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KYNNINGARBLAÐ

30% afsláttur

í hádeginu alla virka daga

Höllin þar sem Eurovision-söngvakeppnin fer fram þessa dagana er stór og vel hönnuð bygging sem hentar mjög vel fyrir þennan viðburð.

Eurovision-höllin iðar
af lífi þessa dagana
Osushi
Tryggvagötu

Keppnishöll Eurovision, Expo Tel Aviv, er gríðarlegt mannvirki sem var byggt
árið 2015. Sviðið er hannað af þrautreyndum sviðsmanni keppninnar en
þetta er í sjötta sinn sem Aryeh Elhanani hannar sviðið fyrir Eurovision. ➛2
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Ingólfur
Grétarsson,
sérlegur útsendari Fréttablaðsins, tyllir
sér á trébekk
í höllinni með
einn ískaldan
ísraelskan bjór
sem slekkur
allan þorsta í
hitanum í Tel
Avív. FRÉTTABLAÐIÐ/BENEDIKT

SJÁVARBARINN FAGNAR

12 ÁRA AFMÆLI

Í tilefni afmælisins er nú tilboð á hádegishlaðborðinu
og býðst það á sama verði og við opnunina fyrir
y tólf árum.

Innifalið er:
Sjávarréttasúpa
dagsins, heitir og
kaldir fiskréttir,
kjötréttur, salatbar, smáréttir,
kaffi og kökur.

Sjávarb
Sjá
bariinn | Grand
dagarði
ði 9 | sjjavarb
barinn.i
i
is
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SKRIFA FRÁ

TEL AVIV

EUROVISION
Benedikt Bóas
benediktboas@frettabladid.is

Ingólfur Grétarsson
ingolfurg@frettabladid.is

E

urovision-keppnin í ár fer
fram í Expo-höllinni í Tel
Avív sem hér í Ísrael er kölluð
Ganei HaTaarucha. Hún rúmar um
7.300 manns. Höllin er í norðurhluta borgarinnar og er íslenski
hópurinn um 25 mínútur að keyra
þangað frá hótelinu. Leiðin er ákaflega falleg, liggur meðfram strandlengjunni og í gegnum Yarkon Park.
Það tekur aðeins um 35 mínútur
að hjóla þangað, en hjólreiðar eru
mjög vinsælar hér í Tel Avív.
Borgin hefur gert 70 kílómetra
af hjólastígum og þeim fjölgar
stöðugt. Þá er hægt að leigja sér
rafmagnshlaupahjól sem er nánast
vinsælla en fjölmargir þeysa um
göturnar á þessum hjólum.

Þjónustuborðið þar sem sjálfboðaliðar eru hjálpsamir við gesti og gangandi.

2,5

milljónir gesta koma í
höllina á hverju ári.

8

risasalir eru í höllinni.

25

þúsund fermetrar er
höllin að stærð.
Keppnishöllin er hönnuð af
Aryeh Elhanani og var hún vígð
árið 2015. Árið 2010 var gamla
höllin, sem var byggð árið 1959,
rifin og hafist handa við að reisa
nýja. Hér hafa engar smástjörnur
stigið á svið: Iggy Pop, Nine Inch
Nails, Thirty Seconds to Mars, Lady
Gaga, Pitbull, David Guetta, Avicii,
Megadeth, Moby, Suede og síðust
en ekki síst Roxette.
Í lok apríl var Evrópumótið í
júdó haldið í höllinni og nánast
um leið og Eurovision-hurðinni
verður skellt aftur hefst ráðstefnan
Security Israel sem er, miðað við
kynningarmyndir hér í höllinni,
engin grínhátíð. Þar eru byssur og
tölvur og fingraför í forgrunni og
fátt um grín.
Sviðið er hannað af Florian
Wieder en hann kom einnig nálægt
sviðshönnun söngvakeppninnar
árin 2011, 2012, 2015, 2017 og 2018.
Þetta er einhvers konar demantur
með áhorfendasvæði fyrir framan.
Í höllinni eru átta salir og 20 ráð-

Ingólfur mætir til vinnu. Á skjánum sést Hatari á sviðinu í keppnishöllinni.

Tel Avív hefur tekið gestum opnum örmum og er borgin í sannkölluðu sólskinsskapi. Heimamenn rétta vitlausum blaðamönnum hjálparhönd.

stefnusalir. Blaðamannaherbergið
er gríðarlega stórt og þar er fínasta
stemning og stuð.
Veðrið í Tel Avív hefur verið með
besta móti. Um 25 gráður mæla
snjallsímarnir en það er eins og
hitinn sé um 50 gráður þegar sólin
hellir geislum sínum yfir okkur.
Loftkælingin í höllinni er keyrð á
fullu og kvarta blaðamenn sáran

yfir kulda – sem er hálf öfugsnúið.
Vinnuaðstaða fyrir fjölmiðlamenn er til fyrirmyndar. Hér er
góð nettenging og margir metrar
af framlengingarsnúrum sem er
mikilvægt. Hér er hægt að fá vatn
ókeypis en fyrir bjór og mat þarf að
borga sem flestir gera með glöðu
geði enda er maturinn hérna í Tel
Avív algjörlega til fyrirmyndar.

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

550 5055

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Hreingerningar

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

VY-ÞRIF EHF.

Þjónusta

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

Garðyrkja
Volvo V60 Plug inn Hybrid
4/2017 ekinn aðeins 10 þús
km. Momentum typa. Leður á
slitflötum. Verð aðeins 4.180.000,-

Suzuki mótorhjól. Komdu og kíktu
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga, klippingar og umhirðu
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Pípulagnir

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Bókhald
BÓKHALD.
PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
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Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

Get tekið að mér bókhald og
uppgjör fyrir smærri fyrirtæki, og
einstaklinga. Upplýsingar í síma
899-2042

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Búslóðaflutningar

S. 893 6994

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

GEFÐU
HÆNU

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

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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

GÓÐIR Í SUMAR
Opið: Mánudaga-föstudaga kl. 10-18, laugardaga 12-15.

TOYOTA Land cruiser 200 vx.
Árgerð 2015, ekinn 124 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar.7 manna bíll í 100%
standi Verð 12.980.000. ath skipti
Rnr.116837.

TOYOTA Yaris hybrid luxury.
Árgerð 2017, ekinn 8 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 2.890.000. Rnr.213554.

LAND ROVER Discovery hse.
Árgerð 2018, ekinn 3 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. Verð 12.980.000.Mjög vel
útbúin ath skipti Rnr.116846.

BMW X5 xdrive40e iperformance plug in
Árgerð 2017, ekinn 23 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur 8 gírar. einn með öllu Verð
8.790.000.ath skipti Rnr.116814.

DODGE Ram 3500 longhorn ltd .
Árgerð 2017, ekinn 23 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.Aisin skipting og fl mjög vel með
farinn Verð 7.250.000.+ Vsk Rnr.116841.

50% afsláttur af
lántökugjöldum í maí

Bílaármögnun Landsbankans

HEFUR ÞÚ ÞAÐ SEM TIL ÞARF?
Torg ehf. leitar að öflugum liðsmanni/konu í hlutverk söluráðgjafa á Fréttablaðinu, mest lesna dagblaði landsins.
Í starfinu felst:
• Sala auglýsingabirtinga til helstu viðskiptavina Fréttablaðsins.
• Þjónusta við viðskiptavini, umsýsla og úrvinnsla birtinga.
• Öflun nýrra viðskiptavina og sölutækifæra.

Nánari upplýsingar gefur Jóhanna Helga Viðarsdóttir, rekstrarstjóri Torgs,
johannahelga@365.is.
Umsóknarfrestur er til og með 19. maí.

Starfið krefst mikillar hæfni í mannlegum samskiptum, getu til að
vinna sem hluti af öflugu söluteymi sem og sjálfstætt við öflun nýrra
viðskiptavina. Laun eru að hluta árangurstengd og tekjumöguleikar góðir.
Torg ehf. er útgáfufélag sem sérhæfir sig í prent- og stafrænum miðlum. Torg gefur út Fréttablaðið, mest lesna dagblað landsins, Markaðinn, viðskiptablað sem fylgir
Fréttablaðinu á miðvikudögum, og tísku- og lífsstílstímaritið Glamour. Stafrænir miðlar í eigu Torgs eru FRETTABLADID.IS, MARKADURINN.IS, GLAMOUR.IS, ICELANDMAG.IS
og MIDI.IS. Torg prentfélag á og rekur blaðaprentvél sem sér um prentun á Fréttablaðinu, Markaðnum og tengdum miðlum.
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Húsaviðhald

Til bygginga

ATVINNUHÚSNÆÐI

Húsasmiður með mikla reynslu,
getur bætt við sig verkefnum. Uppl.
í s.787 7137

Kerrurnar
frábæru frá
Humbaur eru
til á lager!
Öllum 750kg
kerrum
fylgir nefhjól,
lás og strappar.

TIL LEIGU 50 m2 Lofthæð 4 m.
Hurð 3,7 m Lager eða geymsla.
Leiga: 99 þús Facebook: steinhella
14. S: 661-6800

Nudd

Geymsluhúsnæði

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Akureyrar.
Sími 694 7881, Janna.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
Selt

Atvinnuhúsnæði

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122.

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLURTILLEIGU.IS
SÍMI: 414-3000
Gerðu verðsamanburð !

Heimilið
Atvinna
Barnavörur

Tilkynningar

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Tilkynningar

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

SYSTKINA VAGN/KERRA

WWW.YAAKOVSWELL.NET

Verð frá 165.900 kr. Barnið Okkar Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313
barnidokkar.is

Here you will find a series of
studies of the Blessed Torah. All
the material is completely free. you
may download it, copy it and give
it away.

Húsnæði

jarðvinna og yﬁrborðsfrágangur
Óskum eftir sumarstarfsmönnum í fjölbreytt störf - s.s. hellulagnir,
gangstéttarsteypa, jarðvinna og yﬁrborðsfrágangur. Fjölbreytt
starf, og næg vinna í boði. Reynsla af lóðavinnu er kostur, en alls
ekki skilyrði.

Húsnæði í boði
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Gerðaskóli auglýsir eftir
umsjónarkennurum
skólaárið 2019 - 2020

Í Gerðaskóla verða um 240 nemendur næsta skólaár.
Við skólann starfa áhugsamir og metnaðarfullir starfsmenn.
Gildi skólans eru virðing, ábyrgð, ánægja, árangur.
Lögð er áhersla á að skapa námsumhverﬁ þar sem allir eru
virkir, öllum líði vel og allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum
sér, öðrum og umhverﬁ sínu.
Við leitum að einstaklingum með kennsluréttindi í grunnskóla
sem eru metnaðarfullir, góðir í mannlegum samskiptum, eru
sveigjanlegir og tilbúnir að leita nýrra leiða í skólastarﬁ.
Umsóknarfrestur er til 23. maí og skulu umsóknir berast
á netfangið eva@gerdaskoli.is

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105
Upplýsingar í síma 782 8800

Gerð 1384
Sturtanleg.
750 kg. Mál: 251x131x35 cm.
Verð: 229.839 kr. án vsk.

SUMARSTARF - hellulagnir,

Lausar eru eftirfarandi kennarastöður:
• Umsjónarkennari á yngsta stigi / miðstigi

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

Gerð 1374
Opnanleg að framan.
750 kg. Mál: 251x131x35 cm.
Verð: 201.612 kr. án vsk.

Óskum eftir reyndum smið í fullt framtíðarstarf. Fjölbreytt verkefni
í boði, og verkefnastaða næstu ára er mjög góð. Um er að ræða
uppsteypu og nýbyggingar, pallasmíði, leiktæki og búnaður á
skólalóðum oﬂ.. Samkeppnishæf kjör í boði.
Sveinspróf og íslenskukunnátta eru skilyrði.
Um er að ræða smíðadeild innan fyrirtækisins.

Atvinna í boði
Óska eftir vönum manni í
garðyrkju, íslenskukunnátta
skilyrði. Uppl. í s. 760 2356

Gerð 1376
Opnanleg að framan.
750 kg. Mál: 205x131x35 cm.
Verð: 169.355 kr. án vsk.

Smiður óskast í fullt starf

Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Elvar í síma 866-8125.
Netfang: elvar@stettafelagid.is

Til sölu
Startrailer 1280
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.
Verð: 121.888
kr. án vsk.
0

stettafelagid.is

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM
165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is
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Nánari upplýsingar veitir Eva Björk Sveinsdóttir skólastjóri
í síma 422 7020

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Gerð 1339
Opnanleg að framan.
1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.
Verð: 350.807 kr. án vsk.,
en með skráningu.

Heilbrigðisþjónusta

Gerð 2331
Opnanleg að framan.
2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.
Verð: 431.452 kr. án vsk.,
en með skráningu.

Iðnaðarmenn

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.
Heimasíða: www.topplausnir.is

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

