00 60 mínútur (34.53)
01.00 Game of Thrones (7.10)
01.55 Daily Show. Global Edition
(17.41)
02.20 Jinx. The Life and Deaths of
Robert Durst (1.6)
03.05 Vice (10.14)
04.25 Rumor Has It
06.00 Hið blómlega bú 3 (6.8).

08.36 Kúlugúbbarnir (4.26)

00.45 Twenty Four (16.24)
(4.00 a.m. - 5.00 a.m.)
01.25 Covert Affairs (8.16)
02.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó .

14.30 Dr. Phil
15.10 Cheers (1.26)
15.35 The Biggest Loser (11.27)
16.25 The Biggest Loser (12.27)
17.15 My Kitchen Rules (6.10)
18.00 Parks & Recreation (17.22)
18.25 The Office (9.27)
18.45 Top Gear Best Of (2.2)
19.45 Gordon Ramsay Ultimate
20.15 Scorpion (19.22)
21.00 Law & Order (16.23)
21.45 American Odyssey (1.13)
22.30 Penny Dreadful (4.8)
23.15 The Walking Dead (4.16) Þættir sem hafa slegið öll fyrri áhorfsmet
áskriftarstöðva í Bandaríkjunum. Rick
Grimes og félagar þurfa að glíma við
uppvakninga utanfrá og svikara innanfrá
í þessum hrollvekjandi þáttum sem eru
alls ekki fyrir viðkvæma. Báðir hópar
lenda í lífshættulegum aðstæðum.
00.05 Rookie Blue (1.13)
00.55 CSI. Cyber (9.13)
01.40 Law & Order (16.23)
02.25 American Odyssey (1.13)
03.10 Penny Dreadful (4.8)
03.55 Pepsi MAX tónlist

13.50 Chelsea - Sunderland BEINT
16.00 Messan

TUR
LOKAÞÁT

| 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og
skemmtilegir þættir fyrir
yngstu áhorfendurna alla
daga á Krakkastöðinni.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
Nánari upplýsingar á 365.is
á aðeins 310 kr. á dag.

18.55 Arsenal - WBA

09.00 Tiny Furniture.

20.35 Preston - Swindon Úrslit B-deildin

10.40 The Big Wedding

22.15 Leicester - QPR

12.10 Night at the Museum

23.55 Messan

14.00 Men in Black II

01.10 Chelsea - Sunderland

15.30 Tiny Furniture

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

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

08.00 PGA Tour 2015
11.30 European Tour 2015
16.30 PGA Special: Tour Life
17.00 PGA Tour 2015
22.00 European Tour 2015

17.10 The Big Wedding

HRINGBRAUT

18.40 Night at the Museum

10.00 Fólk með Sirrý (e) 11.00 Þjóðbraut (e)
12.00 Sjónarhorn (e) 12.30 Lífsins list (e) 13.00
Lífsstíll (e) 13.30 Kíkt í skúrinn (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)

20.30 Men in Black II
22.00 The Hobbit. The Desolation

of Smaug
00.40 True Lies
03.00 Brake
04.35 The Hobbit. The Desolation

of Smaug

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

DAGSKRÁ
MÁNUDAGUR
STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

16.50 The World’s Strictest Parents

08.00 Morgunstundin okkar (16.500)

07.20 Mæja býfluga

(2.9)

08.01 Froskur og vinir (10.14)

07.30 Áfram Diego, áfram!

17.50 One Born Every Minute UK

08.08 Einar Áskell (10.13)

08.15 Happily N’Ever After Ævintýri

(10.14)

08.20 Friðþjófur forvitni (10.10)

á hættuslóðum

18.40 10 Items or Less (6.8)

09.40 Tommi og Jenni

19.00 The Amazing Race (5.12)

10.05 Villingarnir

19.45 The Bill Engvall Show (8.10)

10.25 Big Time Movie

20.10 Saving Grace (19.19)

11.35 The Middle (7.24)

20.55 The Finder (13.13)

12.00 Falcon Crest (19.22)

21.40 No Ordinary Family (1.20)

12.50 Animals Guide to Survival (2.7)

22.25 Mental (1.13)

13.35 Selfie (7.13)

23.10 The Amazing Race (5.12)

14.00 2 Broke Girls (4.24)

23.55 The Bill Engvall Show (8.10)

14.25 Hart of Dixie (4.22)

00.15 Saving Grace (19.19)

15.15 Getur skordýraát bjargað
heiminum?

15.10 Guys With Kids (16.17)

01.00 The Finder (13.13)

16.15 Séra Brown (9.10)

16.20 Ruby Sparks

01.40 No Ordinary Family (1.20)

17.00 Melissa og Joey

18.05 Simpson-fjölskyldan (14.22)

02.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

17.20 Tré Fú Tom (11.13)

08.43 Franklín og vinir hans (10.13)
09.05 Kúlugúbbarnir (9.13)
09.28 Sigga Liggalá (10.12)
09.40 Robbi og skrímsli (10.12)
10.02 Drekar. Knapar Birkeyjar
10.25 Fía fóstra snýr aftur
12.10 Eurovision í 60 ár
13.45 Monty Python á sviði

18.30 Fréttir Stöðvar 2

17.42 Um hvað snýst þetta allt?

18.55 Sophia Grace and Rosie’s

17.47 Loppulúði, hvar ertu? (20.52)

Royal Adventure
20.15 2 Broke Girls (22.22)
20.40 Mike & Molly (1.22)
21.00 Backstrom (11.13) Nýr gaman-

samur sakamálaþáttur með Riann Wilson í hlutverki lögreglumannsins Everett Backstrom sem er kærulaus, drykkfelldur og kaldhæðinn en ótrúlega fær í
sínu starfi sem er að leysa erfið sakamál
af slíkri færni að það er nánast glæpsamlegt.
21.45 Game of Thrones (7.10)
22.45 Falling Down
00.35 Modern Family (23.24)
01.00 White Collar (7.13)
01.45 Veep (5.10)
02.15 A.D. Kingdom and Empire (7.12)
03.00 Gotham (22.22)
03.45 Last Week Tonight with John

Oliver (14.35)
04.15 Louie (3.14)
04.40 Skyline

07.00 Lína langsokkur 07.22 Kalli á
þakinu 07.47 Ævintýraferðin 08.00
Strumparnir 08.25 Latibær 08.47
Skoppa og Skrítla 09.00 Dóra könnuður 09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.45 Doddi litli og Eyrnastór 09.55
Sumardalsmyllan 10.00 Áfram Diego,
áfram! 10.24 Svampur Sveinsson 10.49
Tommi og Jenni 10.55 UKI 11.00 Lína
langsokkur 11.22 Kalli á þakinu 11.47
Ævintýraferðin 12.00 Strumparnir 12.25
Latibær 12.47 Skoppa og Skrítla 13.00
Dóra könnuður 13.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 13.45 Doddi litli og
Eyrnastór 13.55 Sumardalsmyllan 14.00
Áfram Diego, áfram! 14.24 Svampur
Sveinsson 14.49 Tommi og Jenni 14.55
UKI 15.00 Lína langsokkur 15.22 Kalli
á þakinu 15.47 Ævintýraferðin 16.00
Strumparnir 16.25 Latibær 16.47
Skoppa og Skrítla 17.00 Dóra könnuður 17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.45 Doddi litli og Eyrnastór 17.55
Sumardalsmyllan 18.00 Áfram Diego,
áfram! 18.24 Svampur Sveinsson 18.49
Tommi og Jenni 18.55 UKI 19.00 Artúr 3

18.00 Skúli skelfir (8.24)
18.25 Bækur og staðir
18.30 Í garðinum með Gurrý (2.8)
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Unglingurinn Skemmtilegt íslenskt leikrit fyrir unglinga á öllum
aldri. Handritshöfundar eru unglingar
sem draga upp skýra og oft bráðfyndna
mynd af daglegu lífi þeirra sjálfra, samskiptum við foreldra, kennara, jafnaldra
og hitt kynið. Leikarar. Arnór Björnsson
og Óli Gunnar Gunnarsson. Leikstjóri.
Björk Jakobsdóttir
20.55 Flóttinn yfir Miðjarðarhafið
21.25 Spilaborg (13.13)
22.25 Söngvarinn Freddie Mercury
23.50 Krabbinn (5.8)
00.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil

09.30 Goðsagnir - Guðmundur
Steinsson

17.50 Friends (17.24)

10.05 Sportspjallið Þegar Gaupi hitti

18.15 Modern Family

14.40 Cheers (2.26)

18.40 Mike & Molly (12.24)

15.05 Scorpion (19.22)

19.00 The Big Bang Theory (5.24)

15.50 Jane the Virgin (21.22)

19.25 Sjálfstætt fólk

16.30 Judging Amy (10.23)

20.00 Eldsnöggt með Jóa Fel (9.9)

17.10 The Good Wife (21.22)

20.35 The Newsroom (5.9)

17.50 Dr. Phil

21.35 Sisters (5.22)

18.30 The Talk

22.20 Curb Your Enthusiasm (7.10)

19.10 Kitchen Nightmares (1.10)

22.50 Grimm (4.22) Önnur þáttaröð-

19.55 The Office (10.27)

in um persónur úr ævintýrum Grimmbræðra sem hafa öðlast líf og eru færðar
í nútímabúning. Nick Burkhardt er rannsóknarlögreglumaður sem sér hluti sem
aðrir sjá ekki og hefur það hlutverk að
elta uppi uppi alls kyns kynjaverur sem
lifa meðal mannfólksins. Á sama tíma
og hann berst við djöfla og ára er hann
önnum kafinn við að leysa morðmál
með félaga sínum í lögreglunni.

20.15 My Kitchen Rules (7.10)

Bogdan
10.40 NBA - Playoff Games Houston
- Golden State. Leikur 3
12.30 Fiorentona - Sevilla
14.10 Formúla 1 2015 - Mónakó
16.30 Barcelona - Deportivo
18.10 Real Madrid - Getafe
19.50 Spænsku mörkin
20.20 Goðsagnir - Guðmundur

Steinsson
20.55 Fylkir - KR
22.50 Pepsímörkin
00.10 UFC Now
01.00 NBA - Playoff Games Houston
- Golden State. Leikur 4 Bein útsending frá leik í úrslitakeppni NBA.

23.35 Sjálfstætt fólk
00.05 Eldsnöggt með Jóa Fel (9.9)
07.10 Crystal Palace - Swansea

00.40 The Newsroom (5.9)

08.50 Hull - Man. Utd.

01.35 Sisters (5.22)

10.30 Stoke - Liverpool

02.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

Frábær leikin kvikmynd fyrir alla fjölskylduna með frænkunum Sophie Grace og Rosie sem slógu í gegn í spjallþættinum
Ellen. Hér eru þær mættar til landsins Switzelvania sem
útsendarar Ellenar og eiga að fjalla um krýningu nýrrar
drottningar og lenda í allskyns ævintýrum í leiðinni.

18.15 Táknmálsfréttir

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.10 Formúla 1 2015 - Mónakó

| 18:55
SOPHIA GRACE AND ROSIE´S ROYAL ADVENTURES

09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist

21.00 Hawaii Five-0 (24.25)
21.45 CSI. Cyber (10.13).
22.30 Sex & the City (8.18)

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 21:00
BACKSTROM
Gamansamur sakamálaþáttur um lögreglumanninn
Everett Backstrom sem er
drykkfelldur og kaldhæðinn
en ótrúlega fær í sínu starﬁ.

| 21:35
GAME OF THRONES
Stórkostlegir þættir um hið
magnaða valdataﬂ og
blóðuga valdabaráttu sjö
konungsfjölskyldna í
Westeros.

| 22:45
FALLING DOWN
Mögnuð mynd með Michael
Douglas í aðalhlutverki um
venjulegan Bandaríkjamann
sem hefur fengið sig fullsaddan af streitu stórborgarlífsins.

22.55 Nurse Jackie (9.10)
23.20 Flashpoint (4.13)
00.10 The Good Wife (21.22)
00.55 Elementary (23.24) Sherlock
Holmes og Dr. Watson leysa flókin sakamál í New York-borg nútímans.
01.40 Hawaii Five-0 (24.25)
02.25 CSI. Cyber (10.13)
03.10 Sex & the City (8.18)
03.35 Pepsi MAX tónlist

| 22:20
CURB YOUR ENTHUSIASM
Frábærir gamanþættir þar
sem Larry David leikur sjálfan
sig. Einn þáttur sýndur hvern
virkan dag klukkan 22.20 á
Gullinu.

12.10 Preston - Swindon Úrslit B-

deildin
13.50 Middlesbrough - Norwich Bein
útsending frá leik í úrslitum ensku 1.
deildarinnar.
16.00 Messan
17.15 Chelsea - Sunderland
18.55 Man. City - Southampton
20.35 Everton - Tottenham

| 22:00
08.25 Darling Companion

08.00 PGA Tour 2015

10.10 Cheerful Weather for the

13.00 European Tour 2015

Wedding

18.00 PGA Tour 2015 - Highligths

11.40 Diana

18.55 PGA Tour 2015

15.10 Darling Companion

23.55 PGA Special: Tour Life

16.55 Cheerful Weather for the

22.15 Messan

Wedding

23.30 Middlesbrough - Norwich

HRINGBRAUT

18.25 Diana

01.10 Newcastle - West Ham

20.20 Cadillac Man

11.15 Lífsins list (e) 11.45 Eðaltónar (e) 12.00
Helgin (e) 12.30 Kvennaráð (e) 13.15 Lífsins
List (e) 13.45 Eðaltónar (e) 14.00 Helgin (e)
14.30 Kvennaráð (e) 15.15 Lífsins list (e) 15.45
Eðaltónar (e) 16.00 Helgin (e) 16.30 Kvennaráð
(e) 17.15 Lífsins list (e) 17.45 Eðaltónar (e) 18.00
Helgin (e) 18.30 Kvennaráð (e) 19.15 Lífsins
List (e) 19.45 Eðaltónar (e) 20.00 Á faraldsfæti með Ferðafélagi Íslands. 21.00 Úr smiðju
Páls Steingrímssonar 22.00 Á faraldsfæti með
Ferðafélagi Íslands. (e) 23.00 Úr smiðju Páls
Steingrímssonar (e)

22.00 The Wolf of Wall Street Stór-

20.30 Græðlingur

merkileg og sönn saga verðbréfasalans Jordans Belfort sem varð milljarðamæringur skömmu eftir tvítugt og lifði í
hæstu hæðum í nokkur ár áður en veldi
hans hrundi til grunna.

21.00 Hver er þinn réttur?

01.05 Dredd

21.30 Siggi Stormur

02.40 The Wolf of Wall Street

20.00 Frumkvöðlar

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

THE WOLF OF WALL STREET

Stórmerkileg og sönn saga
verðbréfasalans Jordans
Belfort sem varð milljarðamæringur skömmu eftir
tvítugt en tapaði öllu.

| 19:00
ARTÚR 3
Skemmtileg mynd fyrir alla
fjölskylduna um krúttlega
álﬁnn Artúr.

©2015 Home Box Ofﬁce, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Ofﬁce, Inc.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
Nánari upplýsingar á 365.is
á aðeins 310 kr. á dag.
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23. maí 2015 LAUGARDAGUR

DAGSKRÁ
LAUGARDAGUR
STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnaefni Stöðvar 2

16.45 Junior Masterchef Australia

07.00 Morgunstundin okkar

07.01 Strumparnir

17.40 The Bill Engvall Show (7.10)

07.01 Kioka (55:78)

07.25 Doddi litli og Eyrnastór

18.05 The World’s Strictest Parents

07.08 Ljónið Urri (38:52)

07.40 Waybuloo

(2.9)

07.18 Kalli og Lóla (11:26)

08.00 Algjör Sveppi

19.05 One Born Every Minute UK

07.30 Pósturinn Páll (6:13)

08.55 Kalli á þakinu

19.55 Bob’s Burgers (21.22)

07.45 Eðlukrúttin (20:52)

09.15 Villingarnir

20.20 Amercian Dad (12.18)

07.56 Veistu hvað ég elska þig

09.35 Kalli kanína og félagar

20.40 Raising Hope (21.0)

mikið? (19:26)

09.55 Tommi og Jenni

21.05 Trust Me (13.13)

08.07 Dóta læknir (5:13)

10.20 Loonatics Unleashed

21.50 Revolution (16.22) Önnur röðin

08.30 Hvolpasveitin (17:26)
08.53 Babar (1:26)

15.25 Hið blómlega bú 3 (5.8)

af þessum hörkuspennandi þáttum sem
fjalla um heim sem missir skyndilega
allt rafmagn og þarf að læra að komast
af án þess. Fimmtán árum eftir þessa
stórkostlegu breytingu komast menn
að því að hægt sé að öðlast það aftur
sem áður var en fyrst þarf að komast að ástæðu rafmagnsleysisins og um
leið að berjast við óvænta og hættulega aðila.

16.00 Heimsókn (4.8)

22.35 The League (12.13)

16.20 ET Weekend (36.53)

23.00 Raising Hope (21.0)

17.05 Íslenski listinn

23.20 Trust Me (13.13)

17.35 Sjáðu (392.400)

11.20 Ferðastiklur (3:8)

00.05 Revolution (16.22)

(Snæfellsnes)

18.00 Latibær

00.45 The League (12.13)

12.05 Útsvar (4:27)

18.30 Fréttir Stöðvar 2

01.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

13.00 Silkileiðin á 30 dögum (2:10)

10.40 Teen Titans Go
11.00 Beware the Batman
11.20 Victourious
11.45 Bold and the Beautiful
13.35 Britain’s Got Talent (5.18)
14.40 Mr. Selfridge (1.10)

18.55 Sportpakkinn (41.50)

andon leikur húsmóðurina Adele sem er
komin með nóg af smábænum sem hún
býr í. Hún ákveður af yfirgefa heimaslóðir og fara til Beverly Hills og tekur unglingsdóttur sína með sér. Með aðalhlutverk, ásamt Susan Sarandon, fara Natalie Portman og Hart Bochner.
21.35 Walk of Shame
23.10 3 Days to Kill
01.05 The Whistleblower
02.55 A Dangerous Method
04.35 Incredible Burt Wonderstone

08.55 Formúla 1 - Æfingar
Bein útsending frá æfingu fyrir

kappaksturinn í Mónakó.
09.55 Pepsí deildin 2015 (Fylkir - KR)
11.50 Formúla 1 - Tímataka
13.40 NBA 2014/2015 - Playoff

Games (Atlanta - Cleveland. Leikur 2)
15.30 Meistaradeild Evrópu
16.00 La Liga Report

10.04 Undraveröld Gúnda
10.20 Heilabrot (3:8)
(Fuckr med dn hjrne)
10.50 Kökugerð í konungsríkinu

(4:12)

15.30 Conchita Wurst
(Conchita - Unstoppable)
07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur
Sveinsson 07.49 Tommi og Jenni 07.55
Leyndarmál vísindanna 08.00 Lína langsokkur
08.22 Kalli á þakinu 08.47 Ævintýraferðin 09.00
Strumparnir 09.25 Latibær 09.47 Skoppa og
Skrítla 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 Tommi
og Jenni 11.53 Leyndarmál vísindanna 12.00
Lína langsokkur 12.22 Kalli á þakinu 12.47
Ævintýraferðin 13.00 Strumparnir 13.25 Latibær
13.47 Skoppa og Skrítla 14.00 Dóra könnuður
14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar Frábærir
þættir um ævintýri mörgæsanna sem búa í dýragarðinum í New York. Þeirra helsta verkefni er þó
að halda refapanum og vandræðapésanum Júlla
kóng í skefjum en hann veit fátt skemmtilegra en
að gera íbúum garðsins grikk. 14.45 Doddi litli og
Eyrnastór 14.55 Sumardalsmyllan 15.00 Áfram
Diego, áfram! 15.24 Svampur Sveinsson 15.45
Tommi og Jenni 15.53 Leyndarmál vísindanna
16.00 Lína langsokkur 16.22 Kalli á þakinu 16.44
Ævintýraferðin 17.00 Strumparnir 17.25 Latibær
17.47 Skoppa og Skrítla 18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 18.45 Doddi
litli og Eyrnastór 18.55 Sumardalsmyllan 19.00
Skýjað með kjötbollum á köflum 2

16.25 Ástin grípur unglinginn (1:12)
(Secret Life of American Teenager)
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Hraðfréttir
18.20 Fréttir
18.40 Íþróttir
18.45 Veðurfréttir
19.00 Eurovision 2015 (Úrslit)

Bein útsending frá úrslitum Eurovisionkeppninnar sem fram fer í Vínarborg í
Austurríki.
22.35 Eurovision - Skemmtiatriðin
22.45 Lottó (39)
22.50 Hagræðingarstofan
00.35 Sturlað hjarta
(Crazy Heart)
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist

16.25 Spænski boltinn 14/15 (Barce-

11.15 The Talk

lona - Deportivo)

12.35 The Talk

18.25 Spænski boltinn 14/15 (Real

13.15 Dr. Phil

Madrid - Getafe)

13.55 Dr. Phil.

20.25 Pepsímörkin 2015
18.00 Friends (1.23)

14.35 Cheers (25.25)

18.25 Modern Family .

15.00 Psych (6.16)

18.50 Mike & Molly (10.24)

15.45 Scorpion (18.22)

19.10 The Big Bang Theory (3.24)

16.30 The Voice (25.28)

19.35 Gulli byggir (6.8)

18.00 The Voice (26.28).

sýndur á SPORT 3 kl. 02.00.

20.05 Hreinn Skjöldur (7.7)

19.30 Red Band Society (11.13)

01.00 NBA 2014/2015 - Playoff
Games Houston - Golden State. Leikur 3

21.20 The Secret Circle (19.22)

20.15 Eureka (4.14)

22.00 Rita (6.8)

21.00 Lost Girl (4.13)

22.45 Covert Affairs (7.16)

21.50 Next

23.30 Gulli byggir (6.8).

23.30 Fargo (1.10)

21.40 Formúla 1 - Tímataka
22.55 Goðsagnir efstu deildar
23.30 UFC Now 2015 .
00.15 UFC Countdown
Hitað upp fyrir UFC 187 sem verður

HLUSTAÐU
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

09.40 Drekar (12:20)

(Hlýnun jarðar)

19.40 Anywhere But Here Susan Sar-

LAUGARDAG MILLI KL. 16:00 - 18:30

09.39 Verðlaunaféð (12:21)

14.40 Global Weirding

19.15 Stelpurnar (10.12)

HAPPY HOUR ÍSLENSKU ÞJÓÐARINNAR

09.27 Skúli skelfir

13.45 Tónlistarhátíð í Derry

19.10 Lottó

SIGGI HLÖ
ER Í LOFTINU

09.16 Kata og Mummi (10:52)

00.00 Hreinn Skjöldur (7.7)

00.20 Unforgettable (4.13)

08.00 Premier League 2014/2015

00.25 Without a Trace (13.24)

01.05 CSI (7.22)

09.45 Enska 1. deildin 2014/2015

01.05 The Secret Circle (19.22)

01.50 Eureka (4.14)

11.30 Enska 1. deildin 2014/2015

01.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

02.40 Lost Girl (4.13)

13.20 Match Pack

03.30 Next

13.50 Messan

05.10 Pepsi MAX tónlist

14.20 Enska úrvalsdeildin - upphitun
14.50 Premier League 2014/2015
23.40 Messan

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Hitað upp fyrir leikina um helgina.

07.45 Robot and Frank

00.10 Enska úrvalsdeildin - upphitun

09.15 Admission

00.40 Premier League 2014/2015

11.00 Thunderstruck

(Southampton - Aston Villa).

12.35 The Amazing Spider-man
14.50 Robot and Frank
16.20 Admission
18.10 Thunderstruck

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.

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

19.45 The Amazing Spider-man
22.00 X-Men 2
00.10 Beautiful Boy
01.50 Lawless
03.45 X-Men 2

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

08.00 PGA Tour 2015 11.30 European Tour 2015
16.30 This Is the Presidents Cup 201 17.00 PGA
Tour 2015 22.00 European Tour 2015

HRINGBRAUT
10.00 Fólk með Sirrý (e) 11.00 Þjóðbraut (e)
12.00 Sjónarhorn (e) 12.30 Lífsins list (e) 13.00
Lífsstíll (e) 13.30 Kíkt í skúrinn (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

PIPAR \ TBWA
•

Fly on the Hot Wings
of Love!

SÍA
•

151359

25 HOT WINGS
=PóLSZR\T,\YV]PZPVUîLZZ]LNUHLY[PSIVó
m/V[>PUNZmôYPóQ\KHNMPTT[\KHNVN
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1000° KONAN ÚT FYRIR
LANDSTEINANA
Bók Hallgríms Helgasonar, Konan við
1000°, verður gefin út á ensku bæði
í Bretlandi og í Bandaríkjunum. Það
eru forlögin Oneworld Publications í
Bretlandi og Algonquin Books í Bandaríkjunum sem gefa hana út, en sú síðarnefnda gefur aðeins út tíu bækur á ári
og verður þessi fyrsta þýdda skáldsagan
sem þau gefa út. Bókin kom
út haustið 2011 og var tilnefnd til Norrænu bókmenntaverðlaunanna og
hefur verið þýdd á 11
tungumál. Hallgrímur
vinnur nú að
nýrri bók sem
er væntanleg
um jólin. - asi

„Ég fékk hlutverkið í Orange
sama dag og ég
hafði ákveðið að
hætta að starfa
sem leikkona.“
LEIKKONAN UZO
ADUBA UM AÐ
HAFA GEFIST UPP
RÉTT ÁÐUR EN HÚN
FÉKK HLUTVERK Í
ORANGE IS THE NEW
BLACK, Í VIÐTALI VIÐ
GLAMOUR.

ÞARF AÐ HORFA Á
EUROVISION

RAGNAR TIL
PÓLLANDS

„Ég er búin að benda þeim á það að
það þurfi að horfa á Eurovision,“ segir
Svanhildur Hólm Valsdóttir, aðstoðarmaður ráðherra. Hún flaug norður í
gær en í dag er útskrift hjá Framhaldsskólanum á Laugum. Eftir það mun
hún júbilera með skólafélögum sínum sem útskrifuðust úr níunda bekk
fyrir 25 árum, en það var
síðasti árgangurinn sem
endaði gagnfræðaskóla
með 9. bekk. Gert er ráð
fyrir hátíðlegri dagskrá um daginn en
svo brestur á með
Eurovision-partíi. - jhh

Nóg er gera hjá rithöfundinum Ragnari
Jónassyni en pólska bókaforlagið Amber keypti útgáfuréttinn á öllum fimm
glæpasögunum í Siglufjarðarsyrpu.
Stefnt er á að gefa út bók eftir Ragnar
á hálfs árs fresti og hefst leikurinn með
fyrstu bók syrpunnar, Snjóblindu, sem
koma á út í Póllandi í haust en hinar
bækurnar eru Myrknætti, Rof, Andköf
og Náttblinda. Snjóblinda
kom nýlega út í Bretlandi
og náði rafbókarútgáfan
1. sæti á metsölulista
Amazon sem teljast verður
feiknargóður árangur en
Snjóblinda og Myrknætti
hafa komið út í Þýskalandi.
- gló

OKKAR KONA María komst

kannski ekki áfram en hún var
okkur til sóma.
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Stáltaugar og bein í
neﬁnu eru nauðsyn
Ísland komst ekki í úrslit í Eurovision sem fara fram í kvöld. Fréttablaðið heyrði í
nokkrum Eurovision-förum og spurði út í frammistöðu okkar og úrslit kvöldsins.

Getum verið óvægin
„Það þarf stáltaugar í þetta og mér
fannst hún standa sig ótrúlega
vel. Vandamálið við Eurovision er
ekki að syngja fyrir allan þennan
fjölda í salnum. Panikkið kemur
þegar er kveikt á myndavélunum
og þetta fer í beina útsendingu.
Að syngja í Eurovision er ekkert
mál, en að syngja fyrir Íslendinga
í Eurovision er erfiðara. Við getum
verið svolítið óvægin,“ segir Eyþór
Ingi Gunnlaugsson. Hann var á
leið norður þar sem hann ætlar að
njóta helgarinnar með fjölskyldunni. „Annars hef ég lítið fylgst
með keppninni, líkt og áður. Ég
er bara spenntur að horfa á þetta
með krökkunum með snakk í skál
og hafa gaman.“

Hefði mátt hækka um heiltón
„Þetta var glæsilegt hjá henni, hún
stóð sig helvíti vel. Það kom falskur tónn hjá henni, en það er allt í

lagi, það gerist hjá öllum. Lagið
var líka stórfínt, en það vantar
alla melódíu í það. Ég hugsa að ef
lagið hefði verið hækkað um heiltón, þá hefði það komið betur út.
Byrjunin varð svolítið ógreinileg
og það var eins og hún væri að
muldra,“ segir Sverrir Stormsker
um frammistöðu íslenska hópsins.
„Annars hef ég ekki hugmynd um
hvernig þetta fer. Það eina sem
ég hef hlustað á er íslenski flutningurinn og hef ekki hugmynd um
hvernig hitt stöffið er. Mér finnst
líka alltaf betra að horfa á þetta
ferskt á laugardeginum.“

Áttum að lauma okkur í úrslit
„Hún skein eins og stjarna á
sviðinu. Alveg ótrúlega falleg og
sjarmerandi. Hún stóð sig ágætlega og við getum verið stolt af
frammistöðunni. Á meðan við
erum að senda út fólk sem er ekki
með meiri reynslu en þetta þá er
það eðlilegt að verða stressaður.
Þetta var ekki okkar besta rennsli
og riðillinn var erfiður, en við
hefðum alveg átt að lauma okkur
í úrslitin,“ segir Birgitta Hauk-

dal, aðspurð um framlag Íslands í
undankeppninni. En hver fer með
sigur af hólmi? „Ég er í íslensku
dómnefndinni, þannig að ég get
ekki verið að segja mikið. En það
er fullt af flottum og sterkum
lögum, þannig að það verður erfitt
að sjá hver vinnur. Það getur allt
gerst á þessum þremur mínútum.“

Þekkir stressið af eigin raun
„Hún var greinilega stressuð, og
ég þekki það af eigin raun að það
er erfitt að eiga við ef það nær
tökum á manni. Þegar ég lenti í
16. sæti fannst mér ég hafa brugðist þjóðinni, en þá voru ekki neinir
samfélagsmiðlar og í dag geta þeir
sem þar skrifa verið ansi harðorðir. En hún er glæsileg, þessi stúlka,
kemur vel fyrir og skilaði vel af
sér. Ég er viss um að hún hefur
bein í nefinu og það er heilmikið
varið í hana,“ segir Helga Möller.
Aðspurð um úrslitakvöldið segir
hún þetta: „Ég er eiginlega með
fimm lönd sem koma til greina:
Ítalía, Rússland, Ástralía, Noregur og Svíþjóð. Rússland kom mér
á óvart og Lettland líka, en ég á
erfitt að segja til um hver vinnur.“

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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FATASÖFNUNARÁTAK
RAUÐA
KROSSINS
OG EIMSKIPS
FATASÖFNUNARDAGUR RAUÐA
KROSSINS
OG EIMSKIPS
5. JÚNÍ

GERÐU GAGN
GÖMLUM FÖTUM
Komdu með gömlu fötin þín, skóna, handklæði, rúmföt, gluggatjöld og aðrar vefnaðarvörur, á fatasöfnunarstöðvar Rauða krossins.
Allur fatnaður, hvort sem hann er slitinn eða heill, nýtist okkur
í hjálparstarﬁ hérlendis sem erlendis.

Söfnunarstöðvar:
Allar afgreiðslustöðvar Eimskips Flytjanda
og fatasöfnunargámar Rauða krossins.

Hjólbörur 80l.

4.295

kr.

79290094

80 L

Sláttuvél OY460P,
60P,
fjórgengismótor,r 2,3
kW, sláttubreidd 46
cm, 5 hæðastillingar,
60 lítra safnpoki.

Slá
Sláttuvél
látt vél OY510S
m/dr
m
m/driﬁ, fjór
fjórggengismótor, 2,6
kW, sláttubreidd 51
cm, 10 hæðastillingar, 60 lítra safnpoki.

34.995

kr.

53323130

49.995

kr.

53323140

Sóltjald, ál ogg plast,
plast 3x1,6 m,
svart eða svart og grátt.

ACACIA stiklur, beinar,
30x30 cm, 10 stk.

24.995

4.935

kr.

kr.

41613417-8

0291479

Höfum það nota
Helgartilboð

BROIL KING Gasgrill MONARCH 320, 8,8 kW,
ryðfrítt Dual-Tube brennarakerﬁ, aðal eldunarsvæði er 57x37cm, grillgrindur úr pottjárni,
ryðfrítt Flave-R-WaveTM eldunarkerﬁ, þrír ryðfríir
Dual-TubeTM brennarar, Linear-FlowTM stillanlegir
gaskranar, Sure-LiteTM elektrónískt kveikikerﬁ,
Accu-TempTM hitamælir í loki.

frá 21.-25. maí
GOTT
verð!

64.995

kr.

50657510 Almennt verð: 69.995 kr.

reidd
klippib
53 cm
McCULLOCH sláttuvél M46-125,
fjórgengis B&S mótor, 1,6 kW, sláttubreidd 46 cm, 5 hæðastillingar,
50 lítra safnpoki.

McCULLOCH sláttuvél M46-125R
m/driﬁ, fjórgengis B&S mótor, 1,6 kW,
sláttubreidd 46 cm, 6 hæðastillingar,
50 lítra safnpoki.

EINHELL rafmagnssláttuvél,
1000W, sláttubreidd 30 cm,
3 hæðastillingar, 28 lítra safnkassi.

EINHELL sláttuorf
GH-BC 33-4S,fjórgengismótor,
1,0 kW, 25 cm sláttubreidd
með hníf, 46 cm með þræði.

EINHELL hekkklippur
RG-EH 6053 600W, klippibreidd 53 cm,
klippir allt að 15 mm sverar greinar.

59.995

49.995

10.995

36.995

9.995

53322821 Almennt verð: 69.995 kr.

53322805 Almennt verð: 59.995 kr.

74830022 Almennt verð: 13.995 kr.

74830077 Almennt verð: 44.995 kr.

74830006 Almennt verð: 14.995
95 kr.
kr.

kr.

GARÐYRKJUFRÆÐINGUR
AÐSTOÐAR Í BYKO BREIDD

Steinunn I. Stefánsdóttir
veitir ráðgjöf á laugardag
frá kl.11-14.

kr.

kr.

kr.

kr.

Stjúpur, 10 stk.

895

kr.

55092000

Velkomin í
grænland
BYKO BREIDD

Íslensk sumarblóm,
kryddjurtir, tré og runnar

Grasfræ,
Gra
f 1 kg.
k

1.195

kr.

55092190

Garð
Garðkanna,
11 l,
með úðastút.

Blákraftur 10 eða 25 kg, einkorna.
Verð frá:

Sorppokar, 10 stk.
700x1100 mm.

895

1.995

235

55095039/160 Almennt verð: 2.495

53521037 Almennt verð: 295

41613316

kr.

kr.

LAGERHREINSUN
á völdum
ö
vörum
ö
í timburverslun BYKO í Breidd

kr
kr.

gerðu
góð kau
p

Borð og tveir stólar, grátt.

9.995

kr.

41622161 Almennt verð: 16.785 kr

20%

afsláttur

kynntu þér
r
Vefverslun okka
á byko.is

Af garðhúsgögnum
frá 21.-25. maí

legt í garðinum
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.

BROIL KING gasgrill GEM SUPER,
8,8 kW, ryðfrítt stál brennarakerﬁ,
aðal eldunarsvæði er 49x32,5 cm,
postulínshúðaðar grillgrindur, ryðfrítt Flave-R-WaveTM eldunarkerﬁ,
Linear-FlowTM stillanlegir gaskranar,
Sure-LiteTM kveikikerﬁ, Accu-TempTM
hhitamælir
ita
í loki.

NAPOLEON gasgrill TRIUMPH 495, 18,4 kw, 4+1
brennarar, eldunarsvæði 43x72 cm, hliðarbrennari,
JETFIRE kveikikerﬁ, innbyggður upptakari, niðurfellanleg hliðarborð, pottjárns WAVE grillgrindur,
ACCU-PROBE hitamælir.

39.995

kr.

50657518
5065
065575
7
751

109.995

69.995

506600034

506600032

506600012

Almennt verð: 139.995 kr.

2,5x2 m
m
3,5x2,5
GRILLPRO Ga
Gasgrill
as
24025,
7,3 kW, 2 bren
brennarar,
nn
eldunar-svæðii 51
51x
51x29cm,
Accu-ﬂow gaskranar,
gasskr
postulínhúðaðar
postulínhúðaða
ðar ggrillgrindur,
álhúðað stál eeldun
eldunarkerﬁ,
Perma-Mol
MolddTM hl
Perma-MoldTM
hliðarborðin.

Markísa, 2,5x2 m
eða 3,5x2,5 m, dökkgrá.
Verð frá:

32.995

29.995

50657522

41624123/6

kr.

kr.

byko.is

NAPOLEON ferðagasgrill TravelQ m/vagni, 4,1 kW,
tvöfaldur brennari úr ryfríu stáli, eldunarsvæði 37x54
cm, JETFIRE kveikikerﬁ, pottjárns WAVE grillrindur,
ACCU-PROBE hitamælir í loki, auðvelt að taka í sundur
og setja saman, hliðarborð með snögum.

119.995

kr.

Almennt verð: 49.995 kr.

NAPOLEON gasgrill TRIUMPH 410, 14,4 kw, 3+1
brennarar, eldunar-svæði 43x59 cm, hliðarbrennari,
JETFIRE kveikikerﬁ, innbyggður upptakari, niðurfellanleg hliðarborð, pottjárns WAVE grillgrindur,
ACCU-PROBE hitamælir.

kr.

körfuboltaspjöld og
standar

20%

afsláttur

Sjá opnunartíma um
hvítasunnu á byko.is

kr.

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

Erna Ómarsdóttir
Listrænn ráðgjafi
Íslenska dansflokksins
ALDUR: 42 ára
MAKI: Valdimar Jóhannsson
BÖRN: Úlfur Óðinn og Urður Æsa
Íslenski dansflokkurinn frumsýndi verkið
BLÆÐI: obsidian pieces í vikunni og hefur
fengið einróma lof fyrir. Erna Ómarsdóttir
er einn þriggja danshöfunda sem koma að
verkinu.

„Við erum eiginlega
sami einstaklingurinn. Við gerum allt
saman, vinnum
saman, búum
saman og eigum
börnin saman.
Þannig að það
er jafn erfitt að lýsa henni og ef ég
væri beðinn um að lýsa sjálfum mér.
En hún er rosa góð í að öskra, betri
dauðarokksöngvari en nokkurn gaur
getur dreymt um að verða, og hún er
fögur að utan og innan.“
Valdimar
Jóhannsson, maki
„Erna er frumefni. Hún er með
einhverja tengingu
við frumafl lífsins
og hún bæði
framkallar það í
dansinum og kennir
öðrum að vera
frumefni. Hún er mikið eldfjall og
frábær í alla staði.“
Gabríela Friðriksdóttir, vinkona
„Erna er einn fallegasti og sannasti
listamaður sem
ég þekki. Hún er
ótrúlega trú sinni
hugsjón og fylgir
hjartanu alla leið.
Hún getur verið
pínu óskipulögð en það er mjög hressandi, líflegt og umfram allt skemmtilegt að vinna með henni.“
Katrín Ingvadóttir,
samstarfsfélagi hjá ÍD

53,3%

MBL

FBL

18%

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir
Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna
á tölublað, 18–49 ára. Prentmiðlakönnun
Gallup, jan.– mar. 2015

Allt sem þú þarft ...

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

