
DANSLEIKUR Í HÖRPUHljómsveitin Salon Islandus, ásamt Sigrúnu Hjálmtýs-
dóttur sópransöngkonu og Karlakór Reykjavíkur, heldur 

nýárstónleika í Norðurljósasal Hörpu í kvöld kl. 20.00. 
Leikin verður vinsæl Vínartónlist fram að hléi en 
síðan verður gólfið rutt. Þá er prúðbúnum gestum 
boðið að dansa vínarvals, polka og tangó.

Þ eir sem hafa tekið inn Zotrim-jurtatöflur eru á einu máli um að þær hafi virkað vel á hung-urtilfinningu og sykurþörf. Zotrim-jurtatöflurnar minnka matarlyst og ósjálfrátt fer fólk að borða minna og 
léttist um leið. Maginn minnkar og bumban hverfur. Zotrim eyðir hung-urtilfinningu þannig að nasl á milli mála heyrir sögunni til. Margir hafa tekið inn Zotrim með góðum árangri 

og eru þeir fúsir til að deila reynslu-sögum sínum.  

Auður Gunnarsdóttir segist hafa prófað marga megrunarkúra en án árangurs. „Ég svaf illa og mér leið ekki vel. Vinkona mín benti mér á Zotrim-jurtatöflurnar og ég ákvað að 
prófa þær. Mér leist vel á Zotrim og nýtti mér þær til að breyta um lífsstíl 
þar sem megrun virkar ekki fyrir mig. 
Núna hef ég tekið inn Zotrim í sjö vikur og hef misst 4½ kíló. Mér líður 
miklu betur, finn fyrir aukinni orku bæði líkamlega og andlega og er laus við alla nartþörf. Ég er virkilega 

ánægð með árangurinn.“ 
Halldór Gunnarsson ákvað að prófa Zotrim-jurtatöflurnar til að léttast. „Fyrstu dagana fann ég engan 

mun á mér en fór síðan að taka eftir að ég var aldrei svangur á milli málaSkemmst er f á þ

hef náð að skera burt allan óþarfa í mataræðinu. Öll löngun í sætindi og aðra óhollustu er horfin, engin þörf á narti á milli mála. Ég tek þrjár 
Zotrim-töflur nokkrum mínútum fyrir 
morgunmat, hádegismat og kvöld-mat. Ég borða sex sinnum á dag en allar máltíðir eru minni en áður. Zotrim-jurtatöflur er frábær vara sem ég mæli algerlega með og mun halda áfram að nota.“
Regína Róbertsdóttir fann fljótlega aukna orku eftir að hún byrjaði að taka Zotrim auk þess sem hún hætti að narta á milli mála. „Fyrst fann ég að bjúgur sem ég hafði glímt við minnkaði en síðan losnaði ég alveg við hann. Það er gaman að segja frá því að ég hef svo miklu meiri orku og er bæði hressari andlega og líkamlega. Þegar ég leggst á koddann á kvöldin sofna ég strax og þarf því ekki að nota svefnlyf eins og áður. Ég hef lést um 10,1 kg og ummálið hefur minnkað um 66,5 cm sem er æðislegt. Núna borða ég það sem mig langar í, bara miklu minna, og lítið eða ekk-ert á milli mála Mé líð

HUNGRIÐ HVERFUR OG KÍLÓIN FJÚKAICECARE KYNNIR  Finnur þú oft fyrir svengdartilfinningu eða hefur mikla 

sykurþörf? Zotrim-jurtatöflur geta hjálpað í baráttu við aukakílóin.
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Kynningarblað Pappírsflokkun og aðrir endurvinnsluflokkar, Góði hirðirinn, endurunnin húsgögn, tölulegar staðreyndir og góð ráð.
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HEIMILANNA

Á vefnum pappirerekkirusl.is eru margs 
konar upplýsingar bæði fyrir sérbýli og 
húsfélög. Þar er einnig að finna gagnlega 
reiknivél til að borgarbúar geti valið hag-
kvæmasta kostinn fyrir sitt heimili.

y og góð ráð.
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Spennandi starf í boði
Finnst þér gaman að vinna fjölbreytta 

vinnu með skemmtilegu fólki? 
 

Þá er þetta starf fyrir þig

Ás styrktarfélag leitar að starfsmanni til að starfa 

við virkni- og vinnutilboð á vegum félagsins. Um 

er að ræða 100% stöðu og vinnutími er frá 8.30 

til 16.30. Staðan er laus frá 

1. febrúar eða eftir nánara samkomulagi. 

þ fa að vera 20 ára eða eldri.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 

fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-

bankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 

að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu 

og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Hagfræðingur á hagfræði- og peningastefnusviði 

Seðlabanka Íslands
-

hlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Hagfræði- og peningastefnusvið annast rannsóknir og greiningu á þróun efnahags- og peningamála, gerir þjóðahags- og verð-

á g tekur þátt í mótun stefnunnar í peningamálum. Hagfræði- og peningastefnusvið hefur m.a. umsjón með útgáfu 

f þ Monetary Bulletin.

atvinna
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SIGURÐUR ÞÓR 
ÓSKARSSON 

stendur á leiksviði 13 tíma á dag 
og telur sig vera í skemmti legasta 

starfi  í heimi.   22

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

UTAN VALLAR 
Á HM 32

MARY LUZ  30

TÍSKA 40

Hlæðu af  
þér hausinn 
um jólin

og flott útsala
Fjörug
Opið til 
18
 í dag

Ágætu viðskiptavinir
Bjóðum Öryrkjum og 

ellilífeyrisþegum 
20% afslátt 

af öllum akstri.
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ALSÍRSKI HERINN 
FRELSAÐI UM 650 GÍSLA 4

BJÖRT FRAMTÍÐ FER UPP 
FYRIR VG OG FRAMSÓKN 6

GENGI HAGA FÉLL 
EFTIR UPPGJÖR 8

„Mér tókst að hlífa 
kalsárunum...“ 10 

Vilborg Arna Gissurardóttir 
gekk á suðurpólinn.
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SKOÐUN 12➜18
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SPORT 66➜68

MENNING 54➜74

Þjóðin hefur fylgst spennt 
með þrekraun Vilborgar 
Örnu Gissurardóttur, 
sem hefur á 60 dögum 
gengið ein á Suðurpólinn. 
Hún náði áfanganum loks 

í fyrrakvöld.

Til stendur að bera Júl-
íus Þorbergsson út úr 
versluninni Draumnum, 
sem hann hefur rekið við 
Rauðarárstíg í 25 ár. Hann 
hyggst ekki fara fet.

Kristín Völundardóttir, 
forstjóri Útlendinga-
stofnunar, sætti talsverðri 
gagnrýni fyrir að segja 
suma hælisleitendur vera 
„fl óttaferðamenn“. Hún 

sagði ummælin hafa verið slitin úr sam-
hengi.

Páll Bergþórsson veð-
urfræðingur er aðskilinn 
frá konu sinni á nóttunni. 
Hún sefur á Hrafnistu en 
hann má það ekki. Vel-
ferðarráðherra skoðar nú 
málið.

FIMM Í FRÉTTUM HÆLISLEITENDUR OG PÓLFARI

➜ Hefi lstjórinn Pétur Óli Pétursson er líklega einn fárra Íslendinga sem hefur tekist 
að aka yfi r sjálfan sig. Hann losaði sig þó, hljóp veghefi linn uppi heila þrjú hundruð 
metra og forðaði því að hann steyptist fram af bjargi.ÁSKORUN TIL VELFERÐARRÁÐHERRA 13

Guðrún Jónsdóttir um kynferðisofb eldi.

FÁTÆKT ER VIÐHALDIÐ AF GÓÐU FÓLKI 16
Samstarfshópur um enn betra samfélag.

TIL ÞEIRRAR SEM SAGÐI AÐ ÉG ÞYRFTI 
„AÐ PASSA FITUPRÓSENTUNA“ 18
Tara Margrét Vilhjálmsdóttir um fordóma.

DRAUMURINN UM DREKANN 26
Sérleyfi  til rannsókna hafa verið gefi n út á 
Dreka svæðinu. Þótt ýmsar vísbendingar gefi  
tilefni til bjartsýni er mörgum spurningum 
ósvarað. 

BÓNORÐ OG BRÚÐKAUP 
SAMA DAG 34 
Rakel var ekki fyrr búinn að játa bónorði 
Konráðs Hall en þau gengu upp að altarinu, en 
hann skipulagði athöfnina án hennar vitneskju. 

ÚTLITIÐ VAR SVART 36
Í ár eru fj örutíu ár liðin frá því að gos hófst í 
Heimaey. Gunnar V. Andrésson ljósmyndari var á 
vettvangi árið 1973 og rifj ar atburðina upp. 

Á RÉTTUM STAÐ 40
Ingvar Helgason, fatahönnuður og helmingur 
tvíeykisins Ostwald Helgason, hefur vakið athygli 
og hrifningu tískuspekúlanta að undanförnu. 

KRAKKASÍÐA 42
KROSSGÁTA 46

STÆKKAR HLUTVERK TÓNSKÁLDA 54
Kjartan Ólafsson hefur undanfarin ár unnið að nýju tón-

smíðaforriti, Calmus Automata. 

GRÓFT OG MATARMIKIÐ 58
Uppskrift ir að þremur pottréttum. 

NÝTUR VELGENGNINNAR 60
Dísella Lárusdóttir óperusöngkona hefur verið fastráðin 

við Metropolitan-óperuna í New York. 

PRESSA AÐ LEIKA Á ÍSLENSKU 74
Björn Stefánsson–  Bjössi í Mínus–  fer með hlutverk í 

leikritinu Lúkas, sem sett verður upp í næsta mánuði.

STJÓRNSÝSLA Ögmundur Jónasson 
innanríkisráðherra hefur boðað 
Kristínu Völundardóttur, for-
stjóra Útlendingastofnunar, á fund 
vegna ummæla sem hún lét falla í 
fréttum RÚV á fimmtudag. 

Ögmundur segist hafa farið yfir 
ummæli Kristínar og óskað eftir 
fundinum í kjölfarið. 

„Mér þykja þessi ummæli 
undar leg, ég er mjög ósáttur við 
þau og vil að þau verði útskýrð,“ 
segir hann. Spurður hvort Krist-
ínu sé stætt á því að sitja í emb-
ætti forstjóra eftir þetta svarar 
hann: „Ég vil láta þetta nægja 
í mínum viðbrögðum að ég ætli 
að sækjast eftir rökstuðningi og 
heyra hvað forstjórinn hefur til 
málanna að leggja.“ 

Kristín segir ummæli sín hafa 
verið tekin úr samhengi. 

„Það vantar framan við setn-
inguna, sem var útskýring á því að 
ég var að tala um lítinn hluta fólks 

frá Evrópuríkjum,“ segir hún. 
„Við erum nú með 101 
umsókn til meðferð-
ar fyrir 2011 og 2012, 
þar af eru á milli tíu 
og tuttugu sem gætu 
fallið undir þessa skil-
greiningu.“

Kristín segir þá ein-
staklinga vera á 
aldursbilinu 20 til 
40 ára og séu að 
sækja um hæli á 
grundvelli efna-
hagsástæðna þar 

sem þeir fái ekki vinnu í heima-
landi sínu. 

„Þetta fólk kemur hingað 
sem ferðamenn og sækir svo 
um hæli,“ segir hún. „Svo eru 
umsóknir þar sem fólk sækir 
um eftir komu til landsins og er 
orðið fjárþurfi og horfir fram á 

að það þurfi að senda það úr 
landi. En vandamálið er 

að málsmeðferðin er 
sú sama hjá þeim og 

öðrum.“  - sv

Segir um 15% umsókna ekki falla undir skilgreiningu sem hælisleitendur:

Ráðherra boðar Kristínu á fund

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

„Það getur verið dálítið aðlaðandi fyrir fólk sem er ekki beinlínis hælis-
leitendur, sem ætlar að vinna ólöglega eða kemur í öðrum tilgangi 
til Íslands, þá getur þetta verið fýsilegur kostur til að fá frítt fæði og 
húsnæði. Og þegar málsmeðferðin er svona hrikalega löng, þá er það 
ekki letjandi.“

Kristín Völundardóttir 
í fréttum RÚV á fimmtudag

„Aðlaðandi að vinna hér ólöglega“

MÆTA FRÖKKUM Í 16 LIÐA ÚRSLITUM 66
Strákarnir okkar unnu Katar létt og mæta Frakklandi í 16 liða 

úrslitum HM í handbolta  í Barcelona á morgun. 

NÝTT HM-MARKAMET 68
Guðjón Valur Sigurðsson er orðinn markahæsti leikmaður 

Íslands á HM í handbolta frá upphafi .

LÖGREGLUMÁL Karlmaður á 
fertugs aldri situr nú í gæslu-
varðhaldi eftir að hafa gabbað 
tvær sjö ára telpur upp í bíl sinn í 
Árbæ á þriðjudag og brotið á þeim 
kynferðislega.

Björgvin Björgvinsson, yfir-
maður kynferðisbrotadeildar lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu, 
staðfestir að maðurinn sé í haldi, 
grunaður um að hafa brotið á 
stúlkunum. Hann segir málið litið 
alvarlegum augum. „Það er auð-
vitað grafalvarlegt mál að nema 
börn svona á brott – að stela börn-
um í rauninni,“ segir hann. 

Hann segir að brotið geti varð-
að við 193. ákvæði hegningarlaga 
sem kveður á um barnsrán. Við því 
liggur að hámarki sextán ára fang-
elsi. Gæsluvarðhaldsúrskurðurinn 
yfir manninum, sem kveðinn var 
upp á þriðjudag, er meðal ann-
ars grundvallaður á því. Björgvin 
varðist frekari fregna af málinu.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins höfðu stúlkurnar stolist 
til að taka sælgæti ófrjálsri hendi 
úr nammibarnum í verslun Krón-
unnar í Árbæ. Þær stóðu síðan 
fyrir utan búðina og gæddu sér á 
fengnum þegar maðurinn gaf sig 
á tal við þær, sagðist hafa séð til 
þeirra og að þær þyrftu að koma 
með honum. Hann mun þó ekki 
hafa villt á sér heimildir sem lög-
reglumaður.

Telpurnar settust upp í bíl 
til mannsins, sem ók með þær 
á afvikinn stað, þar sem hann 

er talinn hafa brotið gegn þeim 
kynferðis lega. Hann skilaði þeim 
síðan aftur í nágrenni búðarinnar. 
Brotin munu þó ekki hafa verið af 
allra grófasta tagi.

Lögregla lýsti eftir manninum 
á þriðjudag eftir að hafa fengið 

tilkynningu um málið. Maðurinn 
gaf sig sjálfur fram í kjölfarið að 
myndir birtust af honum í fjöl-
miðlum. Hann var úrskurðaður í 
gæsluvarðhald til mánudags vegna 
rannsóknarhagsmuna. 

 stigur@frettabladid.is

Nam sjö ára telpur á 
brott og braut á þeim
Maður situr í gæsluvarðhaldi grunaður um kynferðisbrot gegn tveimur sjö ára 
stúlkum. Hann sagðist hafa séð þær stela nammi, skipaði þeim að koma með sér 
og ók með þær á afvikinn stað. Grafalvarlegt mál að stela börnum, segir lögregla.

EFTIRLÝSTUR  Maðurinn 
var eftirlýstur af lögreglu 
dagpart en gaf sig síðan 
sjálfur fram.

Rúmlega tvítugur karlmaður sem talinn er hafa tælt ólögráða unglings-
stúlkur í nektarmyndatökur og haft við þær kynmök var úrskurðaður 
í gæsluvarðhald til 1. febrúar í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Ríkis-
sjónvarpið greindi frá þessu í gær.

Hann er grunaður um að hafa tekið nektarmyndir og haft samræði við 
stúlkur undir fimmtán ára aldri, sem er kynferðislegur lögaldur, og tælt 
eldri stúlkur til kynmaka, auk þess sem til rannsóknar er hvort hann hafi 
framið nauðgun. Hann er talinn hafa brotið gegn mörgum stúlkum.

Maðurinn var handtekinn í gær. Lögreglan fór fram á gæsluvarðhald yfir 
honum til 15. febrúar en á það var ekki fallist.

„Áhugaljósmyndari“ einnig í haldi



Komdu og skoðaðu úrvalið!
Laugavegi 174  |  Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16

Skoda Fabia 1.2 Classic
Árgerð 2012, bensín
Ekinn 23.000 km, beinskiptur

Kíkið inná:
heklanotadirbilar.is
lykill.is

VW POLO Comfort 1,4 
Árgerð 2012, bensín 
Ekinn 29.500 km, beinskiptur

VW Golf Trendline
Árgerð 2007, bensín
Ekinn 104.000 km, beinskiptur

VW Golf Trendline TDI
Árgerð 2012, dísel 
Ekinn 24.000 km, beinskiptur 
 

VW Passat Highline ecofuel 
Árgerð 2011, bensín/metan
Ekinn 88.300 km, sjálfskiptur

MM Pajero 3,8 Instyle
Árgerð 2010, bensín
Ekinn 43.000 km, sjálfskiptur

Audi TT Quattro
Árgerð 2001, bensín
Ekinn 62.000 km, beinskiptur

Audi A4 2,0Tdi
Árgerð 2011, dísel
Ekinn 38.000 km, sjálfskiptur

VW Passat Comfort Ecofuel
Árgerð 2011, bensín/metan
Ekinn 59.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

6.950.000,-

NÝLEGIR GÆÐABÍLAR 
MEÐ ALLT AÐ 

75% 
FJÁR MÖGNUN 

Mitsubishi ASX
Árgerð 2011, dísel
Ekinn 22.000 km, beinskiptur

Ásett verð:

4.150.000,-

Ásett verð:

1.790.000,-

Ásett verð:

4.790.000,-
Ásett verð:

1.790.000,-

Ásett verð:

3.050.000,-

Ásett verð:

3.690.000,-

Ásett verð:

2.450.000,-

Ásett verð:

4.990.000,-

Ásett verð:

1.930.000,-

VW Polo Trendl. 1.2
Árgerð 2012, bensín
Ekinn 28.000 km, beinskiptur

Ásett verð:

2.150.000,-

VW Tiguan Trend&Fun
Árgerð 2012, dísel
Ekinn 27.000 km, beinskiptur

Ásett verð:

4.950.000,-

VW Polo 1,2 TDi
Árgerð 2012, dísel
Ekinn 25.000 km, beinskiptur

Ásett verð:

2.290.000,-
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ALSÍR, AP Ekkert var vitað um 
afdrif um þrjátíu manna sem 
voru teknir sem gíslar í In 
Amenas-gasvinnslustöðinni í 
Alsír á miðvikudag, þegar Frétta-
blaðið fór í prentun í gærkvöldi. 
Ríkis fjölmiðill í Alsír sagði að 
um 650 gíslar hefðu sloppið úr 
klóm mannræningjanna. 

APS-fréttastofan, sem er 
ríkis fjölmiðill, sagði að 573 
Alsírbúar og um 100 af þeim 
132 erlendum starfsmönnum 
gasvinnslu stöðvarinnar hefði 
verið bjargað. Nákvæmur fjöldi 
þeirra sem voru teknir í gíslingu 
var enn á reiki í gærkvöldi. Talið 
var að einhverjir starfsmenn hafi 
falið sig í vinnslustöðinni, sem er 
gríðar lega stór. 

Hryðjuverkamenn tengdir 
hryðjuverkasamtökunum al-
Kaída standa fyrir gíslatökunni, 
sem hófst á miðvikudags morgun 
í þessari afskekktu vinnslu-
stöð nálægt landamærunum við 
Líbíu. Breska olíufyrirtækið BP 
og norska olíufyrirtækið Stat oil 
reka gasvinnslustöðina ásamt 
Sonatrach, ríkisolíufélagi Alsírs. 

Á fimmtudag réðust svo 
stjórnar hermenn inn í vinnslu-
stöðina til þess að reyna að frelsa 
gíslana. Yfirvöld í Alsír segja að 
í þeirri atlögu hafi tveir Bretar 
og tveir Filippseyingar látist, og 
að tölur hryðjuverkamannanna 
um mannfall væru ýktar, en tals-
maður hryðjuverkamannanna 
sagði við fjölmiðla að 35 gíslar 
og fimmtán hryðjuverkamenn 
hefðu látist.

Hryðjuverkamennirnir buðu í 
gær að þeir myndu sleppa tveim-
ur bandarískum gíslum í skipt-
um fyrir að Bandaríkjamenn 
slepptu tveimur hryðjuverka-
mönnum sem eru þar í fangelsi, 
samkvæmt fréttatilkynningu 

sem send var fréttastofunni ANI 
í Máritaníu. Þá sagði talsmað-
ur þeirra að frekari árásir yrðu 
gerðar. Hann varaði alla Alsírbúa 
við því að vera nálægt bygging-
um erlendra fyrirtækja, þar sem 
árásir yrðu gerðar þar sem fólk 
ætti síst von á þeim. 

Stjórnmálaskýrendur segja 
að yfirvöld í þeim ríkjum sem 
eiga starfsmenn í Alsír séu reið 
vegna viðbragða alsírskra yfir-
valda. Sú reiði verði þó ekki látin 
almennilega í ljós opinberlega 
vegna mikil vægis þátttöku Alsírs 
í stríðinu gegn hryðjuverkum auk 
þess sem olíu- og gaslindir lands-
ins eru mikilvægar mörgum vest-
rænum ríkjum. 

 thorunn@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Rúmlega þrítugur 
Pólverji situr í gæsluvarðhaldi 
eftir að hafa reynt að smygla 
til landsins tveimur kílóum af 
amfetamíni í byrjun mánaðarins.

Lögregla stöðvaði för manns-
ins í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 
en hann var að koma frá Varsjá í 
Póllandi.

Að sögn lögreglu á Suðurnesj-
um var amfetamínið vandlega 
falið í farangri mannsins. „Fleiri 
hafa verið yfirheyrðir við rann-
sókn málsins, en enginn handtek-
inn,“ segir í tilkynningu. Gæslu-
varðhald yfir manninum var 
framlengt á fimmtudag.  - óká

Gæsluvarðhald framlengt:

Faldi amfeta-
mín í farangri

Mannræningjarnir eru sagðir hluti 
af hliðarsamtökum við al-Kaída, sem 
eru staðsett í nágrannaríki Alsírs, 
Malí. Þeir hafa sagt í tilkynningu að 
gíslatakan sé í hefndarskyni fyrir 
hernað Frakka í Malí en Frakkar berj-
ast nú gegn íslamistum í Malí ásamt 
stjórnarher landsins. Frökkum hefur 
ekki tekist að fá alþjóðlegan stuðning 
við aðgerðir sínar í Malí. Fréttamenn 
breska ríkisútvarpsins, BBC, segja 
þó að aðgerðir mannræningjanna 
séu flóknar og skipulagðar og því sé 
ólíklegt að tekist hafi að skipuleggja 
gíslatökuna á þeirri viku sem liðin er 
síðan Frakkar hófu hernaðinn í Malí. 

Segja árásina vegna 
hernaðar í Malí 

Óvissa um afdrif 30 gísla
Enn var ekkert vitað um afdrif um þrjátíu starfsmanna í gasvinnslustöð í Alsír í gærkvöldi. Hryðjuverkamenn 
segja gíslatökuna vegna hernaðarafskipta Frakka í nágrannaríkinu Malí. Um 650 gíslar voru frelsaðir í gær. 

LAUSIR ÚR GÍSLINGU  Gíslarnir voru fegnir eftir að hafa verið frelsaðir af alsírska hernum. Alls voru um 650 gíslar frelsaðir og 
þessi skjámynd af frétt sjónvarpsstöðvarinnar Al-Jazairia 3 gær sýnir hluta þeirra.  NORDICPHOTOS/AFP

14 8 ? <30
Að auki eru mögulega Rúmenar, 
Taílendingar, Filippseyingar, 
Kólumbíumenn, Suður-Kóreu-
búar og Austurríkismenn. 

GÍSLA FRÁ HÁTT Í 
TÍU LÖNDUM 
ER SAKNAÐ

HEILBRIGÐISMÁL Álagið á Land-
spítalanum (LSH) hefur orðið 
til þess að forsvarsmenn hafa 
nú lýst yfir svokölluðu óvissu-
stigi á spítalanum. Ástæðan er 

óvenjumikill 
fjöldi sjúklinga 
sem leggst inn 
vegna inflú-
ensu, nóróveiru 
og RS-vírusa. 

Björn Zoëga, 
forstjóri LSH, 
sagði í sam-
tali við Stöð 2 
í gærkvöld að 

ástandið væri alvarlegt. Fjöru-
tíu sjúklingar voru í einangrun 
á spítalanum í gærkvöld, en yfir 
hundrað hafa komið á bráðamót-
töku síðustu daga vegna slæmrar 
inflúensu, sem nú er að ganga 
yfir landsmenn. Björn sagði spít-
alann vera orðinn troðfullan og 
vel það og því væri fólk beðið að 
takmarka heimsóknir á meðan 
ástandið væri hvað alvarlegast. - sv

Álagið orðið alvarlegt á LSH:

Óvissustigi lýst 
yfir vegna álags

BJÖRN ZOËGA

12.01.2013 ➜ 18.01.2013
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TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

Kynbundinn launa-
munur hjá SFR er

í stöðumælasektir.

70% 
STÚLKNA 
sem hafa orðið 
fyrir kynferðis-
legu ofbeldi eru 
alltaf eða oft 
einmana.

Kristína EA410 kom með 2.000 tonn af loðnu 
til hafnar. Aflaverðmætið er allt að 200 milljónir. 

48,5% 
þjóðarinnar vilja klára 
aðildarviðræður við 

25.000 
FUGLAR 
eru nú í Kolgrafafirði 
og Hraunsfirði. Áður 
voru þeir um 2.000.ESB 

8.623 hafa flutt frá 
Íslandi frá hruni.

Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Mánudagur
8-16 m/s S- og V-til, 5-10 m/s N-til.

RIGNING  eða slydda viðloðandi allt sunnanvert landið næstu daga. Vaxandi SA-átt 
SV-lands í dag og verður orðið allhvasst þar í kvöld. Sólin lætur sjá sig fyrir norðan í 
dag og að einhverju leit á morgun. Kólnar í veðri, vægt frost inn til landsins NA-til.
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Á morgun 
8-18 m/s S- og V-til, 5-10 m/s N -til.

Gildistími korta er um hádegi
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Frankfurt
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New York
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París
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San Francisco
Stokkhólmur

15° 
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60
börn og unglingar hafa verið til 
meðferðar hjá Barnaverndar-

stofu vegna óeðlilegrar 
kynferðis legrar hegðunar. 12%

11.000.000 
ÍSLENSKAR KRÓNUR

Erlend sendiráð í Ósló skulda
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Helgarferðir
með VITA í vor

Öll verð eru á mann í tvíbýli. Ef bókað er á skrifstofu bætist við 1.500 króna bókunargjald.

Verð frá 115.600 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann m.v. 2 í tvíbýli á hótel  
Husa Jardines De Albia í 4 nætur. 

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 
með morgunverði og  
íslensk fararstjórn. 

*Verð án Vildarpunkta 125.600 kr. 

Verð frá 117.990 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann m.v. 2 í tvíbýli á hótel  
Senator Gran Via 21 í 4 nætur. 

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 
með morgunverði og  
íslensk fararstjórn.

*Verð án Vildarpunkta 127.990 kr. 

Verð frá 139.200 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann m.v. 2 í tvíbýli í 4 nætur á hótel 
Nova Domus.

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 
með morgunverði og  
íslensk fararstjórn.

*Verð án Vildarpunkta 149.200 kr.

Verð frá 103.200 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann m.v. 2 í tvíbýli á hótel Mercure 
Edinburgh City (áður Mount Royal) í 3 
nætur 25. apríl. 

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 
með morgunverði og íslensk fararstjórn. 

*Verð án Vildarpunkta 113.200 kr. 

28. mars – 1. apríl
4 nætur 

1. – 5. maí
4 nætur 

9. – 12. maí
3 nætur 

28. mars – 2. apr. 5 nætur 
25. apr. – 28. apr. 3 nætur 

BILBAO MADRID RÓM EDINBORG
SPÁNI SPÁNI ÍTALÍU SKOTLANDISPÁNI

Upplifðu 
 Glæsilega byggingarlist
 Guggenheim safnið
 Gamla bæinn „Casco Viejo”
 Basknesk matargerð,  pintxos, bacalao
 Vínsmökkun í Rijoha
 San Sebastian

 Allt í sömu borginni

Upplifðu 

 Falleg torg

 El Rasto markaðinn

 Tapas

 Prado safnið 

 Fjölbreytta verslun

 Retiro garðinn

 Iðandi götulíf 

 Miðaldaborgina Toledo

 Allt í sömu borginni 

Upplifðu
 Lifandi sögu 
 Menningu og list
 Ástríðufulla matargerð
 Hátísku og verslanir
 Fortíð, nútíð og framtíð

 Allt í sömu borginni

Upplifðu 

 Vingjarnlegt viðmót Skota

 Frábæra verslun  
á Princes Street

 Edinborgarkastalann

 Sveitaferð um skosku hálöndin

 Skoska viský safnið

 Líflega Princes Garden hverfið

 Allt í sömu borginni

Páskaferð Páskaferð
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KÖNNUN Björt framtíð mælist nú 
þriðji stærsti stjórnmálaflokkur-
inn á landsvísu í skoðanakönnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2 sem 
gerð var í vikunni. Flokkurinn 
fengi 13,4 prósent atkvæða og níu 
þingmenn yrði gengið til kosninga 
nú, meira en bæði Framsóknar-
flokkurinn og Vinstri græn. Önnur 
ný framboð eru langt frá því að ná 
mönnum á þing.

Talsverðar breytingar hafa 
orðið á fylgi flokka frá síðustu 
könnun Fréttablaðsins og Stöðv-
ar 2, sem gerð var 23. og 24. maí 
á síðasta ári. Sjálfstæðisflokkur-
inn mælist enn stærstur, en Sam-
fylkingin virðist komin úr þeim 
öldudal sem flokkurinn mæld-
ist í þegar fylgi hans var mælt 
síðast. Vinstri græn halda hins 
vegar áfram að tapa fylgi og nálg-
ast nú ískyggilega fimm prósenta 
mörkin sem flokkar þurfa að ná 
til að koma mönnum á þing. Einn-
ig vekur athygli að Framsóknar-
flokkurinn nýtur talsvert minni 
stuðnings nú en í maí í fyrra, þrátt 
fyrir að vera í stjórnarandstöðu á 
meðan stjórnarflokkarnir hafa 
tapað miklu fylgi.

Sjálfstæðisflokkurinn bætir 
verulega við fylgi sitt frá síðustu 
kosningum, samkvæmt niður-
stöðum könnunarinnar. Flokk-
urinn mælist með stuðning 40,7 
prósenta landsmanna, sem myndi 
færa flokknum 28 þingsæti. 
Flokkur inn fékk 23,7 prósent fylgi 
í síðustu kosningum og 16 þing-
menn. Stuðningur við flokkinn 
hefur dregist saman á milli kann-
ana, en hann mældist með 43,7 
prósenta fylgi í könnun Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2.

Samfylkingin virðist vera að 
ná vopnum sínum þó flokkurinn 
mælist enn langt undir kjörfylgi. 
Um 19,2 prósent segjast myndu 
kjósa flokkinn yrði gengið til kosn-
inga nú, en hann fékk 29,8 prósent 
atkvæða í síðustu kosningum. 
Flokkurinn fengi 13 þingmenn 
miðað við þennan stuðning en fékk 
20 í síðustu kosningum.

Björt framtíð fengi samkvæmt 
könnuninni 13,4 prósent atkvæða 
og níu þingmenn en í dag sitja 
tveir frambjóðendur flokksins á 
þingi eftir að hafa verið kjörnir 
á þing fyrir aðra flokka. Í síðustu 
könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 

2 sögðust 5,3 prósent styðja fram-
boðið og hefur stuðningurinn því 
meira en tvöfaldast frá því í maí 
í fyrra.

Framsóknarflokkurinn mælist 
nú með stuðning 11,9 prósenta 
kjósenda, en 14,8 prósent studdu 
flokkinn í síðustu kosningum. 
Flokkurinn fengi átta þingmenn 
miðað við þessa niðurstöðu, en 
fékk níu í kosningunum 2009. 
Stuðningur við Framsóknarflokk-
inn dalar um nærri fjórðung frá 
síðustu könnun, þegar 15,8 prósent 
sögðust styðja flokkinn.

Fylgið heldur áfram að hrynja 
af minni stjórnarflokknum, 
Vinstri grænum. Aðeins 7,3 pró-
sent segjast myndu kjósa flokkinn 
yrði gengið til kosninga nú, sam-
kvæmt könnun Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2. Flokkurinn fékk 21,7 
prósent atkvæða í síðustu kosn-
ingum, og hefur því misst um tvo 
þriðju hluta sinna stuðningsmanna 
á kjörtímabilinu. Flokkurinn fengi 
fimm þingmenn yrði þetta niður-
staða kosninga, en fékk fjórtán í 
síðustu kosningum.

  brjann@frettabladid.is

Björt framtíð fer upp 
fyrir VG og Framsókn
Björt framtíð er eina nýja framboðið sem nær mönnum á þing samkvæmt 
skoðana könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Sjálfstæðisflokkurinn mælist enn 
langstærsti flokkurinn. Samfylkingin virðist komin úr mesta öldudalnum.

Hringt var í 1.342 manns þar til náðist í 800 manns 
samkvæmt lagskiptu úrtaki miðvikudaginn 16. janúar 
og fimmtudaginn 17. janúar. Þátttakendur voru valdir 
með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur skiptust 
jafnt eftir kyni, og hlutfallslega eftir búsetu og aldri. 
Spurt var: Hvaða lista myndir þú kjósa ef gengið yrði 

til þingkosninga í dag? Ef ekki fékkst svar var spurt: 
Hvaða flokk er líklegast að þú myndir kjósa? Ef ekki 
fékkst svar var að lokum spurt: Er líklegra að þú 
myndir kjósa Sjálfstæðisflokkinn eða einhvern annan 
flokk? Alls tóku 59,8 prósent í afstöðu til spurningar-
innar.

Aðferðafræðin

Mikill fjöldi óákveðinna eykur ónákvæmni og forspárgildi skoðanakannana 
en með nánari greiningu á niðurstöðum könnunarinnar má ætla að fylgi 
Sjálfstæðisflokks mælist hærra en það er í raun og veru og að aðrir flokkar 
eigi meira fylgi víst í kosningum.

Aðferðafræðin sem notuð er við gerð könnunarinnar er hönnuð af 
sérfræðingum Háskóla Íslands. Þráspurt er til að fækka óákveðnum, og er 
síðasta spurningin sérstaklega hugsuð til að draga úr ofmati á fylgi Sjálf-
stæðisflokksins, þvert á það sem sumir halda. Aðferðafræðin gerir ekki ráð 
fyrir því að fjórir af hverjum tíu þátttakendum gefi ekki upp afstöðu sína. Í 
könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 voru þátttakendur sem sögðust óvissir 
um hvað þeir ætluðu að kjósa spurðir alls þrisvar til að reyna að fá fram 
afstöðu. Séu svör þeirra sem sögðust óvissir í fyrstu spurningunni en tóku 
síðar afstöðu til eins flokks greind kemur í ljós að þeir eru mun ólíklegri til 
að kjósa Sjálfstæðisflokkinn en aðra flokka. 

Með því að deila þeim sem segjast óákveðnir niður á flokka í sama hlut-
falli og þeir sem sögðust óákveðnir í fyrstu en tóku svo afstöðu má leiða 
líkum að því að fylgi flokkanna breytist aðeins. Miðað við þá aðferðafræði 
fengi Sjálfstæðisflokkurinn 37,8 prósent atkvæða, Samfylkingin 19,7, Björt 
framtíð 14,5, Framsóknarflokkurinn 12,6 og Vinstri græn 7,4 prósent. 
Aðrir flokkar sem lýst hafa yfir framboði fengju enn of lítinn stuðning til 
að ná mönnum á þing.

Óákveðnir skekkja niðurstöður
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BL  Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808  –  Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622  –  Bílasala 
Akureyrar / Akureyri / 461 2533  –  Bílasala Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070

SHIFT_

ELDSNEYTI
MINNA

NÝIR SPARNEYTNIR BÍLAR

SUBARU XV – 4x4
Bensín, sjálfskiptur. Verð 5.590 þús. kr.

Eyðsla:

4,2 l/100 km*

Eyðsla:

4,6 l/100 km*

Eyðsla:

6,6 l/100 km*

RENAULT MEGANE II SPORT TOURER
1.5 dísil, sjálfskiptur. Verð 3.890 þús. kr.

Á laugardögum er skemmtilegt að kíkja í 

heimsókn, skoða bíla og fá að reynsluaka 

þeim nýjustu úr salnum. Allt að 80% 

fjármögnun til 84 mánaða frá Ergo. 

Verið velkomin til okkar, við tökum vel á móti 

ykkur með kaffi og meðlæti. 

Velkomin í laugardagskaffi!
Reynsluakstur í dag frá kl. 12–16.

u
rr

SHIFT_

NISSAN QASHQAI – 4x4
Dísil, beinskiptur. Verð 5.090 þús. kr.

E

SUBARU XV 4 4

FER 1.428 KM

Á EINUM TANKI
M.v. blandaðan akstur

VINSÆLASTI

SPORTJEPPINN
Samkv. Umferðarstofu 2012

SPARNEYTINN
SUBARU

Ný vél, aukinn bensínsparnaður

FYLGI FLOKKANNA FRÁ KOSNINGUNUM 2009
■ Sjálfstæðisflokkurinn  ■ Framsóknarflokkurinn  ■ Samfylkingin  ■ Vinstri græn  ■ Björt framtíð
■ Dögun  ■ Hægri grænir  ■ Píratapartíið  ■ Lýðfrelsisflokkurinn  ■■ Samstaða   Bjartsýnisflokkurinn

■ Borgarahreyfingin  ■ HreyfinginBjóða ekki fram 2013:
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8.12.
2011
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2012
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40,7%

29,8%

23,7%

23,7%

14,8%

7,2%

19,2%

7,3%
 1,9%
 1,9%
 0,6%
 1,0%
 0,6%
 0%

13,4%
11,9%

ÚTLITIÐ BJART  Björt framtíð mælist með 13,4 prósent og fengi níu menn kjörna 
ef gengið yrði til kosninga nú.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Við bjóðum
góða þjónustu

Meiri hraði og betra viðmót í Netbankanum

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

5
5

9
5

9

Meiri hraði og betra viðmót í Netbankanum

Stilltu Netbankann
eftir þínum þörfum

Netbanki Íslandsbanka er í stöðugri þróun. Nýjustu 
endurbætur á viðmóti og virkni Netbankans gera þér kleift 
að sinna bankaviðskiptum með einfaldari hætti en áður.

Þú stillir upphafssíðu Netbankans eftir þínum þörfum, velur 
þá liði sem þú vilt hafa sýnilega og kemst með einum smelli 
inn í helstu aðgerðir.

Helstu kostir

  Betri sýn á fjármálin  

  Þú stillir viðmótið  

  Auðveldari millifærsla

  Einfaldara leiðakerfi

  Sýnileg sparnaðarmarkmið

  Lýsandi heiti reikninga og korta

  Greiðsla reikninga fljótlegri og þægilegri

Valur er sífellt að endurbæta 

og leita nýrra lausna. Hann er 

í þróunarteymi Netbankans.
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Saga eins stærsta samheitalyfjafyrirtækis heims

Þriðjudaginn 22. janúar kl. 12.00 
í Hátíðasal Aðalbyggingar Háskóla Íslands.

Lyfjafyrirtækið Actavis verður til umfjöllunar í öðru erindi fyrirlestraraðarinnar 
Fyrirtæki verður til.

Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, forstjóri Actavis á Íslandi, fer yfir sögu 
fyrirtækisins í máli og myndum. Fáir þekkja Actavis betur en Guðbjörg Edda, 
enda hefur hún starfað hjá fyrirtækinu og forverum þess í rúm 30 ár.

Saga Actavis á Íslandi nær allt aftur til ársins 1956 þegar Pharmaco, forveri 
fyrirtækisins, var stofnað og hefur það framleitt lyf í um hálfa öld hér á landi. 
Actavis hefur vaxið ört síðastliðinn áratug og sameinaðist nýverið bandaríska 
lyfjafyrirtækinu Watson Pharmaceuticals. Hið sameinaða fyrirtæki starfar undir 
nafninu Actavis og er þriðja stærsta samheitalyfjafyrirtæki í heimi.

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

sms

Frá Pharmaco til Actavis

www.hi.is

–  FYRIRTÆKI VERÐUR TIL –

PI
PA

R\
TB

W
A 

• 
SÍ

A 
• 

13
01

52

ÚTHLUTUN ÚR HÖNNUNAR SJÓÐI 
AURORU Í APRÍL 2013 
���������������
FRESTUR TIL AÐ SKILA INN UM SÓKNUM 
RENNUR ÚT 15. FEBRÚAR

HÖNNUNARSJÓÐUR Auroru hefur 
að mark miði að skjóta styrkum 
stoðum undir íslenska hönnun 
með því að veita hönnuðum og 

arkitektum fjárhags lega aðstoð� Nánari 
upplýsingar um út hlutaða styrki og leið-
beiningar vegna um sókna er að finna á 
www.honnunarsjodur.is� Umsóknir og 
fyrir spurnir sendist á info@honnunarsjodur.
is�Hönnunarsjóður Auroru

Gengi flestra félaga sem skráð eru í Kauphöllina hefur lækkað undanfarna 
tvo daga eftir miklar hækkanir dagana þar á undan í miklum viðskiptum. 
Úrvalsvísitalan hafði hækkað um 16 prósent frá því snemma í desember 
og fram að lokum viðskipta síðastliðinn miðvikudag. Til samanburðar má 
nefna að úrvalsvísitalan hækkaði um 16,5 prósent allt síðasta ár. Við-
skipti með hlutabréf hafa enda aukist umtalsvert á allra síðustu vikum og 
hlutabréfasjóðir stækkað mjög ört. Þá hafa lífeyrissjóðir landsins verið að 
auka eign sína í hlutabréfum nokkuð. 

Á fimmtudag og föstudag lækkaði úrvalsvísitalan samtals um 1,3 
prósent. Gengi hlutabréfa í flestum félögum á markaði lækkaði samhliða. 
Í gær lækkuðu hagar um 2,86 prósent, Icelandair um 1,33 prósent, Marel 
um 1,29 prósent og Reginn um 0,96 prósent. Eimskip var eina félagið sem 
hækkaði, um 0,4 prósent, en gengi bréfa í Vodafone og Össuri stóð í stað í 
litlum viðskiptum. 

Virði flestra félaga lækkaði

VIÐSKIPTI Hagnaður Haga var 
langt undir spám. Gengi hlutabréfa 
í Högum lækkaði um tæp þrjú pró-
sent í gær en félagið birti þá níu 
mánaða uppgjör sitt. Hagnaður á 
þriðja ársfjórðungi var töluvert 
lægri en árið á undan og afkoman 
var undir nýbirtri afkomuspá. 

Hagar birtu níu mánaða upp-
gjör fyrir tímabilið 1. mars til 30. 
nóvember 2012 í gær, en rekstrar-
ári Haga lýkur í lok febrúar á 
hverju ári. Þar kom fram að hagn-
aður tímabilsins var rúmir tveir 
milljarðar króna á tímabilinu. 

Þrátt fyrir að félagið hafi hagn-
ast á þriðja ársfjórðungi ársins 
2012 um 509 milljónir króna var 
það töluvert minni hagnaður en 
Hagar sýndu á sama fjórðungi árið 
2011. Þá hagnaðist félagið um 842 
milljónir króna. EBITDA-hagn-
aður (hagnaður fyrir fjármagns-
liði, afskriftir og skatta) jókst hins 
vegar á milli ára um 19 milljón-
ir króna. Hann var 914 milljónir 
króna nú en 895 milljónir króna á 
sama fjórðungi árið 2011. 

Í afkomuspá sem IFS Greining 
birti um Haga í síðustu viku var 
gert ráð fyrir því að EBITDA-
hagnaðurinn yrði 1.199 milljónir 
króna og að hagnaður þess yrði 
703 milljónir króna. Alls munar 
27,6 prósentum á hagnaði Haga og 
því sem IFS spáði að félagið myndi 
hagnast um á tímabilinu 1. septem-
ber til loka desember. 

Í afkomuspá Greiningar Íslands-
banka, sem kynnt var fyrir fjár-
festum á fimmtudag í síðustu viku, 

var því spáð að EBITDA-hagnaður 
yrði 1.346 milljónir króna og loka-
hagnaður 826 milljónir króna. Alls 
munaði 38,3 prósentum á hagnað-
arspá Íslandsbanka og uppgjöri 
Haga. Því er afkoma Haga á þriðja 
ársfjórðungi umtalsvert undir 
spám greiningaraðilanna. 

Í tilkynningu frá Högum vegna 
uppgjörsins kemur þó fram að 
rekstur félagsins yfir allt níu mán-
aða tímabilið hafi verið góður og 
betri en á sama tímabili fyrir árið 
á undan. Reksturinn er auk þess 
sagður vera yfir áætlunum á tíma-
bilinu. 

Hagar eru stærsta smásölufyrir-
tæki á Íslandi og með mesta mark-
aðshlutdeild allra á matvörumark-
aði. Félagið rekur alls 62 verslanir 
og 95 prósent af tekjum þess koma 
frá matvörueiningunum Bónus 
og Hagkaup. Alls seldu Hagar 
vörur fyrir 16,7 milljarða króna á 
þriðja ársfjórðungi yfirstandandi 
rekstrar árs. Á fyrstu níu mánuðum 
þess seldi félagið vörur fyrir 52,3 
milljarða króna.  thordur@frettabladid.is

Gengi Haga 
féll skarpt 
eftir uppgjör
Hagar högnuðust um 509 milljónir króna á síðasta 
ársfjórðungi rekstrarárs. Afkoman var samt sem áður 
langt undir afkomuspám IFS og Íslandsbanka. Rauð-
ur dagur í Kauphöllinni í gær eftir miklar hækkanir.

HAGAR  Félagið er risi á íslenskum matvörumarkaði. Alls seldi það vörur fyrir 52,3 
milljarða króna á fyrstu níu mánuðum yfirstandandi rekstrarárs síns. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

509
milljónir króna var hagnaður 
Haga á þriðja ársfj órðungi 
2012. Það er 27,6 pró sentum 
undir væntingum IFS grein-
ingar og 38,3 prósentum 
undir væntingum greiningar 
Íslandsbanka.
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Skráðu þig sem aðdáanda Lottó á
facebook.com/lotto.is

Fjórfaldur Lottópottur stefnir beinustu leið í 30 milljónir.
Hoppaðu um borð og leyfðu þér smá Lottó!

LYFTU ÞÉR UPP
MEÐ LOTTÓ
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Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Nú eru þeir  
kaldir hjá Eirvík
Bjóðum takmarkað magn af kæli- og frystiskápum frá Liebherr. 
Þeir eru búnir nýjustu tækni, hannaðir af alúð og framleiddir af 
þýskri nákvæmni. Einstök framtíðareign.

SÉ RVERÐ

Nr. litur    Hæð Stærð í ltr. Orkufl.  Sérverð
CUsl 3503 grár 181,7 cm K 232  F 91   A+ 183.440
CPesf 3523 stál 181,7 cm K 230  F 91   A++ 209.995
CP 3523 hvítur 181,7 cm K 230  F 91   A++ 190.045
Ces 4023 stál 201,1 cm K 281  F 91   A+ 204.745
C 4023 hvítur 201,1 cm K 281  F 91   A+ 164.845

Einn vinsælasti 
pizzastaður landsins

til sölu

Nánari upplýsingar hjá Guðna Halldórssyni
í síma 414 1200, gudni@kontakt.is

Viðskiptatækifæri á www.kontakt.is

PIZZASTAÐUR

Um er að ræða vinsælan og vel staðsettan ítalskan pizzastað.
Staðurinn er vel tækjum búinn og tekur um 80 manns í sæti 

en er auk þess með heimsendingarþjónustu.
Staðurinn er í góðum rekstri og skilaði góðum hagnaði 

árið 2011 en þó hefur orðið mikil aukning á sölu og hagnaði 
á árinu 2012.

Gott tækifæri fyrir öfluga einstaklinga, hjón eða fyrirtæki, sem 
vilja takst á við skemmtilegan rekstur og gera gott fyrirtæki 

enn betra.
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Norska konan Liv Ragnheim Arnesen varð árið 1994 fyrsta konan til þess 
að ferðast ein og óstudd á skíðum til suðurpólsins. Ferðalag hennar tók 50 
daga og hún lagði að baki um 1.200 kílómetra. 

Norsk kona braut ísinn

Margir hafa orðið til þess að óska Vilborgu Örnu til hamingju með afrek 
hennar. Þar á meðal eru bæði Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra, 
sem sendi henni heillaóskir fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands og Ólafur 
Ragnar Grímsson, forseti Íslands, sem sendi kveðju frá sér og eiginkonu 
sinni, Dorrit Mussaieff. 

Jóhanna óskaði í sinni kveðju Vilborgu Örnu innilega til hamingju með 
að hafa náð því markmiði sem hún setti sér. „Þú hefur sýnt þrautseigju, 
kjark og æðruleysi við erfiðar aðstæður,“ segir í kveðjunni. „Íslenska 
þjóðin hefur fylgst grannt með för þinni, afrek þitt er fyrirmynd og 
hvatning fyrir okkur öll og við samfögnum þér nú þegar þessum stóra 
áfanga er náð.“

Ólafur Ragnar Grímsson sagði í sinni kveðju að Vilborg Arna væri ungu 
fólki frábær fyrirmynd og vonaðist til þess að ferð hennar vekti alla til 
aukinnar vitundar um mikilvægi heimskautanna fyrir loftslag jarðar og 
framtíðarheill mannkyns. „Við Dorrit óskum þér til hamingju með einstakt 
afrek, árangur einbeitni, kjarks og þjálfunar. Íslendingar samgleðjast þér 
innilega; erum stolt og glöð.“

Hefur fengið heillaóskir að heiman

FÓLK Þrátt fyrir að hafa kalið 
á lærum kveðst Vilborg Arna 
Gissurar dóttir ótrúlega vel á sig 
komin að lokinni 1.140 kílómetra 
langri 60 daga göngu á suðurpólinn. 
Aðstæður voru oft erfiðar sökum 
vinda og brunagadds. 

„Mér tókst að hlífa kalsárunum og 
vissi hvað það var mikilvægt,“ sagði 
hún í gær eftir að hafa gist í tjaldi 
sínu eina nótt á suðurpólnum sjálf-
um. „Og mér líður vel, bæði líkam-
lega og á sálinni.“ 

Hún sagði um hefðbundin ferða-
lok að ræða, þar sem hún beið við 
annan mann eftir fari til Union Gla-
cier, þar sem eru bækistöðvar flestra 
suðurpólsfara. Þar verður hún fram 
yfir helgi, fram að ferðalaginu aftur 
heim, en á þeirri leið byrjar hún á að 
fljúga til Punta Arena, syðst í Síle. 
„En í gærkvöldi fékk ég að skoða Pól-
stöðina og það var ótrúlega skemmti-
leg upplifun,“ sagði hún og kvað hafa 
komið á óvart hversu góða aðstöðu 
væri hægt að hafa á staðnum. 

Vilborg Arna sagði hins vegar 
blendnar tilfinningar hafa togast 
á í sér þegar nálgaðist áfangastað. 
„Auðvitað var rosaleg gleði og líka 
feginleiki yfir að vera að ná mark-
miðinu eftir alla þessa vinnu. En á 
sama tíma finnur maður líka fyrir 
eftirsjá, því nú er að baki stór hluti 
af lífi mínu.“

Og þótt stundum hafi á móti blásið 

þá segist Vilborg Arna aldrei hafa 
leitt að því hugann að gefast upp. „En 
auðvitað var þetta oft erfitt,“ sagði 
hún. Þráin og eftirvæntingin eftir 
takmarkinu hafi hins vegar verið 
erfiðleikum yfirsterkari. 

Þar sem hún beið í gær eftir fari 
í einhvern vísi af siðmenningu sagð-
ist Vilborg Arna helst bíða eftir að 
komast í bað. „Það verður náttúru-
lega alveg ofboðslega gott að fara í 
bað og komast í hrein föt.“ Annarra 
nútímaþæginda, á borð við tölvu 
og síma og þess háttar, sagðist hún 
merkilega lítið hafa saknað. 

Að ferðalagi loknu segir Vilborg 
Arna svo í raun allt opið hjá sér. 
„Það má segja að fyrir þetta hafi 
maður fórnað vinnu og íbúð og öllu 
þess háttar. Þannig að það er allt 
opið bara og vonandi koma einhver 
skemmtileg verkefni upp í hendurn-
ar á mér.“

Í tilkynningu kemur fram að 
áheitasöfnun Vilborgar Örnu í þágu 
Lífs, styrktarfélags Kvennadeildar 
Landspítalans, hafi tekið kipp á síð-
ustu dögum. Safnast hafa 8,5 milljón-
ir króna, helmingurinn síðustu fimm 
daga. Enn er hægt að leggja málefn-
inu lið. Símanúmer söfnunarinnar er 
908-1515 og dragast þá 1.500 krónur 
af reikningi þess sem hringir. Eins 
er hægt að skrá áheit á heimasíðu 
Vilborgar, www.lifsspor.is. 
 olikr@frettabladid.is

Langar að leggjast í bað
Framtíðin er óráðin eftir afrek í suðurpólsgöngu hjá Vilborgu Örnu Gissurardóttur. Hún leggur af stað heim 
frá Suðurskautslandinu eftir helgina. Af nútíma þægindum saknaði hún helst baðsins og hreinna fata.

Á SUÐURPÓLNUM  Vilborg Arna Gissurardóttir setti upp íslenska fánann þegar 
hún náði suðurpólnum síðla kvölds á fimmtudag. Hún eyddi þar nóttinni í tjaldi og 
hélt svo í gær til Union Glacier, bækistöðvar suðurpólsfara. Eftir helgi tekur svo við 
ferðalagið heim.  MYND/VILBORG ARNA GISSURARDÓTTIR

REYKJAVÍK Jón Gnarr borgarstjóri 
hefur ákveðið að flytja starf-
semi borgarstjórnarskrifstofunn-
ar tímabundið 
í Gerðuberg í 
Breiðholti. Fyrsti 
starfsdagur í 
nýju hverfi verð-
ur á mánudag 
og verður skrif-
stofan starfrækt 
þaðan í þrjár 
vikur. 

Markmiðið er 
að borgarstjóri og embættismenn 
kynnist víðtækri starfsemi borgar-
innar í Breiðholti frá fyrstu hendi.

Breiðholt er fjölmennasta hverfi 
Reykjavíkurborgar. Þar búa 20.600 
íbúar, en þar af er hlutfall inn-
flytjenda 10,2 prósent. Í tilkynn-
ingu frá borginni segir að í öðrum 
hverfum sé hlutfallið um átta pró-
sent að meðaltali.  - sv

Gnarr flytur skrifstofur sínar:

Borgarstjórinn 
í Breiðholtið

DÓMSTÓLAR Fimm menn hafa 
fengið dóm fyrir að ganga í skrokk 
á manni á bifreiðaverkstæði í 
Hafnarfirði í september 2010, auk 
annarra brota.

Sá sem hlaut þyngstan dóm var 
dæmdur í sex mánaða fangelsi en 
hann var líka dæmdur fyrir að 
ganga í skrokk á manni á skemmti-
staðnum Risinu í Reykjavík. Tveir 
fengu skilorðsbundna dóma upp 
á ársfangelsi og tveir skilorðs-
bundna dóma upp á tvo mánuði í 
fangelsi. - óká

Réðust á mann á verkstæði:

Þyngsti dómur-
inn 6 mánuðir

JÓN GNARR
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SOMERSET TV Skenkur
ROYAL TV skenkur 
hvítt háglans
Breidd: 180cm 

hnota - Breidd: 180cm

Verð: 108.000,- ÚTSÖLUVERÐ: 75.600,-

ÚTSÖLUVERÐ: 188.000,-

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI 20-50% AFSLÁTTUR

PINK DREAM tungusófi
Breidd: 292x160cm

Verð: 235.000,-

-20%

-30%

Verð: 109.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 76.300,-

ófiGOTCHA hornsó
cmStærð: 285X180c

Verð: 258.000,-Verð: 258.00

ÚTSÖLUVERÐ: 193.500,-

CORAL tungusófifififififififi
Stærð: 290X156cm

Verð: 229.000,-

ÚTSÖLUVERÐ: 183.200,-

ORION tungusófi
Stærð: 300X198cm

Verð: 255.000,-Verð: 255 000

ÚTSÖLUVERÐ: 191.250,-

NNEW STOCKHOLM tungusófi
SStærð: 277X165cm
Verð: 239.900,-Verð: 239 900 -

ÚTSÖLUVERÐ: 179.925,-

YASAM tungusófi nga- færanleg tun
cmStærð: 210X155c

Verð: 169.900,-Verð: 169 90

ÚTSÖLUVERÐ: 118.930,-

ngusófiVERONICA tun
0X165cmStærð: 26

Verð: 236.000,-

ÚTSÖLUVERÐ: 188.800,-

C
Stærð: 210X155cm 
Verð:169.900,-

0%

CULP tungusófi
tærð: 210X155cm

ÚTSÖLUVERÐ: 118.930,-

-25%-25%

-30%

-30% -30%

-20%

-25%-20%
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Andstæðingar Evrópusam-
bandsaðildar nota aðeins 
svartan lit í lýsingum 
sínum á þessu umfangs-

mesta og árangurs ríkasta sam-
starfi fullvalda ríkja sem nú 
þekkist. Á síðasta ári sáu þeir 
fyrir hrun evrunnar og  upplausn 
myntbandalagsins alveg á næsta 
leiti en sjálf endalok sambandsins 
bar við sjónarrönd.

Þeir voru í engum vafa um að 
Grikkland myndi annaðhvort fara 
úr sambandinu eða verða rekið á 
dyr. Þetta voru miklar dómsdags-
spár. Á þeim var reist krafan um 
að Ísland drægi aðildar umsókn 
sína til baka. Dómsdagur rann 
hins vegar ekki upp. Í miðjum 
krappasta dansi sem myntbanda-

lagið hefur lent 
í með evruna 
styrktist hún, 
ekki bara á móti 
dol lar held-
ur líka gagn-
vart íslensku 
hafta krónunni. 
Hvort ætli það 
segi meiri sögu 

um evruna eða krónuna?
Að þessu virtu er ekki nema 

von að úti í móum andstöðunnar 
hafi menn klórað sér í höfðinu 
upp á síðkastið. Það hefur aftur 
leitt til þess að sannfæringin 
um brotthvarf Breta úr Evrópu-
sambandinu er nú orðin jafn 
sterk og hún var fyrir útgöngu 
Grikkja fyrir ári. Verkurinn er 

bara sá að það er engum málstað 
hollt til lengdar að skipta um 
röksemdir jafn títt og vindáttin 
breytist. 

Evrópa hefur sannarlega eins 
og aðrir heimshlutar glímt við 
skuldavanda. Og fjarri lagi er að 
hann sé úr sögunni þó að vísbend-
ingar gefi ástæðu til að ætla að 
mönnum auðnist hægt og bítandi 
að ná tökum á viðfangsefninu. 

Vegna þessa alþjóðlega skulda-
vanda voru þegar í fyrra ástæð-
ur til að gera nýtt tímaplan fyrir 
aðildarviðræður Íslands. Hann 
var aftur á móti ekki tilefni 
viðræðuslita. En athyglisvert er 
að ársgömul hræðsluröksemd 
fyrir þeim málstað skuli ekki 
vera brúkleg lengur. 

Nú klóra þeir sér í höfðinu

Ríkisstjórnin hefur nú ákveð-
ið að fram til kosninga verði 
engar pólitískar ákvarðanir 

teknar varðandi þá fjóra kafla í við-
ræðunum þar sem raunverulega 
reynir á samninga. Tæknileg vinna 
heldur hins vegar áfram. Þetta er í 
sjálfu sér eðlileg ráðstöfun vegna 
ytri aðstæðna. Engum dylst þó að 
ágreiningur stjórnarflokkanna 
hefur ráðið mestu hér um.

Æskilegt hefði verið að slíkri 
ákvörðun fylgdi nýtt tímaplan. 
Jafnframt hefði þurft að stofna til 
hagfræðilegrar skoðunar á sam-

hæfingu aðgerða í ríkis fjármálum, 
launamálum, peningamálum og 
sjávarútvegsmálum. Án heild-
stæðra markmiða á þessum sviðum 
er aðild að myntbandalaginu ekki 
möguleg og forsendur fyrir útflutn-
ingsvexti veikar. Brýn þörf er því 
á dýpri pólitískri stefnumörkun en 
átt hefur sér stað. Þar hefur forysta 
ríkisstjórnarinnar brugðist. 

Rétt hefði verið að skoða þann 
möguleika að samþykkja þings-
ályktunartillögu um nýtt tíma-
plan og undirbúning að þeirri nýju 
samræmdu efnahagsáætlun sem 

nauðsynleg er. Síðan hefði mátt 
gera gildistöku ályktunarinnar 
háða samþykki þjóðarinnar í sér-
stakri atkvæðagreiðslu samhliða 
alþingiskosningum. Þannig hefðu 
stjórnvöld lagt línur um hvernig 
flytja ætti málið milli kjörtíma-
bila og þjóðin fengið tækifæri til 
að samþykkja slíka málsmeðferð 
eða hafna.

Það var hyggilegt af utanríkis-
ráðherra að leggja á ráðin um að 
halda sjó um stund. En eftir stend-
ur að þeirri spurningu er ósvarað: 
Hvað næst? 

Hvað næst?

Andstæðingar aðildar hafa 
réttilega bent á að Samfylk-
ingin gæti útilokað sjálfa sig 

frá stjórnarþátttöku með þeirri 
yfirlýstu afstöðu að gera framhald 
aðildar viðræðnanna að ófrávíkjan-
legu skilyrði. En sjónarhornin eru 
fleiri. 

Kenningin gengur út frá því að 
slit viðræðna verði ófrávíkjan-
legt skilyrði af hálfu Sjálfstæðis-
flokksins. Þá á hann ekki annarra 
kosta völ en að mynda stjórn með 
þátttöku VG. Þrengi Sjálfstæðis-
flokkurinn samningsstöðu sína 

styrkist staða viðsemjendanna að 
sama skapi. VG gæti hugsanlega 
við slíkar aðstæður unnið upp áhrif 
af tapi í kosningum. Fáir sjá gæfu 
Íslands liggja þar.

Fari svo að VG hafni því á flokks-
ráðsfundi síðar í þessum mánuði að 
bera ábyrgð á framhaldi viðræðn-
anna er sá flokkur um leið að segja 
að hann ætli ekki í ríkisstjórn nema 
með Sjálfstæðis flokknum. Það 
væru stór tíðindi. Framhald á sögu-
legu vinstra samstarfi yrði þar með 
útilokað fyrir kosningar. Nýr leið-
togi Sam fylkingarinnar yrði því á 

fyrsta degi að hrökkva eða stökkva 
með stjórnarslitahótunina. Ef hann 
hrykki yrði Samfylkingin að gjalti 
og algerlega marklaus í kosninga-
baráttunni.  

Af þessu má ráða að allir flokk-
arnir eru í klípu með þetta mál. 
Loki menn á þessa leið áður en á 
hana reynir í alvöru gætu menn 
verið að glata besta tækifærinu til 
vaxtar og varanlegs stöðugleika. 
Kosningabaráttan mun síðan sýna 
hverjir ætla að gera það að fyrsta 
boðorði sínu að þrengja kosti 
Íslands.  

Hvert verður fyrsta boðorðið?

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

A
thyglisvert er að rýna í niðurstöður könnunar sem 
Fréttablaðið og Stöð 2 gerðu á afstöðu fólks til aðildar-
viðræðnanna við Evrópusambandið. Þar sagðist 
tæpur helmingur, 48,5 prósent, vilja klára aðildarvið-
ræður og halda þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildar-

samninginn, 36,4 prósent vildu 
slíta viðræðunum og 15,2 
prósent vildu gera hlé á þeim 
og greiða þjóðaratkvæði um 
framhaldið, eins og Sjálfstæðis-
flokkurinn, Framsóknar-
flokkurinn og Jón Bjarnason 
hafa lagt til.

Þessi niðurstaða þýðir í fyrsta 
lagi að það er ekki rétt að allur stuðningur við aðildarferlið  
meðal þjóðarinnar sé þorrinn, eins og sumir stjórnmála menn 
hamra á, þótt hann hafi vissulega minnkað. Í síðustu könnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2 þar sem spurt var um aðildarferlið, 
fyrir rúmu ári, sögðust 65,3 prósent vilja ljúka viðræðunum.

Í öðru lagi er ekki hægt að túlka niðurstöðuna þannig, eins og 
sumir hafa viljað gera, að tæpur meirihluti sé fyrir því að hætta 
aðildarviðræðunum. Við verðum að gera ráð fyrir að einhverjir 
þeirra sem vilja gera viðræðuhlé og ganga svo til atkvæða um 
framhaldið myndu kjósa að halda viðræðunum áfram.

Í þriðja lagi er augljóslega lítið til í þeirri gagnrýni á fyrri 
kannanir um þetta efni að ekkert sé að marka þær af því að 
svarendur stökkvi nánast sjálfkrafa á svarmöguleika sem 
inniheldur orðið „þjóðaratkvæðagreiðsla“.

Í fjórða lagi styðja niðurstöðurnar ekki þá kenningu að 
fylgi Vinstri grænna hafi hrunið vegna fylgispektar flokksins 
við aðildarferlið. Varla færðu stuðningsmenn VG sig yfir á 
Sjálfstæðis flokkinn, sem er hinum megin í hinu pólitíska litrófi. 
Tæplega fóru ESB-andstæðingar yfir í Samfylkinguna. Varla 
kjósa þeir Bjarta framtíð. Þá er Framsóknarflokkurinn eftir, en 
fylgi þess flokks hefur skroppið saman frá síðustu kosningum, 
þannig að varla fóru óánægðu vinstri grænu ESB-andstæðing-
arnir þangað.

Í fimmta lagi vekur athygli að innan við fimmtungur 
stuðnings manna Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins 
er hlynntur því sem nú er opinber stefna flokkanna í Evrópu-
málum, að gera hlé á aðildarviðræðunum og halda svo þjóðar-
atkvæðagreiðslu um framhaldið. Þetta gerir líf forystu þessara 
tveggja flokka varla auðveldara.

Í sjötta lagi er áhugavert að bæði í hópi stuðningsmanna VG 
og Sjálfstæðisflokksins er yfir þriðjungur hlynntur því að halda 
aðildarviðræðunum áfram. Það er áhugavert að forystumenn í 
báðum flokkum geri ekki meira en raun ber vitni til að höfða til 
þessa hóps.

Síðast en ekki sízt sýna niðurstöður þessarar könnunar að 
stærsti hópurinn, um helmingur kjósenda, vill áfram fá að taka 
upplýsta ákvörðun um tengsl Íslands við Evrópusambandið. 
Það er líka merkilegt, í ljósi þess hversu stífan áróður margir 
stjórnmála menn reka fyrir því að tekin verði ákvörðun án þess 
að fyrir liggi hvaða kostir Íslandi bjóðast.

Könnun um afstöðu til aðildarviðræðna við ESB:

Ósk um upplýsta 
ákvörðun

Loksins 
fáanleg 

á ný!

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLoksins 
á leg
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Áskorun til velferðarráðherra
og á Spáni er verið að koma 
á „one stop“ úrræði fyrir 
brotaþola í ofbeldismálum. 

Hugmyndina mætti 
útfæra á ýmsa vegu. Barna-
húsið mætti stækka þannig 
að það rúmaði líka fullorð-
in fórnarlömb kynferðis-
ofbeldis. Þá þyrfti reyndar 
að koma þar á sólarhrings-
þjónustu. Móttakan gæti 
líka þjónustað það fólk sem 
leitar hjálpar vegna ofbeldis 
í parsamböndum. 

Samnýta mætti starfskrafta í 
símaþjónustu utan dagvinnutíma, 
til þess að spara fjármagn. Nefna 

má að í Kristínarhúsi er séríbúð, 
sem hægt væri að gera að Neyðar-
móttöku. Aðstaðan í íbúðinni er 
betri og meiri en NM hefur í dag. 
Einingin yrði að vera sjálfstæð og 
undir stjórn Neyðarmóttökunnar. 
Það mætti líka hugsa sér að gera 
Kvennaathvarfið að samstarfs-
aðila. Hver sem útfærslan yrði er 
aðalatriðið að stórbæta þjónustuna 
og aðlaga hana þörfum þeirra sem 
hana þurfa að nota. 

Með því að bera saman Neyðar-
móttöku vegna nauðgana og Barna-
hús er augljóst hvort úrræðið gegnir 
hlutverki sínu betur. Á Stígamótum 
yrðum við rosalega stoltar af Íslandi 

ef við gætum barið okkur á brjóst 
og sagt við umheiminn: „Við erum 
góð í öllum ofbeldismálum, ekki 
bara þeim sem snúa að börnum.“ 

Ég hef reifað þessi mál við ýmsa, 
meðal annars við þig sem velferðar-
ráðherra og við innanríkisráðherra, 
forsætisráðherra og við Eyrúnu 
Jónsdóttur, verkefnisstýru NM. 
Hugmyndin þykir umhugsunarverð 
en það þarf rétta forgangsröðun og 
pólitískan vilja til þess að þoka mál-
inu áfram. Ágæti velferðar ráðherra, 
af verkum þínum verðurðu dæmd-
ur. Ég skora á þig að koma á lagg-
irnar sómasamlegri móttöku fyrir 
brotaþola í nauðgunar málum. 

og hljóta veglega vinninga. Auk

Ágæti velferðarráðherra. Á 
Stígamótum erum við mjög 
meðvitaðar um að kjörtíma-
bilinu er að ljúka og enginn 
veit hver tekur við lykla-
völdum í velferðarráðu-
neytinu í sumar. Okkur 
langar því að brýna þig 
og minna þig á tillögurnar 
okkar um metnaðarfulla 
móttöku fyrir brotaþola 
í kynferðisbrotamálum, 
sem við kynntum þér í maí 
sl. Þegar Neyðarmóttaka 
vegna nauðgana var opnuð á Íslandi 
árið 1993 var það fyrirmyndar-
úrræði sem byggðist á forsendum 
þeirra sem á því þurftu að halda. 
Hugmyndafræðin var hliðstæð við 
þá sem Barnahúsið er starfrækt 
eftir í dag. 

Úrræðið var staðsett á Bráða-
móttökunni í Fossvoginum m.a. 
vegna þess að þar var sólarhrings-
þjónusta og vegna þess að nauðganir 
eru m.a. heilbrigðismál, þó að þær 
séu líka svo margt annað. Hverri 
konu sem var nauðgað bauðst að 
hitta sérþjálfað teymi sem saman-
stóð af hjúkrunarfræðingi, lækni, 
félagsráðgjafa, lögreglu og lög-
manni. Guðrún Agnarsdóttir var 
yfirlæknir á NM. Síðan þá hefur 
þjónustan dalað verulega. Það er 
enginn yfirlæknir lengur, félags-
ráðgjöfunum var kippt út úr teym-
inu, en konum býðst að hitta sál-
fræðing síðar. Sérþjálfuðu og 
reyndu hjúkrunar fræðingarnir 
sem voru í nauðgunarteyminu eru 
nú bráðadeildarhjúkrunarfræðing-
arnir sem hlaupa í nauðgunarmálin 
á milli annarra bráðaverka. Eyrún 
Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur og 
verkefnisstýra á Neyðarmóttöku, 
hefur verið vakin og sofin yfir þjón-
ustunni, en það er bara ekki nóg. 

Fyrir framan alla 
Neyðarmóttaka vegna nauðgana 
er ekki í símaskránni undir ja.is. 
Konum þarf sjálfum að detta í hug 
að hringja á Landspítalann til þess 
að leita hana uppi. Ef konur hafa 
kjark til þess að fara á Bráðamóttöku 
Landspítalans í Fossvogi er hvergi 
sjáanlega merkt að sá staður sé fyrir 
konur sem leita hjálpar vegna nauðg-
unar. Konur þurfa að ganga að gler-
búrinu fyrir framan alla þá sem 
bíða eftir lækni og tilkynna að þær 
þurfi hjálp vegna nauðgunar. Þetta 
aðgengi er óviðunandi.

Það þarf ekki að tíunda það fyrir 
ráðherra hvílíkt fyrirmyndar-
úrræði Barnahús þykir vera og að 
í nágrannalöndunum hafa verið 
opnuð mörg Barnahús að íslenskri 
fyrirmynd. Aðalstyrkur Barnahúss 
er að það er starfsrækt á forsend-
um barnanna sem þangað sækja. 
Börn eiga ekki að þurfa að ganga á 
milli lögreglu, sálfræðinga, lækna 
og lögfræðinga, heldur á fagfólkið 
að heimsækja börnin í barnvænlegu 
umhverfi og sinna þörfum þeirra. 
Megináhersla er á meðferð fyrir 
börnin, þannig að þau komist yfir 
áföllin, jafnvel þó ekki falli dómar 
í málum þeirra. 

Sérhæfð móttaka
Nauðganir eru gífurlegt áfall og 
afleiðingarnar mjög alvarlegar. 
Það þarf stórbætta þjónustu fyrir 
brotaþola í nauðgunarmálum. Koma 
þarf á laggirnar sérhæfðri móttöku, 
helst í vernduðu umhverfi þar sem 
konur þurfa ekki að keppa við slys 
og hjartaáföll um athygli. Mót-
takan gæti þess vegna verið stað-
sett í nágrenni bráðamóttökunnar, 
en tekið skal fram að alvarlegir 
líkam legir áverkar eru sjaldgæfir í 
nauðgunarmálum og spítalaþjónusta 
því ekki forgangsmál. Ekki mætti á 
nokkurn hátt slá af faglegum kröf-
um til þeirra sem sinna ofbeldismál-
unum. Þar þyrfti að vera læknis-
skoðunarherbergi og þangað yrði 
kallað út það sérhæfða teymi sem 
hitta ætti konurnar eftir því hverj-
ar aðstæður eru. Leggja þarf höfuð-
áherslu á góða áfallahjálp, það er 
sú þjónusta sem er mikilvægust, en 
einnig þarf að tryggja gott aðgengi 
að lögreglu og réttargæslumanni. 

Annars staðar í heiminum eru til 
hliðstæð úrræði eins og t.d. „family 
justice centres“ í Bandaríkjunum 

KYNFERÐIS-
OFBELDI

Guðrún 
Jónsdóttir
talskona Stígamóta

➜ Ef konur hafa kjark til 
þess að fara á Bráðamóttöku 
Landspítalans í Fossvogi er 
hvergi sjáanlega merkt að 
sá staður sé fyrir  konur sem 
leita hjálpar vegna nauðg-
ana. Konur þurfa að ganga 
að glerbúrinu fyrir alla þá 
sem bíða eftir lækni og til-
kynna að þær þurfi  hjálp 
vegna nauðgunar.



H Ú S G AG N A H Ö L L I N O P I Ð  

Í FULLUM
Í FUL

NGI
ANGI

ÚTSALA
Ö
SMÁVARA

AA NNRINN EELISLISEL
Mahogany og antik hvíturgany og antMahogan
B:93 D:28 H:78 cm3 D:28 HB:93 

ASPEN La-z-boy stóll. La-z-b
Svart leður á ður á
slitflötum. 

HM
LA-Z-BOY

Tilboð á La-z-boy  
í tilefni HM í
handbolta

S KYLIN
kurlegubeklegu
pir, krómlapómla
tur, litur svartsvar
rár.hvítur og gg g

Slinky er eky er einn
  fáanlegur hvr hv

nig 
vítur.

EDWARDD RD Slitsterkt áklæði. Slitsterkt áklæð
sæta. B: 220 D: 95 H: 90 cm. æta. B 0 D: 95 H: 90 cm. 

2ja sæta B: 165 D: 95 H: 9a sæta 65 D: 95 H: 90
Stóll B: 119 D: 95 H: 90Stóll B 9 D: 95 H: 90

179.900179.900
VERÐ: 259.990

3 SÆTA

169.900169.900
VERÐ: 249.990

2 SÆTATA

129.900129.9
VERÐ: 189.990

STÓLL

69.990
 FULLT VERÐ 99.990

30%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

55.992
VERÐ: 69.990

20%
AFSLÁTTUR

3ja s

ÚÚ ÖÖ

AA
S
s

20%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

TANA
óll. Fáanlegur rauðóll. Fáanlegur r ður, hvítur og svarturhæginhægindastó

139.990
VERÐ: 199.990

SÖDAHL 20% AFSLÁTTUR

RÚMFÖT KR. 12.792
Fullt verð 15.990

KAFFIKANNA 8 bolla KR. 10.392
Fullt verð 12.990

KAFFIKANNA 4 bolla KR. 7.192
Fullt verð 8.990

2.792 KR. minna
Fullt verð 3.490

3.592 KR. stærra
Fullt verð 4.490

PAVINA kaffiglös með 
tvöföldu gleri, halda heitu

og köldu, 2 stærðir

EILEEN
kaffikönnur og tekanna.

TEKANNA  KR. 8.792
Fullt verð 10.990

20-60
AFSLÁTTU

PÚÐAR KR. 6.392
Fullt verð 7.990



0% VEXTIR

69.990
VERÐ: 109.900

36%
AFSLÁTTUR

BELINA borðstofuborð 
stækkans legt með 2 stækkunum

170/270 B 100 H 74 cm.L 17

SSTINGTING tungusófi.tungus fi. 
B 300 H 85 Hægri-tunga 152 cm. ægrii-tunga 152 c
Svart, dökkgrátt og grátt slitsterk áklæði.tt oog grátt slits

%A60
ALLT AÐ SÓFAR | SÓFASETT | HÆGINDASTÓLAR  | 

SÓFABORÐ | BORÐSTOFUBORÐ |  

BORÐSTOFUSTÓLAR | SVEFNSÓFAR | 

BORÐSTOFUSKÁPAR |  

BAKBORÐ | HORNBORÐ |  

PÚÐAR | DÚKAR |  

BODUM-SMÁVARA  |   

O.FL.  | O.FL. | O.FL.

19.990
 FULLT VERÐ 29.990

PLUMPP
stóllóll

Litur: Svartur.tur
Einnig fáanlegur egulegur 

fjófjólublár.

33%
AFSLÁTTUR

CELICO 2 sætaa
Stærð: 180 x 90 x H 85 cm.0 x
Rautt, svart eða ljóst slitsterkt áklæði.a lj

89.990
 FULLT VERÐ 129.990

CELICO O 33 sæta
Stærð: 220 x0 x 90 x H 85 cm. 
Rautt, svart eða ljóst slitsterkt áklæði.ða ljóst slitsterk

111.990
 FULLT VERÐ 159.990

CELICO tungusófar (hægri og vinstri) 
Stærð: 245 x 90 x 160 (tunga) H 85 cm.  
Rautt, svart eða ljóst slitsterkt áklæði.
Aukahlutur á mynd CELICO hnakkapúði. Fullt verð 19.900. TILBOÐSVERÐ 13.990

159.990
 FULLT VERÐ 229.990

30%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

174.990
 FULLT VERÐ 249.990

LAU. 10-18
LL
SUN. 13-18

15.992
VERÐ: 19.990

HOT barstóll,
krómlappir.
Litir: svart og hvítt.

20%
AFSLÁTTUR

%
R

%
UR
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Kynferðisbrotamálið sem 
nú skekur þjóðfélagið stafn-
anna á milli afhjúpar fremur 
óþægilega samfélagsþætti 
sem varða tilhneigingu okkar 
til að þegja þunnu hljóði yfir 
því sem jafnvel þúsundir 
vita. Valið sem við stönd-
um frammi fyrir núna er 
það hvort við ætlum að lifa í 
ljósi þessarar vitneskju eða í 
skugga hennar. Þökk sé því 
sterka og hugrakka fólki sem 
gengið hefur fram og greint 
frá misþyrmingum sem það 
varð fyrir af hálfu gerand-
ans og talað um þöggunina 
og skömmina. Það hefur valið 
fyrri kostinn fyrir okkur öll.

Það sem gerir þjóðarsam-
talið óvenjulegt í þessu sárs-
aukafulla máli þar sem sökin 
er líka þung, er viðurkenn-
ingin á hinni deildu ábyrgð. 
Um leið og kastljósi er varp-
að á sök gerandans og hugs-
anlega fleiri aðila sem beittu 
þöggun, er ekki dregin undan 
ábyrgðin sem við öll deilum 
sem samfélag á þeirri staðreynd 
að þetta skyldi geta viðgengist með 
þeim hætti sem raun er á. Þannig 
er sagan skoðuð en jafnframt horft 
til framtíðar með ábyrgð í huga. 
Hvernig má koma í veg fyrir að 
börn lifi jafnvel árum saman við 
lífshættulegt og eyðileggjandi rang-
læti sem þúsundir vita af en fæst-
ir bregðast við? Það er spurningin 
sem við erum knúin til að svara. 

Í þunnu þagnargildi
Annar samfélagsþáttur – fátækt-
in – lýtur svipuðum lögmálum og 
liggur í þunnu þagnargildi þótt 
um hann birtist greinar og viðtöl 
í fjölmiðlum. Langvarandi fátækt, 
ekki síst á uppvaxtarárum, rænir 
fólk innan frá og skilur það eftir 

tómt og bjargarlaust. 
Vandinn við fátæktina 
er að þar er oftast eng-
inn augljós gerandi held-
ur bara fórnarlömb og 
við höfum hingað til ekki 
haft augu til að sjá hina 
deildu ábyrgð heldur 
gripið til undanbragða, 
bent á ábyrgð þolandans 
eða litið til stofnana og 
kerfa sem ættu að annast 
þennan málaflokk. 

En það er með hina 
langvarandi og eyði-
leggjandi fátækt líkt 
og kynferðisglæpi að 
það næst ekki árangur 
með því einu að horfa til 
sakar eða refsiábyrgðar 
heldur verður jafnframt 
að viðurkenna hina 
deildu ábyrgð okkar 
allra. Barn sem verður 
fyrir kynferðisofbeldi 
ber ekki ábyrgð á því 
sem gerist en er kemur 
að málefnum fátæktar-
innar er ábyrgðarþátt-

urinn miklu flóknari. Ábyrgðin á 
fátækt varðar samfélagið allt að 
meðtöldum jafnvel þeim sem líða 
ranglætið, þótt ábyrgð annarra 
á ástandinu sé ríkari. Og sökum 
þess hve tamt okkur er að horfa 
til sakar og refsiábyrgðar komum 
við ekki auga á þau félagslegu ferli 
sem móta og viðhalda fátækt á 
meðal okkar. Þeir samfélagsþætt-
ir sem gera langvarandi og eyði-
leggjandi fátækt að veruleika í lífi 
sumra meðbræðra okkar eru ekki 
mótaðir af neinum illvilja. Fátækt 
er viðhaldið af góðu og velmein-
andi fólki. 

Í nýlegri skýrslu um farsæld og 
fátækt sem við undirrituð sömdum 
í samvinnu við hóp sérfræðinga 
og út kom á vegum Hjálparstarfs 

Kirkjunnar og Rauða krossins 
í Reykjavík er lögð áhersla á að 
viðurkenna hinn flókna og marg-
ræða vanda sem fátækt á Íslandi 
er og kannast um leið við þá stað-
reynd að fátækt er hluti af menn-
ingu okkar og mun ekki leysast 
nema við breytum menningunni. 

Mannréttindi
■ Í fyrsta lagi verðum við að við-
urkenna almenn mannréttindi og 
samþykkja útreiknuð grunnfram-
færsluviðmið. Allir eiga rétt á lífi.
■ Í öðru lagi verðum við að finna 
leiðir til að búast við kröftum og 
þátttöku allra óháð framleiðni. 
Þarna reynir á samspil félaga, 
fyrirtækja, opinberra aðila og alls 
almennings, líka fátækra. Allir 
hafa eitthvað fram að færa.
■ Í þriðja lagi megum við til að 
lækka flækjustigið í velferðar-
kerfinu og láta þau kerfi sem eru 
fyrir hendi vinna saman án víxl-
verkana. Um það eru ýmsar til-
lögur í skýrslu okkar. Lífið er of 
stutt til þess að lifa því í þoku.

Loks þarf að aftengja þær 
fátæktargildrur sem við blasa og 
bent er á í skýrslu okkar. Eink-
um þær sem lúta að heilsu barna, 
aðstæðum ungmenna í fátækum 
fjölskyldum og nýbúa í landinu. 
Gildrur eru fyrir mýs.

Getur verið að sá þáttur menn-
ingarinnar sem þarf að breytast 
sé fólginn í breytingu á viðhorfi 
okkar til fólks? Gæti hugsast að 
við þyrftum að temja okkur að líta 
á persónur frá sjónarhóli þeirra 
gæða sem þær bera fremur en í 
ljósi þess sem þær kann að skorta? 

Fátækt er viðhaldið af góðu fólki

Þann 18. janúar var hér í 
Fréttablaðinu grein undir 
fyrirsögninni „Misnotk-
un Sorpu og nýja árið“ 
eftir Ólaf Karl Eyjólfs-
son héraðsdómslögmann. 
Það er ekki hægt að segja 
að Ólafur sé hlutlaus 
þegar kemur að málefn-
um Sorpu en hann hefur 
verið í bréfaskriftum fyrir 
umbjóðendur sína og sótt 
hart að Sorpu. Það er ljóst 
að það lagaumhverfi sem Sorpa 
starfar í er langt frá því að heyra 
undir samkeppnislögin í huga 
undirritaðs. Lög um meðhöndl-
un úrgangs leggja gríðar legar 
skyldur á sveitarfélögin í landinu 
og þar segir m.a.: „Sveitarstjórn 
skal ákveða fyrirkomulag söfnun-
ar á heimilis- og rekstrarúrgangi 
í sveitarfélaginu. [Sveitar stjórn 
ber ábyrgð á flutningi heimilis-
úrgangs og skal sjá um að starf-
ræktar séu móttöku- og söfnun-
arstöðvar fyrir úrgang sem til 
fellur í sveitarfélaginu.] Sveitar-
stjórn getur sett sveitarfélaginu 
sérstaka samþykkt þar sem til-
greind eru atriði um meðhöndlun 
úrgangs umfram það sem greinir 

í lögum þessum og reglu-
gerðum settum samkvæmt 
þeim. Í slíkri samþykkt 
er heimilt að kveða á um 
skyldu einstaklinga og lög-
aðila til að flokka úrgang 
og sambærileg atriði. Um 
gerð og staðfestingu sam-
þykktarinnar fer skv. 25. 
gr. laga um hollustuhætti 
og mengunar varnir.“ (Lög 
um meðhöndlun úrgangs 
2003 nr. 55 20. mars)

Skaðabótaskylda
Það er að mat undirritaðs að það 
sé einungis atvinnuskapandi verk-
efni fyrir lögfræðinga að hóta 
(eða leiða líkur að) því að endur-
greiðslukröfum og skaðabóta-
málum kynni að rigna yfir Sorpu 
bs. á nýju ári. Það hefur ekkert 
með hagsmuni fyrirtæka sem eru 
í viðskiptum við Sorpu að gera. 
Því eins og lög gera því miður 
ráð fyrir er reksturinn ekki að 
skila eigendum neinum arði og 
nú þegar skuldar Sorpa sveitar-
félögunum á höfuðborgarsvæðinu 
hundruð milljóna en það er fé sem 
sett var til þess að stofna Sorpu og 
eins og segir í lögunum: „Gjaldið 

skal nægja fyrir öllum kostnaði 
við förgun úrgangsins, þ.m.t. upp-
setningu og rekstur viðkomandi 
förgunarstaðar.“ En það hefur ekki 
verið endurgreitt neitt til sveitar-
félaganna sem þó er klár heimild 
fyrir í lögum.

Úrskurði áfrýjað
Nú þegar hefur stjórn Sorpu 
ákveðið að áfrýja úrskurði Sam-
keppniseftirlits til Áfrýjunar-
nefndar samkeppnismála. Því að 
það er ljóst að ef túlka á lög sem 
sett eru um skyldur sveitar félaga 
á þann hátt að þau falli einnig 
undir lög um samkeppni hefur það 
mikil áhrif á lögbundin verkefni 
og hvernig að þeim er staðið, hvað 
þá þau verkefni sem ekki eru lög-
bundin eins og t.d. leikskóla. Það 
er því ljóst að þessu máli er hvergi 
nærri lokið og því óþarfi að fara í 
einhverjar skotgrafir.

SORPA fer að lögum

SAMFÉLAG
Samstarfshópur um 
enn betra samfélag: 

Birna 
Sigurðardóttir 
félagsráðgjafi , 
Velferðarsviði 
 Reykjavíkurborgar
Bjarni 
Karlsson 
sóknarprestur í 
Laugarneskirkju
Halldór S. 
Guðmundsson 
lektor, félagsráð-
gjafardeild HÍ
Hrafnhildur
Gísladóttir 
verkefnisstjóri hjá 
Rauða krossinum í 
Reykjavík
Katla
Þorsteinsdóttir 
framkvæmdastjóri 
Rauða krossins í 
Reykjavík
Vilborg 
Oddsdóttir 
félagsráðgjafi , 
 Hjálparstarfi  
kirkjunnar

SORPHIRÐA

Ómar Stefánsson
varaformaður 
stjórnar SORPU

➜ Það er ljóst að það laga-
umhverfi  sem Sorpa starfar 
í er langt frá því að heyra 
undir samkeppnislögin í 
huga undirritaðs.

➜ Ábyrgðin á fátækt varðar 
samfélagið allt að með-
töldum jafnvel þeim sem 
líða ranglætið...

Nám í höfuðbeina- og spjaldhryggjar- 
meðferð hjá Upledger á Íslandi hefst  

21. febrúar  2013
Námið er kennt í önnum og eru fimm annir til að klára  

námið og geta orðið skráður græðari.  

Á fyrstu önn, sem er 1.áfangi í Upledger höfuðbeina- og spjaldhryggjar-
meðferðar náminu, eru  kennd grunnatriði meðferðarinnar. Þau eru sett 
upp í 10 þrepa kerfi, sem sérstaklega er hannað og hugsað til að þjálfa 
færni og næmni meðferðaraðilans en hefur einnig þann kost að  
meðferðarþiggjandi er að fá frábæra meðhöndlun á öllum líkama. 

Kennt á íslensku og er kennari Erla Ólafsdóttir sjúkraþjálfari, CST. 

Skráning á www.physio.is  eða hjá Erlu Ólafsdóttur sjúkraþjálfara,  
upplýsingar í síma 8630610 erla@upledger.is www.upledger.is 

Hlíðarási 5, 
270 Mofellsbær
s. 8630610  
erla@upledger.is
www.upledger.is

– Lifið heil

www.lyfja.is
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Gildir í janúar.

Lægra
verð 
í Lyfju15%

afsláttur í janúar

Otrivin Menthol

„Mér virðist að þetta áform 
hafi brugðist og aðeins hafi 

sannast gamalt lögmál, að 
hlutirnir taki þann tíma 

sem þeim er skammtaður. 
Það er dapurleg niðurstaða 

fyrir okkur.“
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, forseti 
Alþingis, var vonsvikin á Alþingi með að 
ekki hefði dugað að fl ýta þingsetningu 

fram til september til að koma í veg fyrir 
tímapressu á þinginu fyrir jólin.

„Þarf að kosta mannslífi til 
svo menn sjái hversu mikið 

óráð þetta er?“
Hjördís Guðmundsdóttir er í hópi sem 

safnaði 350 undirskrift um gegn niðurskurði 
á læknisþjónustu á Grundarfi rði um helgar.

„Ég ætla að gera það að til-
lögu minni á næsta stjórnar-

fundi að þessi asni sem for-
ritaði þennan útdrátt verði 

rekinn.“
Bjarni Þór Júlíusson, formaður Stangaveiði-

félags Reykjavíkur, var ekki ánægður með 
útkomu tölvuútdráttar um veiðidaga í Ell-

iðaánum. Bjarni forritaði útdráttinn sjálfur.

„Afturdekkið fór aðeins yfir 
löppina á mér.“

Pétur Óli Pétursson ók óvart eigin veghefl i 
yfi r sjálfan sig þegar hann skreið undir 

tækið til að losa barka að frosinni olíugjöf.

ORÐ VIKUNNAR 
12.01.2012 ➜ 18.01.2012

UMMÆLI VIKUNNAR
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HEILSA
Í HAGKAUP

Á Akureyri, í Smáralind, Spöng og 

Garðabæ

Í Skeifu og Kringlu

Smáralind kl. 13-17

25g mysuprótein

eru góður próteingjafi, 
innihalda mikið af vítamínum 
og andoxunarefnum.

Lífrænir, léttir og svalandi drykkir.  
Án viðbætts sykurs og engin aukaefni. 

Megrunarfæði, prótein 
og mysuprótein

Einhver áhrifamesta og öruggasta aðferð sem þekkist þegar 
markmiði er að léttast, vottað af læknum og lyfjafræðingum.

Í Skeifu og Garðabæ

Alvöru hollusta. Innihalda m.a.  
góð prótein, góð og flókin kolvetni, hollar 
olíur, einó-mettaðar fitusýrur, trefjar, kalk, 
magnesium og andoxunarefni.

100% ávextir

SmSmSmSmSmSmmSmSSSS árárárárárárárrralaalalalalaala ininiinnininnd d d d dd ddd klklklkllklkllkkkkkk . . .. . .. 1113131313131311131331 -1-1-1-1--1-1-117777777

hefur reynst vel bæði til að 
fyrirbyggja og meðhöndla 
Candida sveppasýkingu. 
100% náttúruvara.

2 tegundir.
Fæst í Skeifu,
Kringlu, Garðabæ, 
Smáralind  
og Holtagörðum

Eitt hreinasta og öflugasta form af Omega-
3 úr sjávarríkinu unnið úr Krilli sem er áta 
sem gnógt er af í Suðurskautslandinu. 
Innihald auk Omega-3 er D-vítamín og hið 
öfluga andoxunarefni Astaxanthin.
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1.464 
FIMMTUDAGUR 17. JANÚAR
Botnlausa tjaldið
Þórey Vilhjálmsdóttir framkvæmdastjóri

867 
MIÐVIKUDAGUR 16. JANÚAR
Alls ekki illa meint
Ragnheiður Tryggvadóttir pistlahöfundur

813 
MÁNUDAGUR 14. JANÚAR
Hæg breytileg átt
Guðmundur Andri Thorsson pistlahöfundur

395 
MÁNUDAGUR 14. JANÚAR
Sterar, brjóst og eistu …
Birgir Guðjónsson læknir

349 
ÞRIÐJUDAGUR 15. JANÚAR
Vinkonur á ný
Erla Hlynsdóttir pistlahöfundur

316 
LAUGARDAGUR 12. JANÚAR
Berrössuð bíræfni–  líf að láni
Guðrún Jónsdóttir, dóttir B. G. Björnsson

Við sátum á góðri stundu 
í árlegu áramótaboði. Ég 
hef oft séð þig í þessu sama 
boði og mér finnst yfir-
leitt frekar gaman að hitta 
þig. En þar sem við sátum 
þarna á móti hvor annarri 
við eldhúsborðið mæltirðu 
þessu fleygu orð: „Tara, þú 
ert alveg ótrúlega falleg 
og munt alltaf verða það 
… en!“ Þetta „en“ kann-
ast flestar konur, sem ekki 
falla inn í staðalímynd sam-
félagsins um vöxt og holda-
far, vel við. Þetta er orð sem við 
höfum flestallar heyrt margoft og 
í hvert skipti vitum við hvað koma 
skal í kjölfarið. Það er að sjálfsögðu 
alltaf misjafnt hvernig það er orðað 
og flestir reyna að fara fínt í það. Í 
þessu tilfelli kaust þú að klára setn-
inguna með orðunum „… þú þarft að 
passa fituprósentuna þína“.

Fyrir hvern spyr ég? Fyrir þig? 
Hvaða rétt telur þú þig hafa á því að 
hafa eitthvað um fituprósentu mína 
að segja? Ég útskýrði kurteislega 
fyrir þér að ég hefði aldrei verið 
líkamlega og andlega heilbrigðari 
og að ég hefði ekki áhuga á að fórna 
því í þeim tilgangi að missa nokkur 
kíló. Ég hreyfði mig reglulega og 
borðaði heilnæma fæðu. Þú vísaðir 
síðan til þess þegar ég var 17 ára. 
Þá fannst þér ég svo falleg. Þú sagð-
ir mér að það hefði verið „ég“. Ég 
eigi ekki að vera eins og ég er í dag. 
Er það „ég“ að vera með átröskun, 
eins og ég var með á þessum tíma 
og stuðlaði að grennri vexti mínum? 

Er það hin sanna „ég“ að 
líða andlegar og líkamleg-
ar vítiskvalir til að passa 
inn í eitthvert fyrir fram 
ákveðið samfélagslegt form 
sem er engan veginn mitt? 
Þú áreittir mig allt kvöldið 
þrátt fyrir að ég bæði þig í 
sífellu um að láta mig vera. 
Þegar ég var á leiðinni út 
um dyrnar króaðirðu mig 
af og sagðir mér að leita að 
ákveðnum einkaþjálfara 
sem þú nefndir með nafni. 
Því að þá myndu „kílóin sko 

hrynja af mér“. Þá fékk ég nóg. Ég 
lét loks reiði mína í ljós, sagði þér 
að ég hefði einfaldlega engan áhuga 
á að aukakílóin mín færu að hrynja 
af mér. Ég væri sátt við mitt og að 
þú hefðir einfaldlega engan rétt til 
að tala svona til mín. Þú fórst þá í 
vörn og skildir hvorki upp né niður 
í þessum viðbrögðum mínum. Þú 
varðst reið við mig fyrir að standa 
með sjálfri mér.

Fitufordómar
Þetta kvöld varð ég fyrir dæmi-
gerðum fitufordómum. Þeir sem 
láta þá í ljós réttlæta gjörðir sínar 
með því hugarfari að viðkomandi 
eigi fordómana skilið. Þess vegna 
eru fitufordómar jafn algengir og 
raun ber vitni, jafnvel á Íslandi. 
Þeir hafa svokallað samfélags-
legt samþykki. Fordómar, af hvaða 
orsökum sem þeir stafa, geta þó 
aldrei talist réttlætanlegir. Þetta 
eru skilaboðin sem ég vil koma á 
framfæri til þeirra sem telja svona 

hegðun ásættanlega. Ég get ekki 
annað en hugsað til þess ef einhver 
annar en ég hefði orðið fyrir hinu 
sama af hendi konunnar. Ég veit 
að margir hefðu líklega þotið fyrir 
framan næsta spegil að gagnrýna 
hvern blett líkama síns, að berja 
sjálfa sig niður. Ég veit það vegna 
þess að rannsóknir sýna að hátt í 
80% íslenskra stúlkna og kvenna á 
aldrinum 13-24 eru óánægðar með 
líkama sinn. Flestar þeirra hafa 
farið í megrun. Og er það einhver 
furða þegar þessar stúlkur vita að 
þær þurfa að þola áreiti eins og ég 
varð fyrir þetta kvöld ef þær voga 
sér að fara yfir kjörþyngd? 

Mér fannst leiðinlegt að hefja 
nýtt ár á þessum nótum. Þetta 
atvik varð þó til þess að ég fyllt-
ist meiri eldmóði fyrir starfi mínu 
með Samtökum um líkams virðingu, 
hverra markmið eru meðal annars 
að stuðla að virðingu fyrir fjöl-
breytileika holdafars, jákvæðri 
líkamsímynd og heilsueflingu óháð 
holdafari. Enginn á að þurfa að þola 
niðrandi glósur um útlit sitt hvort 
sem þær eru vegna holdafars, hára-
litar, hæðar eða andlitslags. Það 
er hegðun sem sýnir okkar innri 
mann, ekki útlit. Gleðilegt nýtt 
líkamsvirðingarár!

Til þeirrar sem sagði að ég 
þyrfti  „að passa fi tuprósentuna“

Á Íslandi hefur verið unnið 
að uppbyggingu rafrænn-
ar sjúkraskrár á öllum 
stigum heilbrigðisþjónust-
unnar síðustu fjóra áratug-
ina. Frá því á tíunda ára-
tug síðustu aldar hefur 
sjúkraskrárkerfið SAGA 
verið ráðandi á markaðn-
um og uppfyllir nú orðið 
helstu kröfur sem gerðar 
eru til slíkra kerfa. Ýmsir 
stjórnendur telja samt að 
sjúkraskrárkerfinu SÖGU 
og ýmsum öðrum klínísk-
um kerfum eigi að skipta út fyrir 
kerfi sem hafa sannað sig í öðrum 
löndum. Vissulega þurfi að kosta 
miklu til en fullyrt er að fjárfest-
ing í nýjum kerfum muni borga sig 
á stuttum tíma. 

Tölur um kostnað við kaup og 
endurnýjun á upplýsingatækni-
búnaði fyrir Landspítala eru mjög 
á reiki og hafa verið nefndar upp-
hæðir á bilinu frá 1-2, 6-8 og 10-12 
milljarðar króna. Allt færi þetta 
að sjálfsögðu eftir því hversu stór 
hluti tæknilausna og tækjabúnað-
ar myndi víkja fyrir nýjum kerf-
um. Eitt skal þó haft í huga að ef 
tölvubúnaður og netþjónar eru 
ekki nægjanlega öflugir þá skipt-
ir reyndar engu máli hvaða kerfi 
eru notuð.

Alþjóðleg þróun
Víða um heim hefur lengi verið 
kallað eftir betri rafrænum 
sjúkraskrárkerfum og öðrum upp-
lýsingakerfum fyrir heilbrigðis-
þjónustuna. Enn sem komið er 
hafa samt ekki komið fram rafræn 
sjúkraskrárkerfi sem eru ráðandi 
á heimsmarkaði og skera sig úr 
í tæknilegum efnum og atriðum 
sem varða viðmót, öryggi og gæði. 
Risarnir á upplýsingatæknisvið-
inu, eins og IBM, hafa annað hvort 
dregið sig út af markaðnum eða 
telja enn sem komið er ekki væn-
legt að leita inn á þann vettvang. 
Þróun og uppbygging rafrænn-
ar sjúkraskrár hefur því fyrst og 
fremst verið viðfangsefni minni 

fyrirtækja. Ekki þarf því 
að koma á óvart að fjöldi 
sjúkraskrárkerfa skipti 
tugum í flestum löndum í 
okkar heimsálfu. 

Heilbrigðisnet
Frá því um síðustu alda-
mót hafa Norðurlanda-
ríkin komið sér upp raf-
rænum heilbrigðisnetum 
sem farvegi rafrænna 
sendinga og upplýsinga 
innan heilbrigðiskerfis 
hvers lands. Í Danmörku 

nefnist netið Det danske sundheds-
datanet MedCom, Norsk Helsenett 
í Noregi og Sjunät í Svíþjóð. Öll 
þessi samskiptanet tengja saman 
umdæmi, sjúkrahús, heilsugæslu, 
sjálfstætt starfandi lækna, apótek, 
rannsóknarstofur, sjúkratrygging-
ar og fleiri aðila innan heilbrigðis-
kerfisins. Á Íslandi gegnir heil-
brigðisnetið HEKLA sambærilegu 
hlutverki. Í gegnum HEKLU fara 
nú þegar rafrænir lyfseðlar, upp-
lýsingar um bólusetningar, sótt-
varnagögn, læknabréf, hjúkrunar-
bréf, fæðingartilkynningar, 
rafrænir reikningar o.fl. 

Persónuleg rafræn sjúkraskrá
Efst á dagskrá í löndunum í kring-
um okkur er uppbygging og frek-
ari þróun stafrænnar persónu-
legrar sjúkrakrár fyrir íbúana. 
Þess konar eigin sjúkraskrá fyrir 
hvern og einn inniheldur valdar 
upplýsingar um heilsufar og sam-
skipti einstaklinga við heilbrigðis-
þjónustu. Danir eru leiðandi á 
þessu sviði og hafa fengið alþjóð-
leg verðlaun fyrir heimsins bestu 
heilsugátt (www.sundhed.dk.). 
Svíar hafa komið á fót miðstöð 
undir heitinu Center för Hälsa 
sem á að samræma rafræna heil-
brigðisþjónustu, tæknimál, reglu-
verk og stöðlun (www.cehis.se). Í 
lok nóvember 2012 lagði norska 
ríkisstjórnin fram tillögu á Stór-
þinginu um að sérhver borgari 
fengi sína eigin stafrænu sjúkra-
skrá. Á Íslandi hafa einstaklingar 

þegar aðgang að ýmsum upplýs-
ingum gegnum Island.is og unnið 
er að því að opna fyrir aðgang 
almennings að persónulegu yfir-
liti um lyfjanotkun, komur í heil-
brigðisþjónustu og sjúkrahúslegur. 

Kastað út með baðvatninu ?
Öfugt við það sem gerðist í 
nágranna löndunum hefur sem 
fyrr segir aðeins eitt sjúkraskrár-
kerfi náð útbreiðslu hér á landi. Við 
þannig aðstæður ætti að vera auð-
veldara að stjórna þróun rafrænnar 
heilbrigðisþjónustu. En síðustu árin 
hefur þó vantað talsvert upp á að 
allt þróunarstarf kringum sjúkra-
skrárkerfið SÖGU væri nægjanlega 
markvisst. Með tilkomu sérstakrar 
einingar um rafræna sjúkraskrá 
innan Embættis landlæknis er þess 
vænst að úr rætist í þeim efnum.  

Rafræn sjúkraskrá á spítölum 
nær einnig með réttu yfir öll kerfi 
sem snúa að klínískri starfsemi 
sjúkrahúsanna. Víst er að mörg-
um af þessum sérkerfum sjúkra-
húsanna verður ekki auðveldlega 
skipt út þar sem þau uppfylla þegar 
viður kenndar gæðakröfur og hafa 
fest sig í sessi. Má þar nefna gagn-
reynd lyfjakerfi, rannsóknarstofu-
kerfi, skurðstofukerfi, legukerfi og 
myndgreiningarkerfi. Með þessum 
tæknilausnum hafa þegar náðst 
fagleg markmið og fjárhagslegur 
ávinningur sem ekki verður auð-
veldlega endurtekinn eða bættur 
með nýjum lausnum. 

Mikilvægt er því að ákvarðan-
ir um breytt fyrirkomulag upplýs-
ingatæknimála heilbrigðisþjónust-
unnar verði ekki teknar nema að vel 
athuguðu máli og á grundvelli fag-
legrar og fjárhagslegar úttektar á 
öllum valkostum. Annars er hætta á 
því að barninu verði kastað út með 
baðvatninu. 

Upplýsingatækni í 
heilbrigðisþjónustunni

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Ingimar 
Einarsson
félags- og stjórn-
málafræðingur

SAMFÉLAG

Tara Margrét 
Vilhjálmsdóttir
meistaranemi í 
félagsráðgjöf við 
Háskóla Íslands

Skoðun visir.is

➜ Rafræn sjúkraskrá á spít-
ölum nær einnig með réttu 
yfi r öll kerfi  sem snúa að 
klínískri starfsemi ...

➜ Þú áreittir mig allt 
kvöldið þrátt fyrir að ég 
bæði þig í sífellu um að láta 
mig vera.

Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur 

munnvatnsframleiðslu, jafnar sýrustig, heldur 

tönnunum hreinum  og stöðvar  sýklaárásir á þær.

 Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur

 það úr streitu í amstri hversdagsins.
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Íslendingar hafa tekið spjald- og les-
tölvuvæðingunni opnum örmum ef 
marka má niðurstöður könnunar 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2 fyrr í vik-
unni. Þar kemur fram að á tæplega 
helmingi heimila er til spjaldtölva, 

lestölva eða tæki með svipaða virkni, til 
dæmis snjallsími. Spjald- eða lestölva er 
líklegri til að vera til á heimilum þeirra 
sem eru á aldrinum 19-49 ára en þeirra sem 
eldri eru. Þá er nokkur munur á spjald- og 
lestölvueign eftir búsetu. Á höfuðborgar-
svæðinu eru slíkar tölvur eða önnur tæki 
til á rúmlega helmingi heimila en á lands-
byggðinni eru slík tæki til á rúmlega 43 pró-
sent heimila. 

Hjálmar Gíslason, framkvæmdastjóri 
gagnafyrirtækisins Datamarket og tækni-
bloggari, segir þetta vera hærra hlutfall en 
hann átti von á. „Ég hefði líklega skotið á að 
spjald- eða lestölva væri til á um þriðjungi 
heimila.“ 

Hann segir að reynslan annars staðar 
sýni að spjaldtölvur séu gjarnan notaðar 
sem „aukaskjár“ í stofunni; það er að fólk 

sé með annað augað á 
sjónvarpinu en hitt á 
spjaldtölvunni og geri 
þannig fleiri en eitt í einu 
(„multitaskar“). „Frétta-
vefir, samfélagsmiðl-
ar og lestur (frekar en 
svörun) tölvupósta flyst 
yfir á spjald tölvuna. Það 
hefur meðal annars orðið 

til þess að að sala og notkun fartölva hefur 
dregist saman, enda kemur spjaldtölvan 
oft í stað fartölvunotkunarinnar, einkum á 
ferðalögum og heima fyrir.

Í enskumælandi löndum hafa kaup og 
lestur á bókum flust hratt yfir á spjald- og 
lestölvur. Það hefur síður gerst á smærri 
markaðssvæðum að sögn Hjálmars, þar 
á meðal Íslandi. Þar komi ýmislegt til, til 
dæmis rangar ákvarðanir bókaútgefenda í 
tæknilausnum og við val á afritunar vörnum 
sem geri að verkum að íslensk útgáfa sé 
nánast bundin við pappír. 

„Á enskumælandi svæðunum hefur sýnt 
sig að hver bókakaupandi kaupir umtalsvert 
fleiri rafbækur en hann keypti pappírs-
bækur áður en hann hóf rafbókalestur,“ 
segir hann. „Ég óttast að á Íslandi sé sam-
keppnin ekki á milli pappírs- og rafbóka, 
heldur á milli íslenskra bóka og erlendra.“ 

Spjaldtölvuvæðingin á fullu stími

Aðferðin

ER TIL SPJALD- EÐA LESTÖLVA Á ÞÍNU HEIMILI?

  6 2H
Á höfuðborgarsvæðinu

Nei  48,0%
Já, spjaldtölva  33,9%

Já, lestölva  5,7%
Já, bæði  10,0%

Annað  2,3%

  692H
18-49 ára

Nei  43,7%
Já, spjaldtölva  38,9%

Já, lestölva  5,9%
Já, bæði  9,6%
Annað  1,8%

  573H
Á landsbyggðinni

Nei  57,2%
Já, spjaldtölva  28,4%

Já, lestölva  4,9%
Já, bæði  6,6%
Annað  2,9%

  593H
50 ára og eldri

Nei  59,3%
Já, spjaldtölva  24,3%

Já, lestölva  4,9%
Já, bæði  8,2%
Annað  3,3%

  5 2H
Konur

Nei  50,2%
Já, spjaldtölva  32,2%

Já, lestölva  5,2%
Já, bæði  10,1%

Annað  2,0%

  683H
Karlar

Nei  51,1
Já, spjaldtölva  32,3%

Já, lestölva  5,8%
Já, bæði  7,8%
Annað  3,0%

Við framkvæmd könnunar Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2 var hringt þar til náðist í 800 manns 
samkvæmt lagskiptu úrtaki. Hringt var miðviku-
daginn 16. janúar og fimmtudaginn 17. janúar. 

Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr 
þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt eftir kyni, og 
hlutfallslega eftir búsetu og aldri. Spurt var: Er 
til spjald- eða lestölva á þínu heimili? Allir sem 

náðist í tóku afstöðu til spurningarinnar.
Undir valflokkinn annað flokkast tæki sem 

hafa að sumu leyti svipaða virkni og spjald- og 
lestölvur, til dæmis snjallsímar.

Spjaldtölva, les-
tölva eða hvort 
tveggja er til á 
hátt í helmingi 
allra heimila sam-
kvæmt könnun 
Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2. Spjald-
tölva er á heimili 
um þriðjungs 
svarenda, lestölva 
hjá rúmlega fi mm 
prósentum og 
slétt níu prósent 
eru með bæði 
spjald- og les-
tölvu á heimilinu. 

Nei  50,8%
Já, spjaldtölva  32,3%

Já, lestölva  5,5%
Já, bæði  9,0%
Annað  2,5%

Allir svarendur

Lára Rúnarsdóttir 
tónlistarkona

Fjölskylduhelgi
„Helginni verður eytt í faðmi 
fjölskyldu og vina, skutl í fim-
leika og fótbolta, mat með 
vinum og dögurð á Vox.“

Sveinn Guðmarsson fjölmiðlamaður

Kaupstaðarferð til Reykjavíkur
„Ég er búsettur á Akureyri en það vill svo til að ég verð 
í Reykjavík um helgina. Ég ætla meðal annars að borða 
á Kolabrautinni og hitta litla systurdóttur mína í fyrsta 
sinn. Svo mun ég nýta tækifærið til að hitta vini og 
gera ýmislegt annað skemmtilegt.“

Elísabet Margeirsdóttir, 
næringarfræðingur og 
veðurfréttakona

Hlaup og kaffi  
„Ég byrja daginn á löngu 
hlaupi með skemmtilegu fólki 
og kíki síðan niður í bæ á eitt-
hvert gott kaffihús.“

Benedikt Valsson 
hraðfréttamaður

Vinna og líkamsrækt
„Við erum að vinna um 
helgina við að undirbúa 
Eurovision-þáttinn okkar. Þess 
á milli ætla ég að skella mér í 
ræktina. Báða dagana.“

Bergsteinn 
Sigurðsson
bergsteinn@frettabladid.is



Sæktu um lykil núna á ob.is

Íslenska karlalandsliðið í handbolta hafði sigur í fimmta leik sínum á HM í 
gær þegar það lagði lið Katar með 10 marka mun. AfAf þ því tilefni fá lykilhafar 
afslátt af eldsneytislítranum m hjhjá ÓB og Olís ssemem nemur markamismuninum 
og gildir afslátturinn einnig með Staðgreiðslukorti og Tvennukorti Olís. 
Afsláttur vegna markamismunar bætist ekki við annan afslátt.
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  FÁÐU LYKIL HJÁ OLÍS!
Ef þú átt ekkkii ÓB-lykil geturðu farið á næstu Olís-stöð, fengið afhentan lykil og virkjað
strax á netinu. ÞáÞá er engin hætta á að þú missir af afslættinum. Athugaðu þó að það g
liðið nokkrar klukkkuk stundir frá því lykillinn er virkjaður og þar til hægt er að nota hann

ð 
geta 
n. 

.

Í DAG MEÐ ÓB-LYKLINUM
Á ÓB- OG OLÍS-STÖÐVUM
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Þetta er skemmtilegasta 
starf í heimi en launin 
eru ekki há og vinnutím-
inn ekki beint hentug-
ur,“ segir Sigurður Þór 
Óskarsson leikari um þá 

vinnu sem hann hefur valið sér. 
Hann er meira og minna á sviði 
Borgarleikhússins frá tíu á morgn-
ana til ellefu á kvöldin um þess-
ar mundir. Æfir hlutverk í Mary 
Poppins á daginn og á kvöldin leik-
ur hann í sýningunni Mýs og menn 
og Gulleyjunni. „Það fara sex tímar 
í æfingar og síðan fær maður rétt 
smá tíma til að leggja sig, svo er 
sýning um kvöldið og það er stund-
um svolítið mikið,“ viðurkennir 
hann. „En tíminn flýgur áfram og 
ég hef aldrei upplifað það áður að 
leggja á mig þrettán tíma vinnudag 
og finnast alltaf gaman.“

Spurður um sitt stærsta hlut-
verk til þessa svarar Sigurður Þór: 
„Ég er í stóru hlutverki í Gulleyj-
unni en það er samt ekki það vanda-
samasta sem ég hef tekist á við. Ég 
var í Bastörðum með Vesturporti. 
Það var krefjandi. Svo tekur á að 
leika í Músum og mönnum. Leik-
stjórinn, Jón Páll Eyjólfsson,  gerir 
miklar kröfur til fólks, þær sömu 
til allra, og þegar maður er á svið-
inu einn með stórleikurum eins og 
Ólafi Darra og Theodór Júlíussyni 
er eins gott að standa sig. Maður 
eigin lega verður.“

Valdi Verzló út af vegalengdinni
Sigurður Þór er tuttugu og fjög-
urra ára og útskrifaðist frá leik-
listardeild Listaháskóla Íslands 
með BFA-gráðu árið 2012. Hann er 
yngstur þriggja barna þeirra Ósk-
ars Sæmundssonar og Arnheiðar E. 
Sigurðardóttur. Elst er Ágústa Ósk 
og Sæmundur er í miðið. Spurður 
hvort hann hafi sótt leikhús sem 
strákur svarar hann: „Já, mér þótti 
alltaf gaman að fara í leikhús og 
foreldrar mínir voru ótrúlega dug-
legir að fara með mig á sýningar 
miðað við að ég kem ekki úr leik-
húsfjölskyldu. Núna reyni ég eins 
og ég get að fylgjast með því sem 
fram fer í leikhúsunum, ef ég hef 
tíma.“ 

Sigurður Þór kveðst hafa verið 
öll sín uppvaxtarár í Hvassa leitinu 
og af því að Verzlunarskólinn er 
svo stutt þaðan frá varð sá skóli 
fyrir valinu þegar að framhalds-
skóla kom. „Ég gat alltaf labbað,“ 
útskýrir hann og segir það hafa 
gert góða hluti fyrir sig að fara í 
þann skóla þó hann hafi ekki lagt 
verslunarrekstur fyrir sig. Ég steig 
fyrst á svið í Versló en hef alltaf 
verið svolítill sprelligosi í gegnum 
tíðina.“ 

Heldurður að þér falli þá betur 
að leika gamanhlutverk en drama?

„Nei, ekki held ég það. Ég tekst 
alveg á við hvort tveggja og vona 
að ég geti sannað mig á báðum svið-
um.“

Skildi ekki orð
Áður en blaðamaður gekk á fund 
Sigurðar Þórs í Borgarleikhúsinu 
grófst hann aðeins fyrir um feril 
hans með hjálp Google. Þá datt hann 
líka inn á myndband þar sem Sig-
urður Þór söng við eigin gítarundir-
leik sigurlagið í Söngkeppni fram-
haldsskólanna árið 2008, að hluta 
til á frönsku. Að sjálfsögðu þá sem 
fulltrúi Verzlunarskólans. „Já, ég 
vann þessa söngkeppni í sömu viku 
og ég frétti að ég hefði komist inn í 
leiklistarskólann. Góð vika,“ segir 
hann brosandi þegar þetta berst í 
tal. En kann hann frönsku? „Nei, að 
minnsta kosti sagði frönskukenn-
arinn minn mér í menntaskóla að 
ég kynni ekkert í frönsku þegar ég 
útskrifaðist, enda skildi ég ekki orð 
af því sem ég var að syngja,“ svar-
ar hann hlæjandi. Þegar haft er orð 
á að hann hafi virst afar öruggur í 
flutningnum kveðst hann hafa alist 
upp við að syngja fyrir aðra. „Systir 
mín sem er söngkona, leiddi mig á 
þá braut. Hún var alltaf syngjandi 
og vildi hafa mig með. Fyrst var ég 
rosalega stressaður, bara grét ef ég 
átti að koma einhvers staðar fram 
en svo komst ég yfir það og á henni 
systur minni mikið að þakka. Hún 
þjálfaði mig í því að vera óhræddur 
við að taka lagið og troða upp.“ 

Spurður hvar þau systkinin hafi 
verið að syngja saman svarar Sig-
urður Þór hlæjandi. „Við sungum 
í öllum fjölskylduboðum. Ef við 
vorum ekki beðin held ég við höfum 
boðið okkur fram. Það er nú hætt 

við að undir lokin hafi fólk verið 
orðið þreytt á að heyra sömu lögin 
aftur og aftur í flutningi okkar en 
þetta er kurteist lið.“

Alveg á útlandaskalanum, sko
Spurður hvort sönghæfileikarnir 
hafi nýst honum í þeim sýningum 
sem hann hefur tekið þátt í svarar 
Sigurður Þór: „Já ég syng í Gull-
eyjunni og líka í Mary Poppins. Það 
er mikill söngur í Mary Poppins 
enda margir frábærir leikarar og 
söngvarar sem koma að þeirri sýn-
ingu og lifandi hljómsveit á sviðinu. 
Dans atriðin verða líka nokkuð sem 
ég held að hafi ekki sést hér á landi. 
Þetta eru svo flóknir og erfiðir 
dansar og það eru svo margir flottir 
þátttakendur í þeim,“ segir hann og 
heldur áfram af hálfu meiri ákafa. 
„Þetta verður alveg stórkostleg 
sýning, þori ég að fullyrða. Hún er 
svo metnaðarfull. Alveg á útlanda-
skalanum, sko. Söngleikur eins og 
í London hvað varðar stærð, leik-
mynd og búninga.“  

Sigurður Þór segir Berg Þór 
stýra sýningunni traustri hendi. 
„Við erum með erlendan danshöf-
und sem er alveg frábær, Lee Proud, 
hann semur dansana fyrir okkur.“ 

Það hlýtur að vera gaman fyrir 
ungan og áhugasaman leikara með 
sönghæfileika að fá að taka þátt í 
því verki sem Sigurður Þór er að 
lýsa. En hvers konar persónu leikur 
hann í Mary Poppins? „Ég leik þar 
strák sem heitir Róbertson Æ og er 
vinnumaðurinn á heimilinu. Mjög 

skemmtilegur karakter en mikill 
hrakfallabálkur. Hann langar að 
gera vel en kann eiginlega ekki neitt 
og er ansi iðinn við að klúðra hlut-
unum. Róbertson Æ er í upphaflegu 
bókinni um Mary Poppins en ekki 
í bíómyndinni svo fólk þekkir hann 
ekki þaðan. Það hefur greinilega 
ekki verið pláss fyrir hann í mynd-
inni en hann tekur sér alveg pláss á 
sviðinu hér á köflum.“

Þar sem blaðamaður gekk fram 
hjá saumastofu leikhússins á leið-
inni inn og sá að þar voru alls konar 
búningar á gínum og mikið í gangi 
er Sigurður Þór spurður hvort hann 
sé kominn með múnderingu vinnu-
mannsins. „Nei, það er bara búið 
að finna réttu skóna,“ svarar hann 
brosandi.

Rétt dottinn niður um gat
Stórstjörnur eru tíðir gestir í 
erlendum spjallþáttum í sjónvarp-
inu, til dæmis hjá Jay Leno. Þá eru 
þær iðulega að lýsa einhverjum pín-
legum atvikum og hrakförum sem 
þær hafa lent í á leikaraferlinum. 
Skyldi Sigurður Þór hafa einhvera 
slíka sögu að segja? 

„Ég er nú svo óspjallaður í þessu 
fagi að það hafa ekki orðið nein telj-
andi óhöpp enn sem komið er, sem 
betur fer. Reyndar get ég sagt þér 
frá einu atviki. Ég hoppaði inn í 
Galdrakarlinn í Oz í febrúar fyrir 
ári síðan og í fyrstu sýningu minni 
datt Halldór Gylfason niður um gat 
á sviðinu. Hann var bara við hlið-
ina á mér, svona 50 sentimetrum 

frá mér, og það munaði engu að ég 
dytti á eftir honum. Það var svo-
lítið klikkað. Bergur Þór leikstýrði 
sýningunni og var úti í sal að fylgj-
ast með hvernig ég stæði mig, því 
ég var á minni fyrstu sýningu í 
atvinnuleikhúsi. Þess vegna gat 
hann hoppað inn í hlutverkið hans 
Dóra. Þannig að þetta var eftir-
minnileg byrjun.“ 

Sigurður Þór hefur talsett teikni-
myndir fyrir sjónvarp og kvik-
myndahús en skyldi hann eitthvað 
hafa leikið í bíómyndum? „Bara í 
einhverjum stuttmyndum, ekkert 
sem hægt er að tala um. En ég hef 
mikinn áhuga á því.“ 

Nú er kominn tími á að sleppa 
stráknum lausum úr viðtalinu en þó 
ekki án þess að spyrja hann aðeins 
um einkamálin. Er hann á lausu? 
„Nei, ég á yndislega kærustu sem 
heitir Þórdís Björk Þorfinnsdóttir 
sem stendur sig hrikalega vel í að 
þola mig þótt ég sé svona mikið í 
burtu í vinnunni.“ 

  Ég leik strák sem heitir 
Róbertson Æ og er vinnu-

maðurinn á heimil inu. Mjög 
skemmtilegur karakter en 

mikill hrakfalla bálkur. 
Hann langar að gera vel en 

kann eiginlega ekki neitt og 
er ansi iðinn við að klúðra 

hlutunum. 

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Á sviði mestan part sólarhrings
Leikarinn Sigurður Þór Óskarsson kvaldist ef hann þurfti að koma fram þegar hann var lítill en systir hans vandi hann 
af því. Nú heldur hann til á sviði Borgarleikhússins. Er í sýningum sex kvöld í viku og á æfingum alla daga–  og nýtur þess.

SIGURÐUR ÞÓR  „Þegar maður er á sviðinu einn með stórleikurum eins og Ólafi Darra og Theodór Júlíussyni er eins gott að standa sig. Maður eiginlega verður.“  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sigurður Þór lék í Grease 2009 í Loftkastalanum, barnaleikritinu Jólaævintýri 2010, í Gosa í Borgarleikhúsinu árið 2007, fuglahræðuna í Galdrakarlinum í Oz árið 2012 og einnig yngsta bróðurinn 
í Bastörðum með Vesturporti. Nú leikur hann í Gulleyjunni og Músum og mönnum, er að æfa fyrir Mary Poppins og verður líka í Núna!–  þrjú íslensk verk í vor.

BROT ÚR FERLI Í MÁLI OG MYNDUM
Bastarðar Gulleyjan Mýs og menn
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Trönuberja- og eplamarinerað Ferskt og ókryddað

New York-marinerað
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15%155555
afsláttur2000%22220000

afsláttur

2398kr.
kg

Verð áður 2998 kr. kg
SS Grand orange helgarsteik

329kr.
stk.

Verð áður 389 kr. stk.
Hummus, 220 ml

1998kr.
kg

Krónu kjúklingabringur, magnpakkning
765kr.

kg

Krónu heill kjúklingur, heill

200%22220220200000000
afsláttur

15 grömm

af próteini í stöng!15 %115151155155555555
afsláttur

863kr.
stk.

Verð áður  1079  kr. stk.
Biomega Kalk&Magnesium, 90 töflur

249kr.
stk.

Verð áður  298  kr. stk.
Supreme próteinstangir, 50 g

599kr.
pk.

Móðir náttúra, Kjúklingabauna-, Brokkolí- og Chilibuff, 320 g

1 kg

1098kr.
kg

Krónu lasagna og kjúklingalasagna, 1 kg
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Grillkryddað

Hvítlauks og rósmarínmarinerað

LAMBALÆRI

HvítlaukHvHvvítíttlalaauukk
- fyrir þig og þína!

1358kr.
kg

tegundirLambalæri, allar t g, ndirambalæri, allar ttegulæri, all iLambalæriL m dmbal ullLamb gundb gæribalæri allmL undirdillLaLambabalælærri,i, allalar tetegeguundirir

Ö
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Krónan
Lindum
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Nutramino orkudrykkur, 4 teg., 500 ml
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Jan Mayen 280 km N

Noregur 950 km A
Langanes 350 km SA

Eldri setlög
Móðurberg

Geymisberg

Yngri setlög

Hafsbotn

Olía

Í byrjun árs var tekið stærsta 
skrefið í átt til þess að skera úr 
um hvort olíu- eða gaslindir sé að 
finna í íslenskri efnahagslögsögu 
þegar gefin voru út tvö sérleyfi 
til rannsókna og vinnslu á Dreka-

svæðinu svokallaða norðaustur af 
landinu, syðst á Jan Mayen-hryggnum. 

Drekasvæðið er kennt við eina af 
landvættunum fjórum úr Heims-
kringlu Snorra Sturlusonar, drekann 
sem hrakti útsendara Haraldar kon-
ungs frá Austfjörðum.

Um áraraðir hefur verið litið til Jan 
Mayen-hryggjarins sem líklegs olíu-
svæðis, enda margt sem liggur þar að 
baki. Ísland sjálft og landgrunnið um 
kring er að mestu leyti afar ungt frá 
jarðfræðilegu sjónarmiði, en svo vill 
til að Jan Mayen-hryggurinn er sér á 
báti. 

Hann er upprunalega nágranni Nor-
egs og Grænlands en síðustu 55 millj-
ón ár eða svo hefur hann, vegna land-
reks, setið einn eftir í miðju úthafinu, 
umkringdur mun yngri jarðlögum. 
Undir honum eru hins vegar svipaðar 
aðstæður og á olíusvæðunum vestan 
Noregs og á landgrunni Færeyja og 
Hjaltlands, og svæðum á austurströnd 
Grænlands þar sem margt gefur vonir 
til þess að þar sé olíu að finna. Þá hafa 
endurvarpsmælingar síðustu 30 ára 
eða svo stutt rækilega við væntingarn-
ar og nú er svo komið að fyrstu rann-
sóknarleyfin eru í höfn.

Samkvæmt tímasetningum sem 
koma fram í sérleyfum Orku stofnunar 
er þess að vænta að fyrstu rannsóknar-
boranirnar verði framkvæmdar í 
fyrsta lagi árið 2017 í öðru tilfellinu og 
árið 2020 í hinu. Þá fyrst verður ljóst 

hvort olíu eða gas sé að finna í vinnan-
legu magni. 

Ef svo fer munu handhafar sérleyf-
anna, að uppfylltum skilyrðum, fá leyfi 
til vinnslu.

Gunnlaugur Jónsson, stjórnar-
formaður Kolefnis, sem fer fyrir 
öðrum hópnum, sagði við afhendingu 
leyfanna að rannsóknavinnan sem 
nú stæði fyrir dyrum útheimti tals-
verð fjárútlát. Kostnaður við fyrstu 
stig rannsóknanna, til dæmis frekari 
endurvarps mælingar, gæti numið á 
bilinu tuttugu til 40 milljóna Banda-
ríkjadala, en tilraunaboranir gætu 
kostað um 200 milljónir. 

„Allt er þetta vissulega kostnaðar-
samt en vinnsluleyfið er forsenda 
þess að leggja út fyrir slíkum rann-
sóknum.“

Kristján Jóhannsson, stjórnar-
formaður Íslensks kolefnis, sem stend-
ur að hinum hópnum, sagði við sama 
tilefni að margt væri enn á huldu með 
Drekasvæðið þó ýmislegt lofaði góðu.

„Þetta er verkefni til langs tíma 
þannig að þolinmæði er undirtónninn. 
Vonin er vissulega fyrir hendi en við 
vitum ekki hvernig fer.“

Þessum vonum fylgja einnig fjöl-
margar hættur, þar sem umhverfis-
sjónarmið eru í forgrunni því hættan 
á mengunarslysum margfaldast með 
auknum umsvifum á þessu hafsvæði.

Þannig er margt enn á huldu með 
framhaldið. Annars vegar hvort olía 
eða gas finnist á Drekasvæðinu og 
hvort það verði þá í nægjanlegu magni 
til að vinna það, og hvort aðstæður 
verði með þeim hætti að fýsilegt verði 
talið, frá umhverfissjónarmiðum, að 
sækja olíuna.

Margir hafa litið á hugsanlegan 
olíugróða með glýju í augum, sem leið 
Íslands út úr kreppunni. Enn er sú von 
þó nokkuð fjarlæg og jafnar líkur á því 
að Ísland muni rísa, og jafnvel falla á 
ný, áður en olían frá Drekasvæðinu fer 
að smyrja hjól íslensks atvinnulífs.

Draumurinn 
um Drekann
Eftir áratuga vangaveltur um möguleika á olíu- eða 
gasvinnslu á Drekasvæðinu hafa stjórnvöld gefið 
út fyrstu sérleyfin til rannsókna og vinnslu á svæð-
inu. Margt þykir gefa tilefni til bjartsýni.

Þorgils 
Jónsson
thorgils@frettabladid.is

Olíufyrirtækið Petoro, sem er að öllu leyti í eigu norska ríkisins, á fjórðungshlut í 
báðum sérleyfunum á Drekasvæðinu en það er í samræmi við samkomulag milli 
Íslands og Noregs frá árinu 1981. Þar var afmarkað sameiginlegt nýtingarsvæði 
á mörkum efnahagslögsögu ríkjanna, milli Jan Mayen og Íslands, og kveðið á um 
að hvort ríki um sig hefði rétt á 25% þátttöku í olíustarfsemi á svæði hins. 

Sameiginlega svæðið er alls um 45.000 ferkílómetrar og rúmur þriðjungur 
þess er innan íslenskrar lögsögu. Þrátt fyrir það benda kannanir til þess að mun 
meira af líklegum „olíugildrum“ Jan Mayen-hryggjarins sé að finna á svæði Ís-
lands.

Rannsóknaverkefnið á Drekasvæðinu markar nokkur straumhvörf í sögu olíu-
iðnaðar í Noregi, því að þetta er í fyrsta sinn sem Norðmenn taka beinan þátt í 
rannsóknum eða vinnslu utan eigin landgrunns.

■ Sameiginlegt 
nýtingarsvæði

■ Drekasvæðið
 Efnahagslögsaga

ÍSLAND

GRÆNLAND

JAN MAYEN

FÆREYJAR
NOREGUR

SAMVINNA UM 
DREKASVÆÐIÐ

Eldfjallaeyjuna Jan Mayen má með 
réttu kalla útvörð Noregs í norðri, 
enda tryggir þessi 373 ferkílómetra 
eyja Norðmönnum yfirráð yfir miklu 
hafsvæði. Engin byggð er í eyjunni, 
að undanskildu starfsfólki veður-
stofunnar og hermönnum sem telja 
jafnan á þriðja tug manna.

Eyjan var í raun engu landi eignuð 
fram eftir öldum. Hvalveiðimenn, 
meðal annars frá Hollandi, nýttu 
Jan Mayen sem bækistöð allt frá 
sautjándu öld og er nafn eyjunnar 
einmitt dregið af einum skip-
stjóranum, Jan Jacobszoon May.

Norðmenn, eða réttara sagt norska 
veðurfræðistofnunin, lögðu hluta Jan 
Mayen undir sig með tilkynningu árið 1922 og svo eyjuna alla fjórum árum 
síðar. Íslensk stjórnvöld, sem fóru um það leyti ekki með formlegt vald í eigin 
utanríkismálum, könnuðu þó hvort Íslendingar ættu hagsmuna að gæta á Jan 
Mayen. Í ljós kom að íslenskt skip hafði farið norður eftir, árið 1918, til reka-
viðarsöfnunar og kom aftur með fullfermi.

Jón Þorláksson forsætisráðherra lýsti því þá yfir, í svari danskra yfirvalda til 
Norðmanna, að þar sem Ísland væri næsti nágranni Jan Mayen og hagsmunir Ís-
lendinga lægju við í málefnum tengdum eyjunni, áskildi ríkisstjórnin íslenskum 
ríkisborgurum jafnan rétt á við borgara hvaða annars ríkis sem er, til afnota af 
eyjunni.

Árið 1929 var Jan Mayen lögð undir Noreg með konunglegri tilskipun, að því 
er virðist án þess að íslensk stjórnvöld hafi mótmælt því sérstaklega. Íslendingar 
fóru, að því er vitað er, aðeins einu sinni aftur til Jan Mayen til að sækja rekavið, 

en það var árið 1957.

Jan Mayen–  Útvörðurinn í norðri

ELDFJALLAEYJAN  Eldfjallið Beerenberg á 
Jan Mayen er heilir 2.277 metrar á hæð og 
eru eldgos þar nokkuð tíð. MYND/WIKIPEDIA

Olía verður til í 
iðrum jarðar með því að lífrænar 
leifar leggjast á hafsbotn með 
öðru seti og lenda með tímanum 
undir öðrum lögum og kallast 
móðurberg. Ef hæfilegur hiti er til 
staðar, mun lagið gefa af sér olíu 
eða gas sem smýgur svo upp í átt 
að hafsbotninum í gegnum glufur 

og sprungur í efri setlögum.
Á leið sinni upp 

rekst 

olían á þétt jarðlag, svokallað 
þakberg, sem hún kemst ekki upp 
í gegnum og rennur upp meðfram, 
í gegnum svokallað geymisberg 
þar til hún safnast ef til vill upp 
í gildru þangað sem hægt er að 
bora og dæla olíunni upp.

Með endurvarpsmælingum 
er dregin upp ítarleg mynd af 
jarðlögum og úr henni má lesa 
staði sem eru líklegri en aðrir til 
að vera olíugildrur. 
 HEIMILD: ORKUSTOFNUN

HVERNIG 
VERÐUR 

OLÍA TIL?

Veðuraðstæður á Drekasvæðinu eru ekki eins slæmar og margur 
gæti ætlað. Golfstraumurinn nær þangað norður eftir, þannig að 
veður far er ekki mjög frábrugðið því sem gerist í Norðursjó og á 
öðrum þekktum olíuvinnslusvæðum og til dæmis nokkru minni 
úrkoma en í Reykjavík. Helsta veðurfarsógnin fyrir rannsóknarvinnu 
og vinnslu er, samkvæmt rannsóknum, ísing og slæmt skyggni.

AÐSTÆÐUR Á DREKASVÆÐINU

um 1500
metrar

3.000
metrar

Vetur Sumar

Sjávarhiti:

Lofthiti:

til0°C 1°C

til-2°C 0°C til7°C 8°C

um 1°C

Meðalvindhraði: 10 m/s 6 m/s

 GRAFÍK/BIRGIR ÞÓR



Opið  mánudaga til föstudaga 12 - 18 I  laugardaga 11 - 16
Bæjarlind 16   I  201 Kópavogur I sími  553 7100 I linan.is      

MANCHEBO 224 cm áður kr. 226.800 nú kr. 179.900

FAMA 230 cm kr. 254.400  nú kr. 199.900

ETERNA 230 cm kr. 192.300  nú kr. 144.200

AVIGNON 162cm kr. 178.000 nú kr. 133.500

SIMONE - Sofia ákl. 230 cm kr. 212.000  nú kr. 169.600

SHABBY leðursófi  295x161 cm kr. 582.600 nú kr. 399.900

PLUTO armstóll 
áður kr. 110.800 
nú kr. 83.000

ALLIR PÚÐAR Á
20 - 50% AFSLÆTTI

ÚTSALA
T A K M A R K A Ð  M A G N  A F  H V E R R I  V Ö R U

20%
afsláttur

20%
afsláttur

20%
afsláttur

25%
afsláttur

25%
afsláttur

25%
afsláttur

30%

20 - 50% 
AFSLÁTTUR
AF VALDRI
SMÁVÖRU

afsláttur

20 - 50
20 - 50%
afsláttur
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Fyrsta vinnsluhæfa olíulindin á norska land-
grunninu, Ekofisk í Norðursjó, fannst árið 1969 og 
framleiðsla hófst tveimur árum síðar.

Arður norska ríkisins af olíuvinnslu, umfram halla-
rekstur ríkissjóðs (sem hefur ekki verið til staðar 
síðan 1996), rennur inn í olíusjóðinn svokallaða 
sem var stofnaður árið 1990. Markmiðið með 
starfseminni er að ávaxta fjármunina sem renna þar 
inn, brynja efnahag Noregs gegn sveiflum heims-
markaðsverðs á olíu og fyrirsjáanlegum auknum 
kostnaði við velferðarkerfið vegna hækkandi meðal-
aldurs þjóðarinnar. Þá forðar ráðstöfun fjármunanna 
í fjárfestingar erlendis því að efnahagslífið innan-
lands ofhitni. Reglur sjóðsins kveða á um að ríkið 
megi aldrei ráðstafa meira en fjórum prósentum af 
árstekjum sjóðsins á fjárlögum ár hvert.

Framan af fjárfesti sjóðurinn í ríkisskuldabréfum, 
en árið 1998 var stefnunni breytt og 40 prósent 
sjóðsins sett í almenn hlutabréfakaup. Hlutfallið 
er síðan komið upp í 60 prósent, en frá árinu 2010 
var vægi fasteignafjárfestinga hækkað upp í fimm 
prósent á kostnað fjárfestinga með fastri ávöxtun.

Eignir sjóðsins hafa aukist gríðarlega síðustu árin 
og stendur hann nú í 3.929 milljörðum norskra 
króna, sem jafngildir rúmlega 90.250 milljörðum 
íslenskra króna.

Sjóðurinn er stærsti hlutabréfasjóður heims í 
ríkiseigu, þar sem hlutabréfaeignir hans nema um 
1,2 prósentum af verðmæti alþjóðlegs hlutabréfa-
markaðar og í Evrópu er hlutur sjóðsins um 2,5 
prósent af heildarverðmæti.

Olíusjóðurinn hefur einnig markað sér stefnu 
um siðareglur í fjárfestingum þar sem fjölmörg 
fyrirtæki og iðnaðargeirar eru á svörtum lista. 
Þar á meðal er Wal-Mart stærsta verslanakeðja 
heims, námarisinn Rio Tinto og margir vopna-
framleiðendur.

90 þúsund milljarðar–  og fer hækkandi

Petoro er félag sem er alfarið í eigu norska ríkisins og fer með rann-
sókna- og vinnsluleyfi. Það er einnig beinn þátttakandi í fyrirhugðum 
rannsóknum á Íslandshluta Drekasvæðisins sem handhafi fjórðungs hvors 
sérleyfanna tveggja. 

Kjell Pedersen er forstjóri Petoro og hann segir 
hlutverk félagsins vera að styðja við fyrirhugaðar rann-
sóknir.

„Þetta er í fyrsta sinn sem við stöndum að olíu- og 
gasleit utan við norska landgrunnið, en er þó ekki 
merki um að Petoro sé að fara að færa út kvíarnar,“ 
segir hann. „Okkar meginstarfsemi verður áfram í 
Noregi.“ Spurður hvort þátttaka Petoro sé til merkis 
um bjartsýni Norðmanna fyrir framtíðarmöguleikum 
á gas- eða olíuvinnslu á Drekasvæðinu segir hann að 
margt gefi ástæðu til að skoða málin betur.

„Miðað við þau gögn sem liggja fyrir um Drekasvæðið er ýmislegt sem 
bendir til þess að réttar aðstæður gætu verið fyrir hendi, að því ógleymdu 
að við erum hér að skoða alveg nýtt nýtingarsvæði. Þetta er allt mjög 
spennandi og þess vegna erum við hér.“

Ola Borten Moe er orku- og olíumálaráðherra Noregs 
og sótti Ísland heim þegar skrifað var undir sérleyfin á 
Drekasvæðinu. Í samtali við Fréttablaðið sagðist hann 
aðspurður vera bjartsýnn varðandi framhaldið. Of 
snemmt sé að spá fyrir um hvort svæðið muni í fram-
tíðinni renna enn tryggari stoðum undir norska olíu-
iðnaðinn, en vissulega marki aðkoma Petero tímamót.

„Þetta er í fyrsta sinn sem stjórnvöld taka með bein-
um hætti þátt í verkefnum utan norska landgrunnsins, 
en svo er þetta svæði líka nýtt og lofar góðu að okkar 
mati.“

Er hann er spurður hvort þá sé hægt að túlka þátt-
tökuna sem bjartsýni Norðmanna, játar hann því. 
Varðandi framgang mála Noregsmegin á sameiginlega nýtingarsvæðinu 
segir Moe of snemmt að spá fyrir um hvað muni verða úr.

„En við erum að vinna ötullega að því að hefja rannsóknir okkar megin 
á svæðinu og ef allt gengur upp, þá mun þetta jafnvel verða nýtt svæði 
fyrir olíu- og gasvinnslu.“

Moe segir áætlanir norskra stjórnvalda gera ráð fyrir að Stórþingið 
veiti með vorinu heimild til að opna svæðið til rannsókna. „Að því fengnu 
ættum við að geta gefið út leyfi eftir eitt til tvö ár.“

Norðmenn vongóðir
Miklar tekjur geta haft mikil áhrif og ekki öll til 
góðs. Sterkur olíuiðnaður getur hamlað framförum 
á öðrum sviðum með því að soga til sín starfsfólk, 
að vissu leyti sambærilegt því sem átti sér stað á 
góðæristímanum þegar ungt gjörvilegt fólk sótti 
inn í fjármálaheiminn í von um frama og vissu um 
hærri tekjur en annars staðar var í boði. 

Ef, með tíð og tíma, olíutekjur taka að streyma 
inn í landið er viðbúið, að því gefnu að krónan 
verði þá enn sjálfstæður gjaldmiðill, að gengið 
styrkist, með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á 
útflutningsgreinarnar og samkeppnisstöðu við ríki 
þar sem vinnuafl er ódýrara.

Í skýrslu auðlindastefnunefndar ríkisstjórnar-
innar, sem skilað var síðasta haust, segir um 
hugsanlega vinnslu á olíu og gasi að eitt helsta 
verkefni stjórnvalda á því sviði sé að tryggja 
eigendum auðlindarinnar „réttmæta hlutdeild í 
auðlindaarðinum“. 

Nágrannalöndin hafa flest farið þá leið að inn-
heimta sérstakan kolvetnisskatt til viðbótar við 
hefðbundna skattlagningu, og gjald fyrir sérleyfi 
til leitar og vinnslu. Nefndin segir skattlagninguna 
verða að vera hóflega, sérstaklega þar sem lítil 
eða engin reynsla er komin á vinnslu, en að ríkinu 
sé þó tryggð ásættanleg hlutdeild í umframarði 
af vinnslu. Lög frá árinu 2011 um skattlagningu á 
kolvetnisvinnslu skapa rammann um gjaldtöku af 
hugsanlegri vinnslu.

Nefndin minnist einnig á að Norðmenn hafi 
með stofnun olíusjóðsins markað skynsamlega 
stefnu til framtíðar. Þar sem gas og olía eru ekki 
endurvinnanlegir orkugjafar sé rétt að tryggja að 
komandi kynslóðir fái að njóta afrakstursins með 
uppbyggingu fjölbreyttara atvinnulífs.

Lagt er til að settur verði á stofn sérstakur 
auðlindareikningur þar sem tekjur þjóðarinnar 
af auðlindum sínum verði birtar. Stofnaður verði 
Auðlindasjóður, að norskri fyrirmynd, sem ávaxti 
þann hluta auðlindaarðsins sem fæst með nýtingu 
óendurnýtanlegra auðlinda, það er olíu og gass, í 
þágu komandi kynslóða.

Hvað á að gera við olíugróðann?

Nær ómögulegt er að geta sér til um magn olíu sem mætti 
finna á Drekasvæðinu þar sem ekki liggja enn fyrir neinar 
nothæfar rannsóknarboranir. Í umhverfismati norskra 
stjórnvalda um þeirra hluta Jan Mayen-svæðisins er brugðið 
upp nokkrum sviðsmyndum þar sem meðal annars er gert 
ráð fyrir að olíulind fyndist með 40 milljónum rúmmetra 
af olíu. Þá gerði ráðgjafafyrirtækið Sagex skýrslu fyrir 
iðnaðarráðuneytið árið 2006, þar sem fram kemur að til þess 
að teljast vinnsluhæf, þurfi olíulind að innihalda á milli tíu 
og tuttugu milljón rúmmetra af olíu. Meðal sviðsmyndanna 
sem dregnar eru upp þar er að olíulindir með um 30 til 70 
milljón- rúmmetra finnist.

Einn skýrsluhöfunda er Terje Hagevang, sem er manna 
fróðastur um jarðfræði Jan Mayen-hryggjarins og þáverandi 
framkvæmdastjóri Sagex, en hann starfar nú hjá hinu breska 
Valiant Petroleum, sem er meirihlutaeigandi annars hinna 
nýútgefnu sérleyfa á Drekasvæðinu.

Til samanburðar má nefna að heildarolíunotkun á Íslandi 
árið 2011 var um 1,8 milljónir rúmmetra.

ER VANDI UM SLÍKT AÐ SPÁ?

Heitasta deilumálið sem 
tengist rannsóknum 
og hugsanlegri gas- 
eða olíuvinnslu á 
Drekasvæðinu snertir 
væntanleg umhverfis-

áhrif. Rannsóknir, sérstaklega 
þegar komið verður að borunum, 
hafa óumflýjanlegt rask í för með 
sér og ekki má vanmeta hættuna 
sem lífríki í norðurhafi stafar af 
mengun vegna meiriháttar olíu-
leka úr borholu, eða skipsskaða, 
að ógleymdri stóraukinni umferð 
skipa um svæðið. 

Ef til þess kemur að vinnsla hefj-
ist kallar það á enn frekara rask. 
Boranir, lagnir, meðhöndlun olíu 
og búseta starfsfólks eru meðal 
þeirra ótal þátta sem hafa munu 
áhrif á umhverfið og skapa hættu 
á að eitthvað fari úrskeiðis.

Einnig þykir sýnt að fjarlægð 
Drekasvæðisins frá höfnum og við-
bragðsaðilum muni setja viðbragðs-
aðilum talsverðar takmarkanir ef 
upp koma óhöpp eða mengunarslys. 

Rannsóknaáætlunin hefur 
þó staðist umhverfismat og öll 
vinnsla, ef til kemur, er háð frek-
ari mati. 

Guðni Jóhannesson orkumála-
stjóri sagði í samtali við Frétta-
blaðið, við undirritun sérleyf-
anna, að umhverfismálin væru 
afar brýnt atriði og miðað yrði við 
norska umhverfisstaðla „sem eru 
þeir ströngustu í heimi“.

Steingrímur J. Sigfússon 
atvinnu- og nýsköpunarráðherra 

sagði við sama tækifæri að áhætt-
an væri ljós. 

„Þarna verður stigið varlega til 
jarðar og gerðar ýtrustu kröfur.“

Áætlunin hefur þó þegar vakið 
pólitíska umræðu um hvort Ísland 
eigi yfirhöfuð að standa í olíufram-
leiðslu og hvort slíkt framtak muni 
ekki skaða ímynd Íslands sem land 
hreinna orkugjafa.

Steingrímur vék að þeim vanga-
veltum í grein í Fréttablaðinu um 
síðustu helgi þar sem hann sagði 
meðal annars:

„Spurningin sem við stöndum 
nú frammi fyrir er hvort við séum 
fyrir fram tilbúin að afsala okkur 
þeim möguleika að brotabrot af 
þeirri olíu sem væntanlega verður 
unnið á heimsvísu og notuð í ára-
tugi til viðbótar, þar á meðal af 
okkur sjálfum, verði hugsanlega 
unnið hér. 

[...] Kröfur um að Ísland gefi 
fyrir fram frá sér hugsanlega olíu-
vinnslu, sem væntanlega yrði í afar 
takmörkuðum mæli, í þágu barátt-
unnar gegn hlýnun jarðar, verður 
að skoða í þessu stóra samhengi 
öllu. Ekki ætlum við að fórna sjálf-
bærum fiskveiðum okkar vegna 
ofveiði annarra þjóða.“

Umhverfismálin í brennidepli

Árleg olíuneysla 
Íslendinga

Lágmarksstærð vinnanlegrar olíulindar er um tíföld árleg olíuneysla Íslendinga
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1,8 milljón 
rúmmetrar

SVARTA GULLIÐ  Norski olíusjóðurinn tútnar sífellt út. Eign 
hans jafngildir rúmum átján milljónum íslenskra króna á hvern 
Norðmann.

OLA BORTEN 
MOE

KJELL PEDERSEN

  Þarna verður stigið 
varlega til jarðar og gerðar 

ýtrustu kröfur.
Steingrímur J. Sigfússon, 

atvinnu- og nýsköpunarráðherra.





19. janúar 2013  LAUGARDAGUR| HELGIN | 30 19. janúar 2013  LAUGARDAGUR

„Ég öðlaðist snemma trú á Íslend-
ingum þegar ég gaf mig á tal við 
mann í miðbænum, sagðist vera 
týnd í ókunnu landi og væri að leita 
að Alþjóðahúsi. Hann brást við 
með því að teyma mig með barna-
vagninn nánast alla leið á staðinn. 
Hann fann svo mikið til með mér, 
svona týndri. Ég þakkaði honum 
ofboðslega vel fyrir og síðan hefur 
mér verið mjög hlýtt til Íslands og 
þess hversu almennilegt fólk hér er 
í minn garð.“

Svo lýsir Mary Luz Suarez Ortiz 
því þegar hún var nýkomin til 
Íslands eftir að hafa sjö árum fyrr 
flúið frá Kólumbíu undan morð-
ingjum eiginmanns síns.

Mary Luz hefur vakið eftirtekt 
fyrir skörulega framkomu í sjón-
varpsþáttunum MasterChef. Því 
ævintýri lauk í gær þegar hún var 
send úr keppni en nýtt er tekið við: 
starf á veitingastaðnum Vox.

Með leynilögregluna á hælunum
Mary Luz var ein 24 kólumbískra 
flóttakvenna sem komu hingað 
til lands árið 2007. Hún var þá 37 
ára og með henni í för voru synir 
hennar, Federico, þá þrettán ára, 
og Bryan, þá réttra fimm mánaða.

Að baki bjó átakanleg saga. 
„Maðurinn minn var lögfræðing-
ur og var að reyna að hjálpa skæru-
liðum að leggja niður vopn og snúa 
baki við hernaðinum,“ segir hún 
um líf sitt á fyrri hluta tíunda ára-
tugarins.

Það var árið 1993 sem sveit vopn-
aðra manna ruddist inn á heimili 
þeirra og myrti Daniel, sem hún 
hafði gifst ári fyrr. Ástæðan var 

sú að þau höfðu reynt að aðstoða 
unglingsstúlku, sem hafði verið í 
tygjum við skæruliðaforingja, við 
að flýja til fjölskyldu sinnar.

Mary Luz komst fljótlega að 
því að morðingjarnir voru alls 
engir skæruliðar heldur liðsmenn 
kólumbísku öryggislögreglunnar 
sem hefðu verið á mála hjá skæru-
liðasveitum. Í kjölfarið var ítrekað 
ráðist á hana og fjölskyldu hennar 
og hótanir og ógnanir af svívirði-
legasta tagi voru nánast daglegt 
brauð.

Um aldamótin gat hún ekki hugs-
að sér að stofna lífi sínu og fjöl-
skyldu sinnar stöðugt í hættu leng-
ur með verunni í Kólumbíu svo að 
hún flutti til Quito, höfuðborgar 
Ekvador. „Eftir nokkurra ára veru 
þar fékk ég tilkynningu frá yfir-
völdum í Ekvador um að leynilög-
reglan í Kólumbíu væri á leiðinni 
þangað til að grennslast fyrir um 
mig. Þá fór ég í felur í meira en ár,“ 
segir Mary Luz.

Hún fékk hjálp við að finna sér 
heimili utan Quito en það þurfti að 
fara leynt. „Það mátti ekki segja 
neinum frá því hvar við vorum því 
að það var engum treystandi.“

Fór ekki úr húsi mánuðum saman
Það var um þetta leyti sem Mary 
Luz fór í fyrsta sinn í viðtal við 
sendifulltrúa íslenska Rauða 
krossins sem þangað voru komnir 
til að kanna bakgrunn kvenna sem 
þörfnuðust hælis.

Viðtölin gengu eins og í sögu en 
þó var einn hængur á. Bryan hafði 
verið illa veikur af lungnabólgu frá 
því skömmu eftir fæðingu. „Hann 
var of lasinn og veikburða til að 
ferðast og þess vegna gat ég ekki 
komist strax til Íslands.“ Í hálft ár 
dvaldi hún innandyra hverja stund. 
„Ég var alveg innilokuð og var að 
verða vitlaus á að vera í felum og 
bíða eftir að stráknum batnaði.“

Sá eini sem fór út úr húsi var 
unglingurinn Federico, sem sótti 
vinnu af og til. „Hann þénaði 
dálítið svo við gætum keypt bleyj-
ur, mat og lyf fyrir strákinn.“

Hélt að heimsendir væri kominn
Mary Luz var fegin þegar hún 
komst loks til Íslands þótt það 
hafi ekki allt verið einfalt í fyrstu. 
„Ísland er allt annar heimur,“ 
segir hún og hlær. „Við komum í 
október þegar það var byrjað að 
hausta og á móti okkur tók rosa-
legur vindur. Ég fór út með Bryan 
daginn eftir komuna og gat varla 
staðið í fæturna. Ég hélt að það 
væri kominn heimsendir.“ Mary 
Luz er skemmt yfir því hvað lítil-
ræði á borð við rok gat komið 
henni í opna skjöldu. „Hér er allt 
mjög frábrugðið því sem ég átti 
að venjast. En ég elska þessa ís-
paradís.“

Henni finnst samt stundum örlít-
ið hjákátlegt að hlusta á Íslendinga 
kveinka sér undan kreppunni. 
„Það kostar mjög mikið að búa við 
jafnmikið öryggi og hér er. Þegar 
maður hefur upplifað það að vera 
ógnað og þurfa stöðugt að óttast 
um líf sitt er ótrúlega dýrmæt til-
finning að geta farið út úr húsi og 
verið öruggur. Þessu átta Íslend-
ingar sig ekki á – og taka því sem 
sjálfsögðum hlut,“ segir hún.

„Elskarðu mig ekki?“
Fljótlega eftir komuna til Íslands 
fór Mary Luz að sækja sér mennt-
un. Ekki bara íslenskumennt-
un heldur hélt hún líka áfram að 
mennta sig í viðskiptafræði eins 
og hún hafði gert í Kólumbíu, auk 
þess sem hún lærði matreiðslu í 
Menntaskólanum í Kópavogi.

„Það gekk illa að finna vinnu 
með náminu og í mars 2009 ákvað 
ég að fara á námskeið til að læra 
að verða dagmamma,“ segir Mary 

Luz. Sú ákvörðun hennar gerði 
stormandi lukku, því að hún var 
afar eftirsótt dagmamma í þrjú ár.

„Ég elska litlu börnin,“ segir 
hún. „Elskarðu mig ekki?“ spyr 
Bryan, fimm ára, en mamma hans 
er fljót að leiðrétta misskilninginn.

Hún hafði leyfi fyrir fimm 
börnum og plássin voru alltaf full. 
„Þegar börn höfðu verið hjá mér 
voru þau farin að skilja dálitla 
spænsku og kunna stutta frasa. Svo 
voru þau orðin óskaplega hrifin af 
kólumbískri matarmenningu, vildu 
baunir og ávexti í öll mál.“

Þráði að hitta Gordon Ramsay
Það var svo síðasta sumar sem 
Mary tók þá örlagaríku ákvörðun 
að skrá sig til leiks í MasterChef. 
„Ég var í sumarfríi þegar strák-
urinn minn sá þetta auglýst. Hann 
vissi að ég var alltaf að horfa á 
matreiðsluþætti og lesa bækur 
um eldamennsku. Ég ákvað að 
sækja um, aðallega af því að mig 
langaði svo mikið að hitta Gordon 
Ramsay [sem stýrði MasterChef 
í Bandaríkjunum] og fá hann til 
að árita bækurnar sem ég á eftir 
hann,“ segir hún og skellir upp úr. 
„Sonur minn sagði mér að hann 
mundi mæta og ég hugsaði ekki 
um annað.“

Skemmst er frá því að segja 
að Ramsay kom aldrei, en Mary 
Luz komst hins vegar í þáttinn 
og hefur skemmt áhorfendum vel 
síðan.

Hún segist ánægð með reynsl-
una þótt tungumálaörðugleikar 
hafi sett strik í reikninginn. Fyrst 
um sinn hafi spænskumælandi 

starfsmaður Stöðvar 2 aðstoðað 
hana en á síðari stigum hafi annar 
keppandi í þáttunum tekið við því 
hlutverki að túlka fyrir hana. „Það 
var ekki gott því að hann var líka 
þátttakandi og þýddi bara það sem 
hann vildi að ég skildi.“

Nú er hún dottin úr keppni, 
en ætlar að halda áfram að elda. 
„Matur hefur alltaf verið ástríð-
an mín – en meira sem hobbí. Ég 
hef tekið námskeið í eldamennsku, 
bakstri og eftirréttagerð – alltaf 
bara fyrir sjálfa mig.“ Nú er elda-
mennskan hins vegar orðin meira 
en bara áhugamál.

„Já, nú er hún orðin vinnan 
mín,“ segir Mary Luz. „Þegar ég 
tók þátt í MasterChef áttaði ég mig 
á því að mig skorti meiri reynslu 
og hraða til að geta náð nógu langt. 
Í kjölfarið ákvað ég að leita mér 
að vinnu sem matreiðslunemi og 
reyna að klára sveinsprófið. Ég 
fékk alls staðar nei og á Hótel Sögu 
var mér sagt að ég væri hreinlega 
of gömul í starfið.“

Henni hafi sárnað þetta en ekki 
gefist upp og með hjálp vina og 
fræðslusetursins Iðunnar hafi hún 
að lokum fengið vinnu á veitinga-
staðnum Vox á Hilton Hotel 
Nordica. Þar hefur hún unnið 
síðan fyrir jól.

„Ég kom kom beint inn í jóla-
hlaðborðin og vann þá heila 
þriggja daga helgi til reynslu. 
Eftir það ákváðu kokkarnir að 
gefa mér tækifæri.“ Og henni líkar 
vistin vel. „Þetta er frábært. Það 
er allt svo rosalega stórt. Ég hef 
aldrei á ævinni séð svona risastóra 
ofna og potta!“

UPPÁHALDSSTAÐURINN  Mary Luz líður best í eldhúsinu á Grensásveginum þar sem hún býr með sonum sínum tveimur. Hún vinnur nú að því að losa sig við allt barnadótið sem fylgdi dagmömmustarfinu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Dagmamman komin í draumastarfi ð
Ein vinsælasta dagmamma landsins hefur nú söðlað um og er farin að sinna ástríðunni að atvinnu. Eft ir þátttöku sína í MasterChef 
fékk Mary Luz Suarez Ortiz vinnu á veitingastaðnum Vox. Fyrir sex árum var hún hins vegar í felum fyrir morðingjum mannsins síns.

Þegar börn höfðu verið hjá mér voru þau farin að skilja 
dálitla spænsku og kunna stutta frasa. Svo voru þau 

orðin óskaplega hrifin af kólumbískri matarmenningu, 
vildu baunir og ávexti í öll mál.

Stígur 
Helgason
stigur@frettabladid.is
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Þótt stemningin sem fylgir því að 
horfa á handbolta heima í stofu 
sé oft mikil jafnast hún ekki á við 
það að vera á vellinum, eins og 
Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari 
Fréttablaðsins, komst að á Spáni. 

STUÐ Á 
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Ég fór út að borða í hádeg-
inu 29. september með 
vinkonu minni Önnu 
Svövu Knútsdóttur. Ég 
hafði reyndar átt að vera 
í sveitinni hjá pabba en 

Anna Svava hringdi í mig og sagði 
að ég yrði að koma með henni 
út að borða í hádeginu, hún ætti 
gjafakort sem væri að renna út. 
Þegar við vorum búnar að borða 
bað Anna Svava mig um að koma 
með sér upp í Háskóla Íslands, hún 
ætti að vera þar með stutt uppi-
stand og vildi hafa mig með til 
halds og trausts. Við ókum sem 
leið lá að húsnæði Verkfræði- og 
raunvísindadeildar, VRII, en þar 
hittumst við Konni árið 1997. Ég 
fór að tala um það við Önnu Svövu 
að þarna hefðum við Konni hist, 
gekk fyrir hornið og sá hann,“ 
segir Rakel Jóhannsdóttir. Hún 
er mætt til fundar við blaðamann 
Fréttablaðsins sem frétt hafði af 
heldur óvenjulegum brúðkaupsdegi 
hennar og Konráðs Hall sem líka 
er mættur á staðinn ásamt bestu 
vinkonu Rakelar, áðurnefndri Önnu 
Svövu. 

Þriggja vikna undirbúningur
Þarna við VRII fór Konráð á hnéð 
og bað Rakelar sem sagði já. „Ég 
spurði hana í framhaldinu hvort 
hún væri þá ekki bara til í að giftast 
mér strax um kvöldið og hún sam-
þykkti það,“ segir Konráð, en sú 
hugmynd kom upp þremur vikum 
fyrr að koma Rakel, barnsmóður 
sinni, sambýliskonu til margra ára 
og kærustu síðan 1997, verulega á 
óvart með því að skipuleggja brúð-
kaup þann 29. september.

„Við Konni vorum eitthvað að 
spjalla og fengum þessa snilldar-
hugmynd að koma Rakel á óvart,“ 
segir Anna Svava sem strax fór á 
flug og byrjaði að huga að veislu-

sal og ýmsum praktískum atrið-
um. „Þetta var rétt fyrir helgi og 
um helgina hætti ég eiginlega við. 
Svo snerist mér hugur og ég ákvað 
að kýla á þetta,“ segir Konráð og 
bætir við að hann hefði ekki getað 
staðið í þessu einn, að svo mörgu 
var að huga. „Ég tók til dæmis að 
mér að hringja í alla gestina, því 
ekki gat Konni gert það heima hjá 
sér. Og hvert samtal tók lang-
an tíma því ég þurfti að útskýra 
hvað við værum að gera og ítreka 
að Rakel mætti alls ekki frétta 
af þessu,“ segir Anna Svava sem 
einnig setti upp mikinn gátlista til 
að ekkert gleymdist nú á þessum 
tiltölulega stutta tíma sem var til 
undirbúnings. „Ég er mjög varkár 
og hugsa allt þrisvar áður en ég 
framkvæmi, þannig að þetta er 
kannski ekki mjög líkt mér, en svo 
þegar allt var komið af stað varð 
ekki aftur snúið,“ segir Konráð.

Laumulegur undirbúningur
Á meðal þess sem Konráð og Anna 
Svava þurftu að sinna var að bóka 
sal og veitingar, tónlist, skreyt-
ingar, finna föt á alla og þar með 
talið brúðina, án þess að hún yrði 
nokkurs vör. „Eftir á að hyggja 
þá var Konni stressaður á þess-
um tíma, hann sagði að það væri 
svo mikið að gera í vinnunni og ég 
man að mér fannst óvenjulegt að 
það færi svona illa í hann,“ segir 
Rakel sem grunaði til dæmis ekki 
neitt þegar frænka hennar, sem er 
snyrtifræðingur, hringdi og bauð 
henni í hand- og fótsnyrtingu. „Hún 
sagðist endilega vilja bjóða mér og 
lagði mikla áherslu á að klára þetta 
fyrir helgina. Ég var svo fín þarna 
á föstudeginum að ég kvaddi stelp-
urnar á snyrtistofunni með orðun-
um að ég liti svo vel út að ég gæti 
gift mig. Áttaði mig svo á því dag-
inn eftir að þetta var auðvitað hluti 
af undirbúningnum.“

Það er óhætt að fullyrða að 
margir myndu ekki vilja missa af 
undirbúningi brúðkaupsins síns, 
því að fá að velja föt og gestalista 
og veitingar. Hvernig fannst Rakel 
að fá ekki að vera með í ráðum? 

➜ Ég er mjög 
varkár og hugsa 
allt þrisvar áður 

en ég fram-
kvæmi, þannig 

að þetta er 
kannski ekki 

mjög líkt mér, 
en svo þegar 

allt var komið 
af stað varð 

ekki aftur 
snúið.

BÓNORÐ OG 
BRÚÐKAUP 
SAMA DAG
Rakel Jóhannsdóttir gleymir aldrei 

29. september síðastliðnum. Daginn þann fékk 
hún formlegt bónorð frá sambýlismanni sínum 

til margra ára, Konráð Hall. þegar hún hafði 
játast honum spurði hann hana hvort þau ættu 

ekki bara að drífa í brúðkaupi þann sama dag. 
Rakel sagði já og komst að því er leið á daginn 

að þaulskipulögð athöfn var í uppsiglingu.

1.  Vinkonurnar Linda Hrönn Björgvinsdóttir, Eva Jósteinsdóttir, Rakel, Eva Hrönn Stefánsdóttir, Ása Einarsdóttir og Anna Svava Knútsdóttir. 2. Hárgreiðslan undirbúin. 
3. Sokkabandið setur punktinn yfir i-ið. 4. Ása, Anna Svava og Rakel á leið í veisluna. 

ÓGLEYMANLEGUR DAGUR

„Mér fannst það alveg meiri háttar. 
Þetta var alveg frábær dagur og 
ógleymanleg veisla, ég hugsa um 
hann á hverjum degi,“ segir Rakel 
og brosir út að eyrum. „Hún fékk 
nú að velja skóna og hvort hún væri 
í sokkabuxum eða ekki,“ segir 
Anna Svava og hlær. 

Konráð segir að hann hafi verið 
dauðstressaður að mörgu leyti 
fyrir daginn, en hann þekki Rakel 
það vel að hann vissi að hún myndi 
kunna að meta uppátækið. „Vinnu-
félagar mínir hvöttu mig áfram, 
svo þegar ég spurði þá hvort þeir 
gætu hugsað sér að gera hið sama 
sögðu þeir alltaf nei,“ segir hann og 
brosir. „En Rakel er þannig týpa að 
henni er nokkuð sama um skreyt-
ingar, og hún var hæstánægð með 
kjólinn og þetta allt saman.“ 

Konráð óttaðist ekki beinlínis 
að Rakel segði nei, en sá möguleiki 
var þó ræddur af honum og Önnu 
Svövu. „Þau fóru í helgarferð til 
Parísar tveimur vikum fyrir brúð-
kaup og áður en þau lögðu af stað 
spurði ég Rakel hvort ég héldi að 
hann ætlaði að biðja hennar og 
hverju hún myndi svara,“ segir 
Anna Svava. „Ég var mjög fegin 
þegar hún sagðist mynda segja já.“

„Það hafði náttúrulega komið 
til tals hjá okkur að gifta okkur. 

Við höfum verið svo lengi saman 
og mér fannst alveg kominn tími á 
þetta,“ segir Rakel. 

Spurði einskis
En aftur að deginum. Þegar Rakel 
hafði sagt já skildi leiðir þeirra 
aftur. Konráð fór með vinum sínum 
í dekur og afslöppun en Anna 
Svava fór með Rakel heim til bróð-
ur síns, Arnars, þar sem hennar 
beið dekur og undirbúningur fyrir 
kvöldið ásamt góðum vinkonum. 
Rakel fékk hárgreiðslu og förð-
un og fékk að sjá brúðarkjólinn 
sem hannaður var af Magndísi A. 
Waage. Hún vissi ekkert hvernig 
veisla var í vændum og ákvað að 
spyrja sem minnst. „Ég vildi bara 
láta koma mér á óvart, ég hugs-
aði reyndar með mér að vonandi 
hefðu þau munað eftir að fá ljós-
myndara og að bjóða góðri vin-
konu minni sem býr í Kaupmanna-
höfn.“ Vinkonan í Kaupmannahöfn 
bankaði skömmu síðar upp á og 
einnig önnur sem býr í Noregi og 
uppáhaldsljósmyndari Rakelar, 
Christopher Lund, myndaði allt 
þannig að allt gekk upp.

Þegar líða tók á daginn var 
komið að því að halda á veislustað 
og í ljós kom að förinni var heitið 
á Hótel Borg. Þar tóku feður Rak-

elar, Jón uppeldisfaðir og Jóhann 
sem er blóðfaðir hennar, á móti 
henni og þegar inn í Gyllta salinn 
kom biðu yfir 100 gestir. „Ég fékk 
algjört sjokk, hló og grét. Pabbar 
mínir leiddu mig inn á milli sætis-
raða sem hafði verið stillt upp eins 
og í kirkju. Og við endann á salnum 
biðu Konni og krakkarnir.“

Við tók stutt athöfn sem Árni 
Pétur Guðjónsson leikari stýrði, 
en ekki var um löglega hjónavígslu 
að ræða því hún krefst þess að 
báðir aðilar undirriti pappíra með 
fyrirvara. Rakel og Konráð voru 
svo gefin saman hjá borgardóm-
ara nokkrum vikum síðar. „Það 
var ekki eitt heldur allt, þau höfðu 
komið saman hljómsveit sem söng 
lag með heimasmíðuðum texta. 
Síðar kom Jónas Sigurðsson með 
sína sveit og söng Hamingjan er 
hér. Maturinn var frábær og alls 
konar skemmtileg skemmtiatriði,“ 
segir Rakel og brosir út í eitt. 
„Þetta hefði eiginlega ekki getað 
gengið betur,“ bætir Konráð við. 
„Og svo var einstaklega skemmti-
legt fyrir mig að ég kynntist kær-
astanum mínum síðar um kvöldið,“ 
skýtur Anna Svava inn í. „Þetta 
var alveg fullkomið, ég hugsa um 
þennan dag á hverjum degi,“ segir 
Rakel að lokum.

FJÖLSKYLDAN  
Hilda Lóa, Konráð, 
Rakel og Flóki.
MYNDIR/CHRISTOPHER LUND

Sigríður Björg 
Tómasdóttir
sigridur@frettabladid.is
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Hér er brot af undirbúnings-
lista Konna og Önnu Svövu 
(ASK). 

Prestur
Árni Pétur.
Gestalisti
ASK og Konni. Er í vinnslu.
Konni föt
Kaupir sjálfur. Getur geymt 
heima hjá mér.
Rakel föt 
Anna Svava. Er í vinnslu.
Förðun 
Harpa Káradóttir.
Hringar
Konni pantar. ASK sækir.
Föt Hilda Lóa
Þyrí. Leigja á hana.
Föt Flóki
Þyrí. Leigja á hann.
Skreyta sal
Linda.
Sokkabuxur  
Búin að kaupa einar 8 den. Þarf 
að kaupa einar 20 og einar 40 
líka. ASK. 
Morgungjöf 
Konni, en ASK getur sótt hana, 
var að senda hugmyndir.
Hótelherbergi
Eva Jósteins.
Veislustjóri
Addi Knúts.
Redda máli af Rakel 
Konni.
Rakel í dekur 
Anna Svava. Ingibjörg.
Tónlist yfir matnum 
Addi.
Panta brúðarvönd  
+ rós í jakkann fyrir Konna 
Eva Hrönn. Blóm handa Flóka og 
Hildu Lóu.
Fara yfir matseðil og uppröðun  
Anna Svava og Eva Jó. Þriðju-
dagur.
Panta ljósmyndara 
Konni. Tékka á Chris. www.chris.is
Konfettí-sprengjur 
Partýbúðin. 2 stk. Anna Svava.
Næturpössun fyrir krakkana 
Systur Daddýjar. Daddý skutlar 
þeim heim eftir myndatökuna.
Myndbandsupptökuvél 
Konni. Láta myndavél og upp-
tökuvél liggja heima fyrir Daddý.
Brjóstahaldari 
Ná í til Rakelar og kaupa húðlit-
aðan alveg eins. 
Skór
Fara í Kron og fá lánaða skó á 
laugardeginum.
Sækja hringana 
Samt láta minnka aftur. ASK. 
Brúðarterta 
Jósa.
Föt á hótelherbergi 
Konni
Hringja í alla og staðfesta 
Miðvikudagskvöld.
Fara með gjafir heim 
Addi.
Fara með hundinn í pössun 
Daddý.
Láta bílstjóra vita með tímann 
Anna Svava. 

LISTINN

5. Rakel gengur inn „kirkjugólfið“ með feðrum sínum tveimur, Jóni og Jóhanni.  6. Hringarnir settir upp. 7. Tilbúin. 8. Hjónin skála.

Hafnarfjarðarbær leitar eftir kauptilboðum
í byggingarrétt á eftirfarandi lóðum.

egar fullbúin þjónustu eins og skólum, leikskólum og Hverfin eru nú þe
ásamt því að vera steinsnar frá fallegum útivistarsvæðum. íþróttaaðstöðu, á
únar til afhendingar og tekur væntanlegur byggingarrétthafi  Lóðirnar eru tilbú
erandi ástandi.við lóðinni í núve
greinargerð með deiliskipulagi, deiliskipulagsuppdrættiÚtboðsskilmála, g
finna á vef bæjarins. og lóðarblöð má 

Fyrir einstaklinga eingöngu Fyrir lögaðila eingöngu

Einbýlishús Raðhús

VELLIR 6 VELLIR 6

Hafravellir 1 Hnoðravellir 35 -39

Hafravellir 4 Klukkuvellir 28 -38

Klukkuvellir 23 -27

MIÐBÆRINN

Arnarhraun  50 VELLIR 5

Kvistavellir 66 -72

Parhús

VELLIR 6 Fjölbýli

0Hnoðravellir 8 -10 VELLIR 5

Eskivellir 11

VELLIR 5 

Kvistavellir 63 -65

erast Þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6,Tilboð skulu be
mmtudaginn 14. febrúar 2013. Tilboðin verða fyrir kl. 11.00 fi
stað að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. opnuð á sama s

R til að taka hvað tilboði sem er eða hafna öllum.éttur áskilinn 

ar gefur Ishmael David verkefnastjóri í síma 585 5500Nánari upplýsing
eða netfanginu ishmael@hafnarfjordur.is.eða netfanginu is

Er fyrsta skóflustungan
á næsta leiti?

www.hafnarfjordur.is 
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Gosið hófst upp úr klukkan hálf 
tvö að nóttu og Guðjón Einars-
son, sem þá sá um ljósmyndadeild 
Tímans, hringdi í mig stuttu síðar. 
Hann sagði að það væri farið að 
gjósa inni í miðjum Vestmanna-

eyjabæ og ég sá bara fyrir mér einhverjar 
hörmungar. 

Ég hentist út á flugvöll og þar hitti ég fyrir 
Jón Helgason ritstjóra og Kára Jónasson 
blaðamann. Það var fátítt að ritstjórar færu á 
vettvang atburða og það um miðja nótt. Enn 
voru óljósar fréttir af því sem hafði gerst 
en okkur hafði verið sagt að ekki væri víst 
að hægt yrði að lenda því gossprungan gæti 
verið komin yfir flugvöllinn. 

Það var erfitt að ímynda sér að þetta væri 
að gerast og sjá svo staðfestinguna á því 
þegar við flugum austur yfir Hellisheiðina og 
rauðum bjarma sló á himin og haf. Á leiðinni 
til Eyja sáum við ljós fjölmargra báta á stími 
til lands. Flotinn hafði allur verið við bryggju 
vegna brælu daginn áður en menn höfðu 
ætlað á veiðar með morgninum enda komið 
kyrrt veður. Íbúar og vertíðafólk, hátt í 6.000 
manns, bjargaðist því allt. Vindur var hægur 
af vestri svo gjóskan fór mest á haf út. Svona 
var forsjónin Eyjamönnum hagstæð, þrátt 
fyrir allt.“

Sá eyjuna rifna fyrir aftan sig
Við vorum á níu manna vél og meðal farþega 
var Garðar Sigurðsson alþingismaður, sem 
átti heima í Eyjum. Þegar við komum yfir 
Eyjarnar óskaði ég eftir að við flygjum hringi 
umhverfis gosstöðvarnar en hringurinn varð 
bara einn því Garðar var orðinn viðþolslaus 
að hitta fólkið sitt. 

Lendingin tókst vel. Þegar við stigum út 
úr vélinni var verið að hjálpa gömlu fólki úr 
strætisvagni um borð í flugvélar og þyrlur. 
Jón ritstjóri og Kári byrjuðu strax að taka 
viðtöl og ég mátti hafa mig allan við. Þegar 
ég var kominn niður á slökkvistöð og horfði 
á eldtungurnar þaðan, fann lyktina af gosinu, 
heyrði drunurnar og sá öskuna falla flaug 
mér snöggvast í hug hvað ég væri eiginlega 
að gera þarna. Ég hafði komið á gosstöðvar 
áður en ekki í svona mikið návígi. 

Á slökkvistöðina kom maður á jeppa og við 
Kári spurðum hvort hann vildi keyra okkur 
nær gossprungunni. Já, já. Þessi maður, sem 
mig minnir að hafi verið kallaður Jói á lóðs-
inum, sagðist hafa verið vakandi þegar gosið 
byrjaði því hann hefði verið að spila brids 
um kvöldið og eftir það hefði hann tekið rúnt 
á bílnum, keyrt út á flugvöll og fyrir Helga-
fellið en þegar hann hefði verið að koma að 
Kirkjubæ hefði hann litið í baksýnisspegil-
inn, séð eyjuna rifna fyrir aftan sig og eldinn 
spýtast upp. Hann keyrði okkur áleiðis að 
Kirkjubæ en þar lentum við í svörtum mekki 
svo við sáum ekki handa skil. Þá spurði hann. 
„Jæja strákar mínir. Viljið þið fara eitthvað 
lengra?“ Þetta voru fyrstu kynni mín af Vest-
mannaeyjagosinu og upplifun mín af þeim 

atburðum verður aldrei toppuð á ljósmynd-
araferlinum. 

Gossprungan þéttist strax að kvöldi fyrsta 
dags og varð brátt að einni megineldstöð og í 
hönd fór viðburðaríkur tími næstu vikur og 
mánuði. Vindurinn sneri sér í austrið á þriðja 
degi gossins og glóandi gjallmolum rigndi 
yfir byggðina. Útlitið var svart á tímabili. 
Allt á svarta kafi í ösku, og hús fuðruðu upp, 
hraunið vall yfir austasta hluta bæjarins, 
hluti vatnsleiðslunnar úr landi fór í sundur, 
rafstöðin brann og höfninni var ógnað. 

Búsældarlegri á eftir
En svo voru ljós í myrkrinu. Stærsta krafta-
verkið var að fólkið skyldi bjargast, fyrir utan 
einn mann sem lét lífið vegna jarðgaseitrun-
ar. Vatnsdælur frá Bandaríkjamönnum komu 
að góðum notum við að hægja á hraunrennsl-
inu. Sú sundurlynda þjóð sem við Íslendingar 
erum sýndi samtakamátt sinn á örlagatímum 
og bara það átak að koma öllum Vestmanna-
eyingum í gistingu þegar þeir flýðu upp á 
land sýndi að allt er hægt þegar vilji er fyrir 
hendi.

Ég var ljósmyndari á fámennri þjóðhátíð 
1973 sem var haldin á Breiðabakka í nágrenni 
Stórhöfða. Gosinu hafði lokið mánuði fyrr og 
ég þræddi hraunjaðarinn meðfram bænum. 
Þá áttaði ég mig á því að Vestmannaeyjar 
yrðu búsældarlegri staður eftir þessar miklu 
hamfarir þegar hreinsun lyki. Eldfellið og 
hraunið mynduðu skjól fyrir ríkjandi vind-
áttum og hrauntungan sem rann út í sjóinn á 
móts við Ystaklett stórbætti skilyrðin í höfn-
inni.“  

Útlitið var svart á tímabili
Um fjörutíu ár eru frá því eldgos hófst á Heimaey. Atburður sem var einstakur í lífi íslensku þjóðarinnar. Einn þeirra fyrstu á 
vettvang úr landi var Gunnar V. Andrésson, þá ljósmyndari Tímans en nú Fréttablaðsins. Hér er upprifjun hans.

Í MARS  Húsið Þingvellir í björtu báli og fólk fylgist agndofa með grimmum náttúruöflunum vinna á eignum bæjarbúa.

FYRIR GOS

HEIMAEY

Helgafelll

Stórhöfði

EFTIR GOS 

HEIMAEY

Helgafelll
Eldfell

Stórhöfði

Nýtt 
hraun

Gunnþóra Gunnarsdóttir gun@frettabladid.is
Gunnar V. Andrésson gva@frettabladid.is

HEIMAEY
23.01.1973
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Vnr. 13609981
Speglaskápur 
án ljóss, 70 cm.

12.990kr.
FULLT VERÐ: 17.990 kr.

Vnr. 93598630-63
DOVRE boxers, 
stærð M, L og XL. FULLT VERÐ: 2.490 kr.
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1.490kr./m2

Vnr. 0111658
Þiljur, hlynnur, 10 mm, 
154x26000 mm.

FULLT VERÐ: 2.990 kr./m2

ÞÚ SPARAR
1.500 KR./M2

FULLT VERÐ: 5.690 kr./m2

2.990kr./m2

Vnr. 17900088
SINTESI steinflísar,
svartar, 30x60 cm,
frostþolnar.

ÞÚ SPARAR
2.700 KR.

990kr. 990kr.
FULLT VERÐ: 1.590kr.

Vnr. 52222356
Kastari með 
sparperu, E14, 9W.

ÞÚ SPARAR
600 KR.

ÞÚ SPARAR
1.000 KR.

4.990kr.

Vnr. 899071170
SADOLLIN innimálning, 
gljástigg 10, ljósir litir, 7 l.

FULLT VERRÐ: 5.990 kr.

ÞÚ SPARAR
1.500 KR.

ÞÚ SPARAR
5.000 KR.

Vnr. 74092405
SKIL rafhlöðuborvél, 
3,6V

ÞÚ SPARAR
3.000 KR.

2.990kr.
FULLT VERÐ: 5.995 kr.

Vnr. 41119086
Klukka, 20 cm, 
svört eða hvít.

379kr.
FULLT VERÐ: 879 kr.

ÞÚ SPARAR
500 KR.

ÞÚ SPARAR
300 KR.

ÞÚ SPARAR
4.000 KR.

9.990kr.

Vnr. 744097000
SKIL hááþrýstidæla,
1400WW, 100 bör.

FULLT VERRÐ: 13.990 kr.

Vnr. 90217512
Olíukanna, 2 l.

469kr.
FULLT VERÐ: 769 kr.

UPPBOÐ Í BREIDD
Laugardag kl. 14:00 verða boðnar 
upp margar flottar vörur Í BYKO Breidd. 
Komdu og gerðu frábær kaup.ær kaup.

00 
ar v

frá

Laugardag kl. 14:0
upp margar flotta
Komdu og gerðu 

ALLT Á AÐ 
SELJAST

LAGERHREINSUN
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BRÆÐRABORG BRENNUR  Horft upp eftir Heimagötu. Hótel Berg ber í Bræðraborg og uppi yfir því gnæfir glóandi hraun-
kanturinn á hægu skriði. Þessi gata er ekki til lengur. Sjötíu hús hurfu þar á einni nóttu.

FYRSTI MORGUNINN  Sprungan náði í sjó fram. Kirkjubæirnir uppistandandi en þeir voru fyrstu húsin sem brunnu á eyjunni og 
rústirnar eru nú djúpt undir hraunlögum. 

Á FLUGVELLINUM  Gamla fólkið af 
elliheimilinu var borið um borð í þyrlur 
og flugvélar.

PÍANÓFLUTNINGUR  Allir sem vettlingi 
gátu valdið tóku höndum saman um að 
bjarga búslóðum úr húsum sem næst 
eldinum stóðu.

ALLT Á KAFI  Sá hluti bæjarins 
sem ekki fór undir hraun var 
meira og minna á kafi í ösku.

Loft innan fárra mínútna

Ilmur af mentól og eukalyptus

Andaðu  
með nefinu

Otrivin Menthol ukonserveret, nefúði, lausn. Innihaldslýsing: Xýlómetazólínhýdróklóríð 1
mg/ml. Ábendingar: Bólgur og aukin slímmyndun í nefi, kinnholum og nefkoki. Skammtar
og lyfjagjöf: Fyrir fullorðna og börn eldri en 12 ára: 1 úði í hvora nös 3 sinnum á sólarhring
eftir þörfum, lengst í 10 sólarhringa og ekki úða oftar en að hámarki 3 úða í hvora nös á 
sólarhring. Snýttu þér. Fjarlægðu glæru plasthettuna. Skorðaðu úðaflöskuna milli fingran-
na. Úðað er með því að þrýsta kraganum niður að flöskunni. Hallaðu höfðinu örlítið fram.
Stúturinn á úðaflöskunni er settur upp í nösina. Úðað er einu sinni, um leið og andað er að
sér inn um nefið. Farðu eins að í hina nösina. Ekki má nota lyfið ef þú ert með ofnæmi fyrir 
einhverju innihaldsefnanna, ef þú hefur gengist undir aðgerð í gegnum nefið eða munninn
eða ert með þrönghornsgláku. Ráðfærðu þig við lækni áður en lyfið er notað ef þú ert: Þun-
guð, með barn á brjósti, næmur fyrir adrenvirkum efnum, ert með skjaldvakaóhóf, sykursýki, 
háþrýsting, æðakölkun, slagæðargúlp, blóðtappa í hjarta, óreglulegan eða hraðan púls, er-
fiðleika við þvaglát, æxli í nýrnahettum, þunglyndi og ert á lyfjameðferð við því. Geymið þar 
sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota 
lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Markaðsleyfishafi:Novartis Healthcare. Umboð á
Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.



Kynningarblað Pappírsflokkun og aðrir endurvinnsluflokkar, 
Góði hirðirinn, endurunnin húsgögn, tölulegar staðreyndir og góð ráð.

ENDURVINNSLA
LAUGARDAGUR  19. JANÚAR 2013

HEIMILANNA

Borgarbúar geta pantað 
sér bláa tunnu á vefnum 
pappir erek k irusl.is eða 

valið að safna pappírnum saman 
og fara með hann í bláa grenndar-
gáma sem staðsettir eru víðs vegar 
um borgina. „Það kemur ýmsum 
á óvart að fleira en fernur og dag-
blöð má fara í bláu tunnuna,“ segir 
Guðmundur B. Friðriksson, skrif-
stofustjóri hjá Reykjavíkurborg, og 
bætir við að Reykvíkingar flokki af 
krafti því um 300 bláar tunnur hafi 
verið pantaðar á fimm dögum.

Á vefnum pappirerekkirusl.is 
eru margs konar upplýsingar bæði 
fyrir sérbýli og húsfélög. Þar er 
einnig að finna gagnlega reiknivél 
til að borgarbúar geti valið hag-
kvæmasta kostinn fyrir sitt heimili.

Þær tunnur sem standa til boða 
eru hver með sínum lit og hver í 

sínum verðflokki. Sorphirðugjald 
fyrir gráar tunnur undir blandað 
sorp er 18.600 krónur og er hún sótt 
á tíu daga fresti, gjald fyrir grænar 
tunnur undir blandað sorp er 9.300 
krónur og er hún sótt á 20 daga 
fresti og fyrir bláar pappírstunn-
ur 6.500 krónur og þær eru sóttar 

á 20 daga fresti. Heimili sem bætir 
við sig blárri tunnu getur ef til vill í 
leiðinni fækkað gráum tunnum og 
sparað með því sorphirðugjaldið. 

Sérbýli með bláa og græna 
tunnu greiðir til dæmis 15.800 
krónur, sérbýli með gráa og bláa 
tunnu greiðir 25.100 krónur. Fjöl-

býli greiðir 93.000 kr. fyrir fimm 
gráar tunnur og gæti til dæmis 
fækkað þeim um tvær og fengið 
þrjár bláar í staðinn og greitt fyrir 
það 75.300. 

„R e y k jav í k u r b or g le g g u r 
metnað sinn í að kynna þessa 
breytingu vel í hverju hverfi,” 

segir Guðmundur. „Breytingin 
verður um miðjan janúar í Árbæ, 
Norðlingaholti og Grafarvogi, í 
Breiðholti í febrúar, í Háaleiti og 
Laugar dal í mars, í apríl í Hlíðum 
og miðborginni og um miðjan maí 
í Vesturbæ.”

Guðmundur segir Sorpu bs. 
leggja mikla áherslu á endur-
vinnslu og geta tekið við 30 teg-
undum af f lokkuðum úrgangi 
á móttökustöðvum. Fyrirtækið 
er með endurvinnslustöðvar og 
grenndarstöðvar og sendir efnið 
til útlanda til frekari vinnslu. 

„Húsfélög geta sótt sérstaka 
kynningu á vefinn pappirerekki-
rusl.is og pantað veggspjöld og 
slæðukynningu. Loks má geta þess 
að á heimasíðunni er öllum helstu 
spurningum svarað sem líklegt er 
að vakna.“

Reykvíkingar flokka af krafti
Allir íbúar í hverju borgarhverfi taka nú upp nýja siði við flokkun á úrgangi því endurvinnanlegur pappír í Reykjavík fer ekki lengur 
í tunnur fyrir blandað sorp. Þessi breyting tekur nú gildi stig af stigi fram í maí 2013.

Á vefnum pappirerekkirusl.is eru margs 
konar upplýsingar bæði fyrir sérbýli og 
húsfélög. Þar er einnig að finna gagnlega 
reiknivél til að borgarbúar geti valið hag-
kvæmasta kostinn fyrir sitt heimili.

HVAÐA PAPPÍR ER EKKI RUSL? 
Bylgjupappi: Pítsukassar, pappakassar.

Fernur: Drykkjarfernur og aðrar – einnig með plasttöppum. 

Skrifstofupappír: Allur ljósritunarpappír og umslög. 

Sléttur pappír: Morgunkornskassar, kexkassar, umbúðapappi, eggjabakkar. 

Dagblöð og tímarit: Auglýsingapóstur, dreifiefni úr pappír, bækur, kiljur.

Frekari upplýsingar:

Sorphirða Reykjavíkur s. 411 1111, netfang: sorphirda@reykjavik.is, veffang: pappirerekkirusl.is
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Einnota drykkjarumbúðir sem 
innihalda ekki mjólk eru 
samkvæmt lögum í skilakerfi 

og fæst endurgreiðsla við skil þeirra 
að upphæð 14 kr. Víða á stöðv-
um Endurvinnslunnar er hægt að 
leggja andvirði söfnunar beint inn 
á ýmis góðgerðarmál.  

Eins og margir viðskiptavinir 
hafa tekið eftir er í auknum mæli 
verið að vélvæða móttöku þessara 
umbúða og þurfa viðskiptavinir því 
ekki lengur að flokka og telja heilar 
umbúðir sem skilað er á tækni-

væddar stöðvar. Árlega drekka Ís-
lendingar úr um 115 milljónum 
drykkjarumbúða og skila til baka 
um 100 milljónum umbúða sem er 
mjög góður árangur á alþjóðlegan 
mælikvarða. Þetta eru umbúðir sem 
á hverju ári skapa um 250 milljónir 
í útflutningsverðmæti í stað þess að 
lenda á sorphaugum landsmanna. 
Ef öllum flöskum sem Endurvinnsl-
an hefur safnað frá árinu 1989 yrði 
raðað saman myndi sú röð ná til 
tunglsins. 

Við endurvinnslu einnar áldós-

ar þarf einungis 5% af þeirri orku 
sem færi í frumvinnslu á áli. Plast 
í drykkjarflöskum er oftast úr PET-
efni sem er endurunnið áfram í 
plastbakka, flíspeysur o.fl. Kostn-
aðarsamt er að taka við gleri og því 
hefur Endurvinnslan ekki tekið við 
öðru gleri en því sem tilheyrir skila-
kerfi drykkjarumbúða.  

www.endurvinnslan.is

Flokkunarmóttaka 
að tæknivæðast
Íslendingar hafa verið duglegir að koma umbúðum til Endurvinnslunnar. 
Fjölmargir einstaklingar og félagasamtök nýta sér slíkt til fjársöfnunar.

Íslendingar eru duglegir að skila drykkjarumbúðum í endurvinnslu.

Það er hagstæðara f yrir 
f yrirtæki að f lokka því 
flokkaður úrgangur er hrá-

efni en óflokkaður úrgangur er 
rusl. Hringrás er fyrst og fremst 
endurvinnslufyrirtæki á fyrir-
tækjamarkaði,“ segir Ágústa Þóra 
Jónsdóttir, sölu- og markaðsstjóri 
Hringrásar.

„Við vinnum með fjölda fyrir-
tækja í að endurvinna hráefni sem 
fellur til. Hvert fyrirtæki sér um 
að flokka hjá sér og getur með því 
minnkað kostnað og búið til verð-
mæti úr sorpinu. Fjölmörg fyrir-

tæki hafa tekið upp á því að flokka 
sorp og við hjálpum þeim að koma 
sér af stað. Oft eru menn óviss-
ir um flokkun í byrjun, en þetta 
lærist fljótt. Þegar menn eru farn-
ir að flokka á vinnustaðnum fara 
þeir kannski líka að flokka heima 
hjá sér,“ segir Ágústa.

Meðal þess sem Hringrás 
safnar og endurvinnur eru raf-
tæki. Tækin eru skrúfuð í sund-
ur í höndunum og efnin flokkuð 
saman í flokka og flutt út til frek-
ari endurvinnslu. Hringrás flytur 
út mikið af því sem er endurunnið 

og er í samstarfi við fjölda erlendra 
endurvinnsluaðila.

Þó að Hringrás sérhæfi sig í 
endurvinnslu fyrir fyrirtæki er 
f lokkunarstöðin einnig opin al-
menningi. 

„Almenningi er velkomið að 
nýta Hringrás sem endurvinnslu-
stöð. Við tökum á móti öllum 
efnum til endurvinnslu,“ segir 
Ágústa. „Hingað má koma með 
endurvinnanlegt sorp og spilliefni 
eins og pappír, plast, raftæki og 
málma, rafhlöður og ljósa perur og 
skila því inn að Klettagörðum 9.“

Skapa verðmæti
Hringrás endurvinnur yfir 95 prósent af öllu efni sem tekið er á móti. Með 
flokkun geta fyrirtæki minnkað kostnað og skapað verðmæti úr úrgangi. 
Flokkunarstöð Hringrásar er einnig opin almenningi. 

„Þegar menn eru farnir að flokka á vinnustaðnum fara þeir kannski líka að flokka heima hjá sér,“ segir Ágústa Þóra Jónsdóttir, sölu- og 
markaðsstjóri Hringrásar. MYND/VALLI

SNIÐUGAR LAUSNIR
Endurvinnsla hefur opnað hönn-
uðum nýjan heim. Með því að taka 
hluti sem enginn hefur lengur not 
fyrir og búa til nýtilega og jafnvel 
fallega muni úr þeim eru slegnar 
tvær flugur í einu höggi. Hönnuðir fá 
ódýrt efni til að vinna með og létta 
um leið á æ stækkandi ruslahaugum 
heimsins.
Hér gefur að líta nokkur dæmi þar 
sem hönnuðir hafa nýtt sér gamalt 
og ónýtt dót.

Hönnuðurinn 
Willem Heeffer 

hjá húsgagna-
fyrirtækinu 

FUSE hannaði 
þetta dósaljós úr 

gömlum Heinz-
baunadósum. 

Allan Young hannar sérstæðar 
klukkur úr endurunnu efni undir 
nafninu stuffmadefromstuff. Þessa 
skemmtilegu klukku bjó hann til úr 
gamalli hjólagjörð.

Margir eru áskrifendur að tímaritum 
enda skemmtilegt að fá slík inn um 
lúguna, leggjast upp í sófa og lesa sig í 
gegnum þau. Hins vegar eiga þau það til 
að safnast upp og safna ryki í fjölda ára. 
Hockenheimer-stóllinn frá hönnunar-
stofunni NJU Studio er frábær lausn á 
þessu vandamáli. Stóllinn samanstendur 
af botni, leðurólum og púða. Með tím-
anum er hægt að safna tímaritum á milli 
botns og púða og úr verður prýðilegur 
og sístækkandi kollur.

Gamlar ferðatöskur koma fáum 
að notum nema undir gamalt 
dót í geymslum. James Russel og 
Hannah Plub hjá James Plub Design 
hafa gefið slíkum töskum nýtt 
líf. Með því að smíða í kringum tösk-
urnar breytast þær í skúffueiningar 
og mynda þannig skemmtilegt 
húsgagn.



HVAÐ ERU ZOTRIM-JURTATÖFLUR?
Blanda þriggja jurta sem hjálpa til við að minnka matarskammtana.  
Tvær töflur teknar inn um leið og máltíð hefst.
Aðalkosturinn er að fólk nær að stjórna hungurtil-
finningunni sem hjálpar til við að minnka neyslu á 
hitaeiningum.  
Tvö af innihaldsefnunum innihalda koffín og eru því 
örvandi – þannig er verkun 
taflanna tvíþætt – bæði 
með því að auka brennslu 
og minnka neyslu.

DANSLEIKUR Í HÖRPU
Hljómsveitin Salon Islandus, ásamt Sigrúnu Hjálmtýs-

dóttur sópransöngkonu og Karlakór Reykjavíkur, heldur 
nýárstónleika í Norðurljósasal Hörpu í kvöld kl. 20.00. 

Leikin verður vinsæl Vínartónlist fram að hléi en 
síðan verður gólfið rutt. Þá er prúðbúnum gestum 
boðið að dansa vínarvals, polka og tangó.

GÓÐUR ÁRANGUR
Regína Róbertsdóttir 
hefur náð miklum 
árangri í baráttunni við 
aukakílóin með því að 
taka inn Zotrim-jurta-
töflur.

Þeir sem hafa tekið inn Zotrim-
jurtatöflur eru á einu máli um 
að þær hafi virkað vel á hung-

urtilfinningu og sykurþörf. Zotrim-
jurtatöflurnar minnka matarlyst og 
ósjálfrátt fer fólk að borða minna og 
léttist um leið. Maginn minnkar og 
bumban hverfur. Zotrim eyðir hung-
urtilfinningu þannig að nasl á milli 
mála heyrir sögunni til. Margir hafa 
tekið inn Zotrim með góðum árangri 
og eru þeir fúsir til að deila reynslu-
sögum sínum.  

Auður Gunnarsdóttir segist hafa 
prófað marga megrunarkúra en án 
árangurs. „Ég svaf illa og mér leið 
ekki vel. Vinkona mín benti mér á 
Zotrim-jurtatöflurnar og ég ákvað að 
prófa þær. Mér leist vel á Zotrim og 
nýtti mér þær til að breyta um lífsstíl 
þar sem megrun virkar ekki fyrir mig. 
Núna hef ég tekið inn Zotrim í sjö 
vikur og hef misst 4½ kíló. Mér líður 
miklu betur, finn fyrir aukinni orku 
bæði líkamlega og andlega og er 
laus við alla nartþörf. Ég er virkilega 
ánægð með árangurinn.“ 

Halldór Gunnarsson ákvað að 
prófa Zotrim-jurtatöflurnar til að 
léttast. „Fyrstu dagana fann ég engan 
mun á mér en fór síðan að taka eftir 
að ég var aldrei svangur á milli mála. 
Skemmst er frá því að segja að á 
fyrsta einum og hálfa mánuðinum 
léttist ég um sjö kíló og er kominn 
niður um tvær beltastærðir. Það 
skemmtilegasta er að ég hef ekki 
breytt neinu varðandi hreyfingu en 

hef náð að skera burt allan óþarfa 
í mataræðinu. Öll löngun í sætindi 
og aðra óhollustu er horfin, engin 
þörf á narti á milli mála. Ég tek þrjár 
Zotrim-töflur nokkrum mínútum fyrir 
morgunmat, hádegismat og kvöld-
mat. Ég borða sex sinnum á dag en 
allar máltíðir eru minni en áður. 
Zotrim-jurtatöflur er frábær vara 
sem ég mæli algerlega með og 
mun halda áfram að nota.“

Regína Róbertsdóttir fann 
fljótlega aukna orku eftir að 
hún byrjaði að taka Zotrim auk 
þess sem hún hætti að narta 
á milli mála. „Fyrst fann ég að 
bjúgur sem ég hafði glímt við 
minnkaði en síðan losnaði ég 
alveg við hann. Það er gaman 
að segja frá því að ég hef 
svo miklu meiri orku og er 
bæði hressari andlega og 
líkamlega. Þegar ég leggst 
á koddann á kvöldin sofna 
ég strax og þarf því ekki að 
nota svefnlyf eins og áður. 
Ég hef lést um 10,1 kg og 
ummálið hefur minnkað 
um 66,5 cm sem er æðislegt. 
Núna borða ég það sem mig langar 
í, bara miklu minna, og lítið eða ekk-
ert á milli mála. Mér líður betur eftir 
að ég byrjaði að nota Zotrim og mun 
nota það áfram!“

Zotrim fæst í öllum apótekum, 
Fjarðarkaupum, Hagkaup, Lifandi 
markaði og Krónunni. 

HUNGRIÐ HVERFUR 
OG KÍLÓIN FJÚKA
ICECARE KYNNIR  Finnur þú oft fyrir svengdartilfinningu eða hefur mikla 
sykurþörf? Zotrim-jurtatöflur geta hjálpað í baráttu við aukakílóin.

Suðurlandsbraut 6, 108 Reykjavík

1.250 kr

1.350 kr

HOLLT
OG GOTT

PHO víetnamskur veitingastaður         Ármúla 21  -  108 Reykjavík  -  Sími: 588 6868  -  www.pho.is

1.250 kr
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lau - sun Kl. 12 - 21
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- mikið af frábærum - mmiikkikið aaf frfrráábbæærurumum boðumttiillbbooðuðumum

Laugaveg i  178  -  S ím i :  568  9955

Hnífaparatöskur – 12 manna
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FÓLK|HELGIN

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473 | Sverrir Birgir 
Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 | Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427

Formleg innflutningshátíð hins 
nýja Stúdentakjallara í HÍ hefst 
á mánudag og stendur út mán-
uðinn. Björg Magnúsdóttir sér um 
að móta dagskrána en hún á að 
vera fjölbreytt og við allra hæfi. 
Má þar nefna tónleika, danssýn-
ingar, málþing og fundi svo eitt-
hvað sé nefnt. Stúdentakjallarinn 
hefur ekki verið starfandi frá árinu 
2007 en nú verður hann endur-
vakinn í nýju og breyttu umhverfi. 

Gert er ráð fyrir að staðurinn verði opinn frá morgni til kvölds alla 
daga. Hægt er að fylgjast með á Facebook-síðu Stúdentakjallarans.

HÁTÍÐARDAGSKRÁ Í 
STÚDENTAKJALLARANUM

HÁTÍÐ Björg Magnúsdóttir hefur um-
sjón með hátíðardagskrá nýja Stúdenta-
kjallarans.

AFREKSKONA
Sem íþróttakona í 
heimsklassa hefur 
Ragna aldrei stundað 
reglubundna vinnu. 
„Afreksfólk í íþróttum 
leggur líf sitt undir að 
komast í fremstu röð en 
missir á sama tíma af 
sjálfsögðum réttindum 
launafólks. Ég vildi sjá 
það öðlast tækifæri til 
að tryggja sér sömu 
réttindi með því að 
leggja fé í sambærilega 
sjóði.“
MYND/VALLI

Mér líður yndislega á meðgöng-
unni og er aðeins farin að finna 
fyrir spörkum. Ég hef látið mig 

hlakka til að takast á við móðurhlut-
verkið síðan ég kynntist kærastanum 
fyrir fimm árum og sá alltaf fyrir mér 
að enda ferilinn eftir Ólympíuleikana og 
stofna fjölskyldu. Þannig var ráðagerðin 
og ég frestaði barneignum fram að því,“ 
segir Ragna Ingólfsdóttir badminton-
stjarna sem tilkynnti þjóð sinni að hún 
væri hætt keppni eftir Ólympíuleikana í 
Lundúnum í fyrra.

Ragna á von á sínu fyrsta barni í lok 
maí.

„Sem uppalandi mun ég tileinka mér 
margt úr foreldrahúsum því mamma 
og pabbi hafa staðið sig þvílíkt vel. Ég 
átti dásamlega æsku og í veganesti hef 
ég gagnkvæma virðingu og traust. Þau 
gerðu alltaf mikið með okkur systkin-
unum um helgar, fóru með okkur í sund, 
í bíltúra í Eden og í sumarbústaðaferðir. 
Ég hef alltaf verið stök reglumanneskja 
sem ég skrifa á að foreldrar mínir bönn-
uðu okkur systkinunum aldrei neitt en 
treystu í staðinn á dómgreind okkar og 
létu ábyrgðina á okkur sjálf.“

Aðspurð segist Ragna ekki enn farin 
að sakna íþróttarinnar sem líf hennar 
snerist um í tvo áratugi.

„Ég hef engin fráhvarfseinkenni enda 
var ég hreinlega búin að spila yfir mig 
og þótti kærkomið að snúa mér að 
öðru. Þegar ég lít um öxl gleymist erfið-
ið og aðeins afrek og sigrar standa upp 
úr. Ég þráði að verða eins góður íþrótta-
maður og ég gat og var alltaf með háleit 

markmið sem ég náði oft. Það er ótrú-
lega góð tilfinning og ég er sannarlega 
sátt við að hafa farið þessa leið.“  

Ragna leggur nú stund á meistara-
nám í lýðheilsuvísindum við Háskóla 
Íslands. 

„Mig langar að leggja mitt á vogarskál-
arnar þegar kemur að heilbrigði Íslend-
inga og snúa þróuninni við hvað varðar 
offitu og lyfjanotkun vegna óheilbrigðs 
lífsstíls. Ég vil hjálpa fólki að taka ábyrgð 
á eigin lífi og fyrirbyggja veikindi,“ út-
skýrir Ragna sem varð þess áskynja að 
hún yrði að vera góð fyrirmynd barna og 
fullorðinna þegar henni fór að ganga vel 
og varð best í badminton.

„Ég hef alltaf verið yfir mig stolt af 
því að vera afrekskona og líður ótrúlega 
vel með ferilinn. Það var meira að segja 
lán í óláni þegar ég sleit krossband í 
viðureign á Ólympíuleikunum í Peking 
2008 því það kenndi mér svo ótal margt 
og gerði mig að betri íþróttamanni og 
manneskju.“

En eru líkur á að Ragna skipti um 
skoðun og snúi aftur til keppni þegar 
frumburðurinn kemst á legg?

„Ég tel mig geta staðfest að svo verði 
ekki en ég á örugglega eftir að spila bad-
minton mér til skemmtunar í framtíðinni. 
Badmintonfólk toppar laust fyrir þrítugt 
og ég verð þrítug í febrúar. Ég er ekki 
heldur sú manngerð sem getur verið 
meðalgóð. Ég vil alltaf vera best og hef 
verið best síðastliðinn áratug. Það væri 
einfaldlega ekki gott fyrir mig að fara að 
tapa,“ segir Ragna og hlær við.

 ■ thordis@365.is

SNÝR EKKI AFTUR
BARNSHAFANDI  Tilveran hefur snúist við hjá Rögnu Ingólfsdóttur eftir að 
hún lagði badmintonspaðann á hilluna. Hún segist ekki sakna sportsins.

Hægt er að hafa samband við Rauðakrosshúsið í 
Kópavogi í síma 554 6626 eða með tölvupósti á 
kopavogur@redcross.is. 

Ef þú eða einhver sem þú þekkir, hefur áhuga á að gerast 
gestgjafi og njóta samveru með heimsóknavini Rauða 
krossins hafðu samband við okkur.

Rauðakrosshúsið  Hamraborg 11        opið virka daga kl. 9-15        
sími 554 6626        kopavogur@redcross.is        www.redcross.is/kopavogur

Ef þú vilt gerast heimsóknavinur og heimsækja aðra hafðu 
einnig samband við okkur.

Gæti heimsóknavinur
gefið lífinu meiri lit?

Heimsóknavinir eru sjálfboðaliðar á ýmsum aldri sem rjúfa 
einsemd og félagslega einangrun fólks með heimsóknum á 
einkaheimili og stofnanir. Heimsóknavinir veita félagsskap 
og hlýju m.a. með því að spjalla, lesa fyrir viðkomandi eða 
fara í gönguferðir.

H Ú S G Ö G N
Patti verslun  |   Dugguvogi 2, 104 Reykjavík 

Sími:  557 9510   |   Vefsíða: www.patti.is
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Hvað getur NutriLenk
gert fyrir þig?

Liður með slitnum
brjóskvef

Heilbrigður liður

NÁTTÚRULEGT
FYRIR LIÐINA

Verkjalaus og svaf 
eins og engill

Á einhverjum tímapunkti ákvað ég 
að hætta að taka inn NutriLenk,  mér 
leið svo vel  -  verkjalaus og svaf allar 
nætur eins og engill en eftir nokkra 
daga fann ég fyrir gamalkunnum 
verkjum og var ég fljót að byrja aftur 
að taka inn NutriLenk.

Nú tek ég NutriLenk Gold að staðaldri, 
3 töflur á dag eða fleiri – því þar sem 
mér finnst gaman af allri útiveru og 
fer til dæmis í golf, göngur og sund þá 
þarf ég að “hlusta” á líkamann og taka 
fleiri töflur þá daga sem ég er í meiri 
hreyfingu – allt upp í 5 töflur á dag.

Nutrilenk Gold hefur reynst mér hin 
besta heilsubót og undravert hversu 
vel það virkaði eftir aðgerðina. 
Frábært að hægt sé að endurbæta 
liðheilsuna með náttúrulegu efni og 
get ég svo sannarlega mælt með 
Nutrilenk Gold.

Anna K Ágústsdóttir

Endurheimt liðheilsa 
og laus við lyfin!
Fyrir 3 árum gekkst ég undir liðskiptaaðgerð á mjöðm, hafði ég þurft 
að taka inn gigtarlyf í 5 ár þar á undan vegna slitgigtar í báðum mjöð-
mum og hálsliðum. Eftir aðgerðina var ég í tiltölulega stuttan tíma 
á sterkum verkjalyfjum því ég byrjaði meðfram þeim að taka inn 
Nutrilenk og fann ég fljótt fyrir mun betri líðan.

NutriLenk er fáanlegt í flestum apótekum, heilsubúðum, 
Fræinu Fjarðarkaupum, Hagkaup, Krónunni,  Þín verslun Seljabraut 
og Vöruvali Vestmanneyjum

NUTRILENK
 NÁTTÚRLEGT BYGGINGAREFNI FYRIR BRJÓSKVEFINN

Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is

Við mikið álag og með árunum getur brjósk-
vefurinn rýrnað sem veldur því að liðirnir 
slitna. Þetta er náttúrulegt ferli. Mjög margir 
finna fyrir miklum óþægindum þegar beinin 
byrja að núast saman, sérstaklega í liðamótum 
eins og í mjöðmum, hryggjar og hnjáliðum. 
Þess vegna er allt til vinnandi að styrkja 
liðbrjóskið á náttúrulegan hátt.

Náttúrulegt byggingarefni fyrir 
liðbrjóskið og beinin

NutriLenk inniheldur náttúrulegt byggingarefni 
fyrir brjóskvefinn og er mjög góður valkostur 
fyrir þá sem þjást af minnkuðu liðbrjóski. Unnið 
úr sérvöldum fiskibeinum úr hafinu sem hefur 
sýnt fram á að vera fyrsta flokks byggingarefni til 
að styðja við brjóskvefinn og viðhalda honum.

NutriLenk hefur hjálpað fjölmörgu fólki.
NutriLenk er 100% náttúruleg vara sem er mjög
gagnleg þeim sem þjást af brjóskvefsrýrnun.

Prófið sjálf-upplifið breytinguna!
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Spennandi starf í boði
Finnst þér gaman að vinna fjölbreytta 

vinnu með skemmtilegu fólki? 
 

Þá er þetta starf fyrir þig
Ás styrktarfélag leitar að starfsmanni til að starfa 
við virkni- og vinnutilboð á vegum félagsins. Um 
er að ræða 100% stöðu og vinnutími er frá 8.30 
til 16.30. Staðan er laus frá 

1. febrúar eða eftir nánara samkomulagi. 
Umsækjendur þurfa að vera 20 ára eða eldri.

Starfsmaður þarf að fara á milli staða, oft 
með stuttum fyrirvara og taka þátt í margs 
konar fjölbreyttum verkefnum. Viðkomandi 
þarf að taka þátt í að móta starfið, geta 
unnið eftir skipulögðum verkferlum og vera 
lausnarmiðaður. Hafa áhuga á mannlegum 
samskiptum og margbreytileika í starfi. 

Nánari upplýsingar gefur Erna Einarsdóttir 
starfsmannastjóri í síma 4140500 á virkum 
dögum. Upplýsingar um félagið má finna á 
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is. 

Laun fara eftir gildandi kjarasamningum.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu 
og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Hagfræðingur á hagfræði- og peningastefnusviði 
Seðlabanka Íslands

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi sunnudaginn 3. febrúar næstkom-
andi. Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni: 

þjóðhagfræði.

framþróun líkana til spágerðar.

 Seðlabankans. 

og skrifa um niðurstöður.

Hæfniskröfur:
Áskilið er a.m.k. meistarapróf í hagfræði. 
Lögð er áhersla á að umsækjandi hafi gott vald á aðferðum 

 til hagrannsókna og notkun hugbúnaðar til tölfræðigrein-
 ingar og hagmælinga.

Umsækjandi þarf að hafa gott vald á mæltu og rituðu máli, 
bæði íslensku og ensku, og hæfileika til að setja fram 

 fræðilegt efni á skýran hátt.
 Umsækjandi þarf að hafa góða samskiptahæfileika og 

 vera reiðubúinn til hópvinnu af ýmsu tagi.

 

-
hlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Hagfræði- og peningastefnusvið annast rannsóknir og greiningu á þróun efnahags- og peningamála, gerir þjóðahags- og verð-
bólguspár og tekur þátt í mótun stefnunnar í peningamálum. Hagfræði- og peningastefnusvið hefur m.a. umsjón með útgáfu 
ársfjórðungsritsins Peningamála og enskri útgáfu þess Monetary Bulletin.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. Laun eru 
samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlutað eigandi stéttar félags. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknar-
frestur rennur út.

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]
  Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík

Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is

Sérfræðingur í gerð  
búreikn inga

Starfið felst í endurskipulagningu á gerð 
búreikninga í samræmi við alþjóðlegar og 
innlendar kröfur. Starfið felst einnig í gerð 
landbúnaðartölfræði, þar með talið árlegri 
gagnasöfnun fyrir alþjóðlegar stofnanir.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 Þekking á landbúnaðarhagfræði og gerð 

búreikninga er kostur.
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (t.d. SQL) er 

kostur.
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu.
 Nákvæmni, skipulögð vinnubrögð og 

skipulagsfærni.

Sérfræðingur í gerð 
félagsvísa

Starfið felst í gerð félagsvísa sem samanstanda  
af fjölþættum tölulegum upplýsingum um 
velferð, fjármál heimilanna, félags- og menntamál, 
heilbrigði, lýðfræði og þátttöku á vinnumarkaði 
auk fleiri atriða.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 Þekking á félags- og velferðarmálum er kostur.
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og 

framsetningu tölulegra upplýsinga er æskileg.
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (t.d. SQL) er 

kostur.
 Frumkvæði, nákvæmni og skipulögð 

vinnubrögð.
 Geta til að tjá sig í ræðu og riti.

Starfsmaður við  
gagnasöfnun

Starfið felur í sér samskipti við og gagnasöfnun frá 
gagnaveitendum Hagstofunnar. Meðal verkefna 
er að hafa samband við gagnaveitendur, svara 
fyrirspurnum, slá inn gögn, gera grunngreiningu  
á gögnum og koma að hreinsun gagna.

Hæfniskröfur
 Stúdentspróf eða sambærileg menntun er 

æskileg.
 Góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg.
 Starfsreynsla úr notendaþjónustu er kostur.
 Reynsla af gagnasöfnun er kostur.
 Reynsla af vinnu við gagnagrunna er kostur.
 Þjónustulund og færni í mannlegum 

samskiptum.
 Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð skipulögð 

vinnubrögð.

Umsóknarfrestur fyrir öll störfin  
er til og með 4. febrúar 2013.

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfulla 
 og áhugasama starfsmenn

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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



Meiraprófsbílstjóri - viðhald 566072

Armar Vinnulyftur ehf. er fyrirtæki sem sérhæfi r sig í útleigu á 
vinnulyftum og lyfturum. Vegna aukinna umsvifa leita þeir að 
starfsmanni með meirapróf. Starfi ð felur í sér annars vegar að 
keyra trailer vörubíl og fl ytja tækin á milli staða á höfuð-
borgarsvæðinu og hins vegar að vinna á verkstæði fyrirtækisins 
við viðhald og önnur tilfallandi störf.  Vinnutími er alla virka daga 
frá kl. 08:00-17:00/18:00. Leitað er að einstaklingi sem hefur 
frumkvæði, er röskur og á gott með mannleg samskipti. Ráðið 
verður í starfi ð strax. 

Merkingar á fatnaði 566068

Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða starfsmann 
í fatadeild til að sjá um merkingar á fatnaði o.fl . Í starfi nu felst 
m.a. saumaskapur í tengslum við fatamerkingar, fatabreytingar 
og viðgerðir á fatnaði. Unnið er með fínar vélar, bróderings- og 
iðnaðarsaumavélar. Einnig þarf starfsmaðurinn að aðstoða í 
verslun fyrirtækisins við þjónustu viðskiptavina, raða í hillur og 
annað sem til fellur. Vinnutími er frá klukkan 8:00-16/17:00.

S: 511 1144

Vélvirki - vélstjóri 566070

Gámaþjónustan hf. óskar eftir að ráða vélvirkja eða vélstjóra 
í umhleðslu- og fl okkunarstöð fyrirtækisins að Berghellu í 
Hafnarfi rði. Starfi ð felst m.a. í daglegri umsjón og viðhaldi véla, 
tækja og fasteigna. Leitað er að áhugasömum og traustum 
einstaklingi með framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum. Um 100% starf er að ræða sem gefur mikla 
framtíðarmöguleika. Viðkomandi þarf að hafa iðnmenntun eða 
vélstjóraréttindi sem og góða þekkingu á vélum og vinnuvélum. 
Meirapróf og vinnuvélaréttindi æskileg. 

Yfi rumsjón með framkvæmd langferða 566069

Framsækið fyrirtæki í ferðaþjónustu óskar eftir að ráða 
starfsmann til að hafa yfi rumsjón með framkvæmd langferða.            
Í starfi nu felst að sjá um að langferðir séu framkvæmdar í samræmi 
við tilboð og að fl æði verkþátta milli ferða sé rétt og hagkvæmt. 
Leitað er að einstaklingi sem er traustur, heiðarlegur, þjónustu-
lundaður og með framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.  
Viðkomandi þarf að hafa mjög góða tungumálakunnáttu, bæði 
í skrifuðu og töluðu máli. Reynsla af störfum og stjórnun í ferða-
þjónustu æskileg, háskólapróf eða reynsla af sambærilegu starfi  
skilyrði.  Vinnutími er alla virka daga frá kl. 8:00/9:00-16:00/17:00 og 
þarf viðkomandi að vera tilbúinn að vinna meira yfi r sumartímann.

Bílstjóri - lagermaður 566077

Rótgróið inn- og útfl utningsfyrirtæki óskar eftir starfsmanni í 
útkeyrslu og lagerstörf.  Starfi ð felst í útkeyrslu á vörum til 
viðskiptavina auk vörumóttöku og tengdum lagerstörfum. 
Leitað er að röskum, snyrtilegum og sjálfstæðum einstaklingi 
sem hefur gaman af mannlegum samskiptum. Skilyrði er að 
viðkomandi sé með meirapróf og eru lyftararéttindi æskileg.  
Vinnutími er virka daga frá kl. 8:00-17:00 auk tilfallandi yfi rvinnu 
eftir verkefnastöðu. Fyrirtækið er verslunarfyrirtæki á raforku- 
og rafeindasviði og hefur innan sinna vébanda mjög öfl ugan 
hóp vel menntaðra fagmanna sem keppist við að veita góða                    
þjónustu.

Tískuverslun - herradeild 566078

Þekkt og virt fyrirtæki sem rekur fataverslanir í Smáralind og í 
Kringlu óskar eftir að ráða starfsmann í herradeild. Í starfi nu felst 
ráðgjöf, sala og þjónusta við viðskiptavini, framsetning á vörum, 
dagleg umhirða verslunarinnar og annað sem til fellur. Leitað 
er að jákvæðum einstaklingi sem hefur gott auga fyrir fatnaði,    
með ríka þjónustulund, mikla samskiptahæfi leika, drifkraft og 
frumkvæði. Konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um.

Geysir - bókari 566080 

Geysir óskar eftir að ráða öfl ugan og sjálfstæðan 
einstakling í starf bókara á skrifstofu fyrirtækisins. Í starfi nu 
felst launaútreikningur, afstemmingar, verkbókhald, kostnaðar-
bókhald, eftirlit með söluuppgjörum og önnur tilfallandi störf. 
Leitað er að reyndum bókara með góða og marktæka 
þekkingu á bókhaldi og mikla reynslu af Navision bókhalds-
kerfi nu. Viðkomandi þarf að geta tekið ákvarðanir, sýnt 
frumkvæði, greint gögn með gagnrýnum hætti og unnið 
samkvæmt verklagsreglum. Um 100% starf er að ræða og þarf 
viðkomandi að geta hafi ð störf sem fyrst. 
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Kennarar óskast til starfa í  
Gerðaskóla í Sveitarfélaginu Garði

Óskum eftir að ráða kennara til afleysingarstarfa í 1. 
bekk frá 1. febrúar nk. Um er að ræða 100% starf.

Umsóknarfrestur um afleysingarstarf er til 23. janúar.

Einnig er laus 100% staða sérkennara við skólann.

Umsóknarfrestur um stöðu sérkennara er til 15. febrúar. 

Viðkomandi þurfa að hafa tilskylda menntun, vera jákvæðir, 
röskir til vinnu og eiga gott með að vinna í samstarfi.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi kennslureynslu.  

Skólastjórnendur veita frekari upplýsingar í síma 422-7020.
Umsóknir ásamt ferilskrám og upplýsingum um  
umsagnaraðila skal senda til: skarphedinn@gerdaskoli.is
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 SÉRFRÆÐINGUR Í STJÓRN-  
 OG REGLUNARBÚNAÐI

 Orkusvið leitar að sérfræðingi til að hafa yfirumsjón með  

 stjórn- og reglunarbúnaði í aflstöðvum Landsvirkjunar.

 Helstu verkefni:

>  Stefnumótun og samræming verklagsferla

>  Viðhald orkustjórnkerfis og vöktun á búnaði

>  Öryggismál og viðbragðsáætlanir

>  Þátttaka í útboðsgerð og ráðgjöf um val á búnaði

 Menntunar- og hæfniskröfur:

>  Háskólamenntun í verkfræði, tæknifræði,    

 tölvunarfræði eða öðru sem nýtist í starfi

>  Þekking og reynsla af stjórnkerfum 

>  Mjög góð kunnátta í stýrikerfum og öryggismálum,   

 þekking og reynsla af SCADA kerfum er kostur

>  Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og stefnumótun

>  Greiningarhæfni og sjálfstæð vinnubrögð

>  Gott vald á íslensku og ensku, norðurlandamál er kostur

 SÉRFRÆÐINGUR Í VATNA-  
 OG VEÐURMÆLINGUM

 Rannsóknardeild Landsvirkjunar leitar að sérfræðingi  

 í fjölbreytt og krefjandi starf. Æskilegt er að viðkomandi  

 aðili geti hafið störf sem fyrst.

 Helstu verkefni:

>  Umsjón mæla og mælinga í vatna- og veðurmælakerfi

>  Úrvinnsla vatna- og veðurgagna

>  Margvísleg sérhæfð mæliverkefni

 Menntunar- og hæfniskröfur:

>  Menntun á sviði tækni- eða verkfræði,    

 framhaldsmenntun er kostur

>  Þekking og reynsla af virkjunum, vatnafræði,   

 veðurfræði eða sambærilegu

>  Þekking og reynsla af mælarekstri

>  Þekking og reynsla af mælibúnaði til  

 vatna- og landmælinga

>  Góð samskiptahæfni og hæfni til að vinna  

 í krefjandi vinnuumhverfi

>  Sjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð

>  Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Hjá Landsvirkjun og dótturfélögum hennar starfa um 

350 manns með fjölbreytta menntun. Áhersla er lögð 

á jafnrétti og tækifæri til starfsþróunar.

Landsvirkjun leitar  
að sérfræðingum 

Sótt er um störfin á vef Capacent 

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir  

(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Erik  

Christianson Chaillot (erik.chaillot@capacent.is) 

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar nk.
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Verkefnastjóri Félagsmiðstöðvarinnar Zelsíuz

Sveitarfélagið Árborg auglýsir stöðu verkefnastjóra félagsmiðstöðvarinnar Zelsíuz lausa 
til umsóknar. Leitað er að reglusömum og áreiðanlegum einstaklingi sem hefur m.a. til að 
bera  frumkvæði,  góða samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf.  Mikil uppbygging á sér stað í Sveitar-
félaginu Árborg en nýlega flutti félagsmiðstöðin í sama húsnæði og ungmennahúsið og 
var þá um leið tekin til gagngerðra endurbóta en verkefnastjóri kemur til með að móta 
starfsemina til framtíðar í samstarfi við tómstunda- og forvarnafulltrúa.

Laun eru samkvæmt samningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags og er starfið 100%.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Bragi Bjarnason, menningar- og frístundafulltrúi, netfang  bragi@arborg.is  
eða Gunnar E. Sigurbjörnsson tómstunda- og forvarnafulltrúi,  netfang gunnars@arborg.is í síma 480-1900.
Umsóknarfrestur rennur út 23. janúar næstkomandi.
Umsóknir berist til Gunnar E. Sigurbjörnssonar tómstunda- og forvarnafulltrúa, netfang gunnars@arborg.is eða á skrifstofu  
Sveitarfélagsins Árborgar, Ráðhúsinu, Austurvegi 2 Selfossi, merkt: verkefnastjóri Zelsiuz.

Starfssvið
• Daglegur umsjón og áætlanagerð fyrir félagsmið-

stöðina
• Innkaup
• Skipulagning þjónustu staðarins í samráði við 

notendur, tómstunda- og forvarnafulltrúa og starfsfólk
• Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk, skóla 

og aðra samstarfsaðila
• Þátttaka í stefnumótun
• Yfirumsjón með vinnuskóla sveitarfélagsins í sam-

starfi við menningar- og frístundafulltrúa sem og 
tómstunda- og forvarnafulltrúa.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun af tómstunda-, uppeldissviði eða 

önnur sambærileg menntun æskileg
• Starfsreynsla í félagsmiðstöðum, frístundaheimilum 

og/eða öðru tengdu æskulýðsstarfi æskileg
• Áhugi á æskulýðsstarfi
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
• Sjálfstæði og frumkvæði
• Góða samskiptahæfni
• Almenn tölvukunnátta

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum  
(biologics) og mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. 
Starfsemin er GMP vottuð og framleiðsluferlar og starfshættir  
samþykktir af lyfjastofnunum út um allan heim, m.a. af FDA í USA.

Starfssvið: Lyfjaframleiðsla, þrif, skýrsluhald.
Hæfniskröfur: Góð skrif- eða málfærni í íslensku og/eða ensku, 
samskiptahæfileikar, sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleiki og 
reglusemi.  Reynsla af lyfja- eða matvælaframleiðslu er kostur.
Menntunarkröfur:  Æskilegt er að umsækjandi hafi 
stúdentspróf, iðnpróf eða sambærilegt.
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á arnthor@isteka.com.  
Umsóknarfrestur er til 23. janúar 2013.

Starf í framleiðsludeild

Þjónar þú með glæsibrag? 
Gallery Restaurant – Hótel Holti er á ný kominn 
í fremstu röð veitingahúsa á Íslandi og í Evrópu. 
Nordic Prize verðlaunin og þjónustukannanir 
bera okkur söguna góða og við ætlum að bæta 
um betur á þessu ári. 
Við leitum að framúrskarandi þjónustulunduðum 
aðilum til að skapa ógleymanlegar minningar 
fyrir gesti okkar. Nauðsynlegt er að umsækjendur 
séu með reynslu af veitingastörfum og hlýlega 
framkomu. 
Vilt þú starfa með fagmönnum að því markmiði 
að gefa óaðfinnanlega þjónustu í einu fallegasta 
húsi landsins? 
Umsóknir með mynd og ferilskrá sendist á 
gallery@holt.is 

Sölu—Hönnuður/Ráðgjafi/Verkefnastjóri 
 

Viltu ferðast 80 l 100 daga á ári? 
Getur þú teiknað í Autodesk Inventor 3D? 

Hefur þú reynslu af því að selja vélar og tæki? 
Gæ r þú stjórnað uppsetningum tækja erlendis? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vegna aukinna verkefna, leitum við að starfskra i á söluskrifstofu 
okkar í húsi Sjávarklasans á Grandagarði 16 í Reykjavík. 
  
Starfið felst í hönnun söluteikninga í Autodesk Inventor 3D fyrir 
söludeildina, verkefnastjórnun og sölu lausna fyrirtækisins l við-
skiptavina þess um allan heim.  
Þekking á vinnslutækni í sjávarútvegi og fiskiðnaði er mikill kostur.  
Gerð sölu lboða, sölu- og uppsetningaferðir er einnig hlu  af 
starfinu og má reikna með að ferðadagar séu að jafnaði 80-100 á 
ári, innanlands sem utan. 
Við leitum að einstaklingi sem er skipulagður, sjálfstæður, og 
sterkur í mannlegum samskiptum. Hann/hún þarf að hafa mikið 
frumkvæði og vera lausnaþenkjandi. Hann/hún þarf að tala og 
skrifa ensku mjög vel. Gott vald á Microsoft Office er skilyrði og 
þekking á Autodesk Inventor.  
 
Nánari upplýsingar veitir:  
Kristján Karl Aðalsteinsson kristjan@3xtechnology.com 
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.  
Umsóknir með CV sendist til kristjan@3xtechnology.com fyrir 25. 
janúar nk. 
  
 3X Technology ● Grandagarði 16 ● 101 Reykjavík   

www.3xtechnology.com ● Sími: 450 5050 ● Fax: 450 5059 

Get
Hefur þú reynslu a
æ r þú stjórnað uppsetningum 

kinna verkefna, leitum við að starfskra i á söluskri
ns á Grandagarði 16 í Reykjavík.

entor 3DHæfniskröfur:
  18 ára lágmarksaldur
  Mikil öryggisvitund og árvekni
  Heiðarleiki og stundvísi
  Góð samskiptahæfni
  Dugnaður og sjálfstæði
  Bílpróf
  Starfsfólk við raf- og vélvirkjun þarf að 

hafa sveinspróf eða vera langt komið 
í námi í viðeigandi fagi

Framleiðslustörf eru vaktavinna en önnur 
störf eru í dagvinnu.

Starfsfólki bjóðast ferðir til og frá vinnu, frá 
Akranesi, Borgarnesi og höfuðborgarsvæðinu.

Umsóknarfrestur er til 3. febrúar. 
Umsóknir og upplýsingar eru á nordural.is og 
í síma 430 1000 (Helga Björg Hafþórsdóttir). 
Öllum umsóknum verður svarað.

www.nordural.is

Norðurál gætir fyllsta jafnréttis kvenna og karla. 
Starfsfólkið leggur grunninn að velgengni fyrirtækisins. 
Gildi Norðuráls eru hagsýni, liðsheild og heilindi.

Við leitum að metnaðarfullu fólki í fjölbreytt og eftirsótt sumarstörf  
í álverinu á Grundartanga. Í boði eru störf við framleiðslu, raf- og vél-
virkjun og önnur fjölbreytt störf.

Alvöru vinna í sumar!
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Ert þú líka WOW?

Katrínartún 12 Ísland / Iceland105 Reykjavík +354 590 3000 wow@wow.iswww.wow.is

Aðstoðarmaður
forstjóra
Okkur vantar kraftmikla, óþreytandi og 

áberandi duglega manneskju sem kann 

allt; meðal annars að stýra verkefnum, 

halda utan um ferðabókanir, fundargerðir 

og allt mögulegt annað. Þarf að vera 

jákvæð, gædd ríkri skipulagshæfni, með 

blússandi WOW faktor og bros á vör.

Framkvæmdastjóri flugrekstrarsviðs
Við leitum að öflugum stjórnanda, með mikla reynslu og leiðtogahæfileika. Viðkomandi 

situr í framkvæmdastjórn félagsins og sér um samskipti við flugrekanda, alla helstu 

birgja, opinbera aðila og eftirlitsaðila hér heima og erlendis — ásamt því að stækka 

leiðarkerfi, sjá um umsóknarferla fyrir flugrekstrarleyfi og tryggja áfram stundvísi og 

öryggi WOW air. Þarf að hafa vit og skilning á kostnaðartölum í flugrekstri, áætlunargerð 

og innleiðingu ferla. Háskólamenntun við hæfi er skilyrði, sem og ævintýraþrá og 

unun af því að vinna undir miklu álagi.

Starfsmannastjóri
Við leitum að þjónustuliprum og orkumiklum einstaklingi, sem hefur óendanlega 

gaman af mannlegum samskiptum, til að halda utan um starfsfólkið okkar; 

ráðningar, launamál o.fl. Þarf að vera jákvæður, ábyrgur og stútfullur af lífsgleði. 

Skilyrðin eru aðdáunarverðir skipulagshæfileikar, háskólamenntun, gott og 

stöðugt skapferli og almenn lífsgleði. 

Svæðisstjóri 
í Skandinavíu
Óskum eftir að ráða svæðisstjóra, sem 

staðsettur er á skrifstofum WOW air 

í Kaupmannahöfn. Þarf að hafa reynslu 

af sölustjórnun, háskólamenntun 

í viðskipta- eða rekstrarfræði og að tala 

dönsku — og helst skilja hana líka. 

Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður 

í vinnubrögðum, dugmikill, ligeglad og 

má ekki vera haldinn krónískri heimþrá.

Matreiðslumeistari 
Okkur vantar listakokk í eldhúsið sem 

eldar hollan og góðan mat fyrir starfsfólk 

WOW air. Reynsla úr eldhúsi nauðsynleg 

sem og hagsýni í innkaupum og nýting á 

hráefni. Hugmyndaauðgi, umhyggjusemi 

og almenn lífsgleði eru kostir. Sendu 

okkur umsókn og jafnvel hugmynd að 

óskamatseðlinum þínum.

Forstöðumaður 
WOW travel
Við leitum að hugmyndaríkri manneskju í 

framleiðslu og skipulagningu pakkaferða 

hjá WOW travel. Þarf að hafa reynslu af 

skipulagningu á pakkaferðum fyrir hópa 

og einstaklinga. Menntun á sviði 

viðskipta eða ferðamála er æskileg. Ekki 

spillir fyrir að vera skipulagður og agaður,  

með mikið keppnisskap og skemmtilega 

sýn á lífið og tilveruna.

Það eru nokkur sæti laus hjá okkur

Vilt þú slást í hópinn? Ekki hika við að senda 
umsókn á starf@wow.is fyrir 1. febrúar. 

WOW mun flytja 450.000 farþega til og frá Íslandi 2013

LOFORÐ

WOW
LÆGRA VERÐ

NÝRRI VÉLAR

OG BREIÐASTA

BROSIÐ
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MÚRBÚÐIN  LEITAR 
STARFSMANNA
Múrbúðin óskar eftir að ráða í eftirtalin 
störf.

  Sölumaður í verslun á Kletthálsi 7. 
Framtíðarstarf, leitað er að einstaklingi 25 
ára eða eldri vönum sölumannsstörfum. 
Samviskusemi, þjónustulund, metnaður.

  Lagermaður með meirapróf. Leitað 
er að ein staklingi 25 ára eða eldri með 
reynslu af lagerstörfum.

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar 
á netfangið: ragnar@murbudin.is  

sími: 511 1144
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Dagþjónustan Lyngási 
Óskar eftir þroskaþjálfum, félagsliðum og 
stuðningsfulltrúum til starfa í hlutastörf eftir 
hádegi, vinnutími 12.30 til 16.30. Æskilegt er að 
umsækjendur geti hafið störf sem fyrst eða eftir 
nánara samkomulagi.

Lyngás er staðsett í Safamýri 5 og er opið frá 
8.00-16.30 á virkum dögum. Þangað sækja 
þjónustu börn á aldrinum 1-6 ára og ungmenni 
frá 16 ára aldri.

Á Lyngási fer fram sérhæfð þjálfun í gegnum 
leik og starf, s.s. þroskaþjálfun, örvun á 
skynhreyfigetu, atferlisþjálfun og sjúkraþjálfun. 
Áhersla er m.a. lögð á athafnir daglegs lífs, 
eflingu líkamsvitundar, tengsla-, boðskipta- og 
atferlisþjálfun. Mikið samstarf er við foreldra/
aðstandendur, ráðgjafa og tengslastofnanir. 

Upplýsingar veitir Birna Björnsdóttir í síma  
553-8228 á virkum dögum. Upplýsingar um 
félagið má finna á heimasíðu þess  
www.styrktarfelag.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

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

Upplýsingar veitir:

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 27. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Ráðgjafi

Starfssvið: 
• Ráðgjöf og sala er varðar fóður, sáðvöru og  

rekstrarvörur bænda 
• Viðhald viðskiptasambanda og eftirlit með þjónustu 
• Öflun nýrra viðskiptavina 
• Heimsóknir til bænda og annarra viðskiptavina 

Hæfniskröfur: 
• Starfsreynsla tengd landbúnaði er æskileg 
• Góðir söluhæfileikar 
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
• Menntun sem nýtist í starfi er mikill kostur (s.s. búvísindi, 

dýralækningar, líffræði) 
• Góð enskukunnátta 

Lífland óskar eftir að ráða öflugan og reyndan ráðgjafa í söluteymi fyrirtækisins. 

Starfið er fjölbreytt, snýst um mannleg samskipti og krefst ferðalaga innanlands. 

Lífland er markaðsdrifið þjónustufyrirtæki og lýtur starfsemi fyrirtækisins annars vegar að 
framleiðslu á fóðri og þjónustu tengdri landbúnaði, hestaíþróttum, dýrahaldi og útivist og hins 
vegar matvælaframleiðslu og þjónustu við matvælageirann.

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

Upplýsingar veita:

Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 27. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Deildarstjóri innkaupa, 
vöruhúss og dreifingar

Helstu verkefni:
• Yfirumsjón með innkaupum félagsins, þ.m.t. samskiptum og 
   samningum við erlenda birgja og flutningsaðila.
• Yfirumsjón með vöruhúsi og dreifingu.

Menntunar-  og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Reynsla af erlendum innkaupum og samningagerð.
• Reynsla af öflun og viðhaldi viðskiptasamninga.
• Þekking á rekstri vöruhúsa.
• Reynsla af stjórnun starfsmanna og deilda.
• Gott vald á ensku, þýskukunnátta er kostur.
• Góð tölvukunnátta.
• Viðkomandi þarf að vera samviskusamur, heiðarlegur og 
   hafa góða samskiptahæfileika.
• Áhugi á lífrænum og heilsusamlegum lífsstíl.

Yggdrasill ehf. leitar eftir deildarstjóra innkaupa, 
vöruhúss og dreifingar.

Yggdrasill er ört vaxandi heildsala sem var stofnuð árið 1986 og sérhæfir sig 
í innflutningi, dreifingu og markaðssetningu á breiðu úrvali af lífrænum vörum 
og heilsuvörum. Verkefni fyrirtækisins er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan, 
auka sjálfbærni og skapa verðmæti. Gildin eru heilbrigði, heilindi og hagsýni 
og kjörorðin „Lífrænt er framtíðin“.

Rafkaup hf - Ármúla 24 - 108 Reykjavík - www.rafkaup.is

Rafkaup er þjónustufyrirtæki sem 

sérhæfir sig í sölu og þjónustu á 

lömpum, lampabúnaði, ljósaperum 

og innlagnaefni.

Rafkaup er umboðsaðili þekktra 

vörumerkja eins og SYLVANIA, 

DELTA LIGHT og TARGETTI.

Rafkaup var stofnað árið 1982.

Sölumaður í verslun

IGUZZINI.

28. janúar.

Dagskrárstjóri
Bíó Paradísar

Bíó Paradís leitar að dagskrárstjóra til þess að 
sinna dagskrárgerð og hafa umsjón með gerð 

markaðs- og kynningarefnis Bíó Paradísar. 
Við leitum að hugmyndaríkum og fjölhæfum 

einstaklingi sem hefur þekkingu á 
kvikmyndum og dreifingu kvikmynda, reynslu 

af kynningarstarfi, stjórnun viðburða og 
markaðssetningu. 

Um er að ræða 100% starf. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
framkvæmdastjóra Bíó Paradísar, 
Hrönn Sveinsdóttur, á netfangið 

hronn@bioparadis.is fyrir 28. janúar nk.
Heimili kvikmyndanna ses (Bíó Paradís) er sjálfseignarstofnun sem 
sett var á fót af samtökum kvikmyndagerðarmanna með það að 

markmiði að efla kvikmyndamenningu og kvikmyndafræðslu á Íslandi. 
Bíóið er rekið án hagnaðarsjónarmiða.

Hverfisgötu 54  |  101 Reykjavík  |  www.bioparadis.is
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Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ber ábyrgð á þróun hjúkrunar á deildinni og stuðlar að þekkingarþróun í 

hjúkrun með því að hvetja til rannsókna og nýta rannsóknarniðurstöður
 » Ber ábyrgð á gæða- og öryggismálum deildarinnar
 » Ber ábyrgð á að rekstur og starfsmannamál deildarinnar séu í samræmi við 

fjárhagsáætlun

Hæfnikröfur
 » Hjúkrunarfræðimenntun
 » Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt
 » A.m.k. 5 ára starfsreynsla í hjúkrun
 » Þekking á líknarmeðferð er æskileg
 » Góð leiðtoga- og samskiptahæfni

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 02.02.2013
Upplýsingar veita Vilhelmína Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri 
lyflækningasviðs, sími 543 1000, vilhehar@landspitali.is og Þórgunnur 
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, sími 825 5136, torghjal@landspitali.is
Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og 
vísindavinnu. 
Umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunarráðs Landspítala. 
Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum gögnum og viðtölum.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti til Vilhelmínu 
Haraldsdóttur, framkvæmdastjóra lyflækningasviðs, Landspítala, E-7, 
Fossvogi.

Deildarstjóri Heimahlynningar
Starf hjúkrunardeildarstjóra í Heimahlynningu er laust til umsóknar. 
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. mars 2013 eða eftir 
samkomulagi, til 5 ára.
Heimahlynning, sem er með aðsetur í húsi líknardeildar í Kópavogi, 
starfar í tengslum við líknarráðgjafateymi og veitir sjúklingum á 
líknandi meðferð sérhæfða þjónustu sem miðar að því að gera þeim 
kleift að vera sem lengst heima. Hjúkrunardeildarstjóri er yfirmaður 
hjúkrunar á deildinni, stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um 
hjúkrunarfræðileg málefni innan deildarinnar. Gert er ráð fyrir að hluti 
starfs hjúkrunardeildarstjóra verði klínísk vinna. Næsti yfirmaður er 
framkvæmdastjóri lyflækningasviðs.

Trésmiðir óskast
Verktakafyritæki óskar eftir að ráða trésmiði/reynslubolta 
til starfa í verkefni á höfuðborgarsvæðinu.   
Næg verkefni framundan.

Uppl í síma 897-4807 eða í heimab@simnet.is   

Við óskum eftir í fullt starf:
Faglærðum bifvélavirkja / vélvirkja eða ófaglærðum manni 

vönum viðgerðum vörubíla og vinnuvéla. Einungis maður með 
víðtæka reynslu kemur til greina. Viðkomandi þarf að hafa  

rafsuðukunnáttu og geta unnið sjálfstætt, vera reglusamur og 
eiga gott með mannleg samskipt. 

Frekari upplýsingar veitir Guðmundur í síma 899-6810.
Umsóknir skulu sendar á veffangið mummi(hjá)vvehf.is.

Menntun:

Rafvirkjun, ferðamálafræði, 
hárgreiðsla, markaðsfræði, 
hjúkrun, verkfræði, meirapróf, 
rekstrarfræði, hótelstjórnun, 
vefhönnun, iðjuþjálfun, dúka-
lagning, enska, tæknifræði,
hönnun, tónlist, félagsfræði,
sjúkraliðanám, leiðsögn, 
kennslufræði, snyrtifræði, 
málmsmíði, þýðingarfræði
Liðsstyrkur auðveldar þér að bæta við starfskrafti úr hópi 
fólks með fjölbreytta reynslu, menntun og hæfileika.

Atvinnurekendur sem grípa tækifærið strax og ráða fólk 
úr hópi langtíma-atvinnulausra í ný störf fá 186.418 króna 
mótframlag á mánuði, fyrstu sex mánuðina. Skráðu þig 
núna því framlagið lækkar eftir því sem líður á árið.

Skráning og nánari upplýsingar á www.lidsstyrkur.is

Nýtum tækifærið!
Verðum að liði, vinnum gegn atvinnuleysi.
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Hlutastarf á endurskoðunarskrifstofu. 
Í boði er hlutastarf á endurskoðunarskrifstofu 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða 
vinnu við gerð ársreikninga og skattframtala fyrir 
rekstraraðila, ásamt færslu bókhalds o.fl. Reynsla af 
uppgjörsvinnu skilyrði. Umsóknir sendist á box@frett.is 
merktar:„Hlutastarf-1901” fyrir 28. janúar nk.

Atvinna
Óskum eftir að ráða í 30 störf hjá okkur!!

Glænýtt fiskvinnsluhús staðsett í Sandgerði.
Óskum eftir að ráða í eftirfarandi stöður til okkar.

Verkstjóra, vélstjóra, handflakara og starfsfólk í almenn  
fiskvinnslustörf.

Áhugasamir vinsamlegasti sendið upplýsingar um  
menntun og reynslu á eftirfarandi.

Mail. Jon.brunir@simnet.is eða hafi samband í síma 864-7271

Sölumaður óskast
Fótspor ehf. óskar eftir að ráða sölumann til starfa.

Fótspor ehf. er útgáfufyrirtæki sem  
gefur út samtals níu blöð í dag.   

Hægt er að sjá nánari upplýsingar  
um fyrirtækið á www.fotspor.is

Hæfniskröfur:  Viðkomandi þarf að kunna góð  
skil á excel og reynsla af sölumennsku er æskileg.

Vinsamlegast sendið umsóknir á as@fotspor.is fyrir 26. Janúar 2013.

Starfsmaður í blóðtöku
Rannsóknastofan í Mjódd óskar 
eftir að ráða starfsmann í blóðtöku, 
reynsla æskileg. Þarf að geta hafið 

störf sem fyrst. 

Umsóknir óskast sendar á solrun@setrid.is 
fyrir 23. janúar n.k. Upplýsingar í síma 535 7777.

Virðing
RéttlætiVR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

VR      KRINGLUNNI 7     103 REYKJAVÍK

S. 510 1700      F. 510 1717      WWW.VR.IS

Umsjónarmaður orlofs-
byggðar VR í Miðhúsaskógi

VR leitar að umsjónarmanni fyrir orlofsbyggð félagsins í Miðhúsaskógi.
Orlofshúsin eru 20 talsins en auk þeirra er á svæðinu rekið nýtt tjaldsvæði fyrir félagsmenn. 
Starfið hentar vel t.d. samhentum hjónum eða félögum.

Helstu verkefni umsjónarmanns eru:
- Almennt viðhald og eftirlit með orlofshúsunum og umhverfi þeirra.
- Umsjón og eftirlit með lóðahirðingu, heimreið, vatnsbóli, göngustígum og girðingum.
- Þjónusta og samskipti við leigutaka.
- Samskipti við verktaka.

Meðal hæfniskrafa:
- Iðnmenntun er mikill kostur.
- Verkþekking og reynsla af sambærilegum verkefnum er skilyrði.
- Þjónustulund, færni í samskiptum og jákvæðni.
- Sjálfstæði og útsjónarsemi.
- Samviskusemi og dugnaður.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Emil Gústafsson (emil@vr.is). Umsóknir með upplýsing-
um um menntun og fyrri störf sendist til VR, Kringlan 7, 103 Reykjavík eða á netfangið 
starfsumsokn@vr.is. Frekari upplýsingar um félagið og starfsemi þess má finna á www.vr.is.

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2013

Bílstjóra vantar
Óskum eftir bílstjórum bæði með og án meira-
prófs í fullt starf og hlutastarf. 

Starfsumsókn sendist á keyrsla@keyrsla.is
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Olíuverzlun Íslands hf.

Við óskum eftir traustu fólki í störf verslunarstjóra á þjónustustöðvum okkar 
á Hellu og í Stykkishólmi. Reynsla af verslunarstörfum og stjórnun er æskileg.

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, 
stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika í 
samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Helstu verkefni
• Umsjón með daglegum rekstri stöðvarinnar
• Innkaup
• Sala
• Mannaforráð
• Þjónusta við einstaklinga og fyrirtæki 

Hæfni og þekking
Áhersla er lögð á ríka þjónustulund, stundvísi, 
snyrtimennsku og hæfni í mannlegum samskiptum.
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Skilyrði er að umsækjendur hafi hreint 
sakavottorð og séu reyklausir.

Vinsamlega sendið umsóknir, merktar stað-
setn ingu starfs, ásamt ferilskrá í tölvupósti 
á netfangið frida@olis.is fyrir 28. janúar nk.

Ef frekari upplýsinga er óskað má jafnframt 
senda fyrirspurn á sama netfang.

Þín bíður stjórnunarstaða
á Hellu eða í Stykkishólmi

Leirvogstunguskóli 

Laus staða matráðs við Leirvogstugnuskóla

Starfið er laust núna og starfshlutfall er 80-90% eða eftir 
skamkomulagi.
Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.

Leirvogstunguskóli er um 45 barna leikskóli staðsettur í kyrrlátu 
íbúðarhverfi og stutt er í fjölbreytta náttúru. 

Upplýsingar um starfið veita skólastjórnendur 
Leirvogstunguskóla, Gyða Vigfúsdóttir  í síma 8916609 og 
Guðrún Björg Pálsdóttir í síma 5868648. 

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar og umsóknum skal skilað á 
netfangið leirvogstunguskoli@mos.is ásamt upplýsingum um 
umsækjenda..

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

Starf ráðgjafarþroskaþjálfa 
á fjölskyldusviði 

Mosfellsbær auglýsir eftir ráðgjafarþroskaþjálfa á 
fjölskyldusviði í 50% starf. Aðsetur starfsmanns verður á 
bæjarskrifstofunum í Kjarna að Þverholti 2 þar sem starfa að 
jafnaði um 45 manns. 
Mosfellsbær hefur að markmiði að á vinnustöðum bæjarins 
sé í boði eftirsóknarvert og aðlaðandi starfsumhverfi þar sem 
atvinna og fjölskylduábyrgð fara vel saman. 
 
Mosfellsbær tók við þjónustu við fatlað fólk í bæjarfélaginu 1. janúar 
2011 og veitir jafnt börnum sem fullorðnum margvíslega þjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ráðgjöf, fræðsla og stuðningur við fötluð börn og fullorðna   
 og aðstandendur þeirra. 
• Leiðsögn og stuðningur við forstöðumenn og annað   
 starfsfólk í þjónustu við fatlað fólk.
• Þátttaka í teymisvinnu með starfsfólki skóla og öðrum sem   
 annast þjónustu við þá sem búa við fötlun.
• Samstarf við þá aðila og stofnanir sem annast greiningu   
 fatlana. 
• Samskipti við Tryggingastofnun ríkisins vegna    
 almannatrygginga og umönnunarbóta.

Hæfniskröfur: 
• BA-próf í þroskaþjálfafræði og meistaranám á mennta-  
 eða félagsvísindasviði. 
• Víðtæk reynsla af störfum með fötluðu fólki.  
• Rík þjónustulund og frumkvæði.
• Lipurð í mannlegum samskiptum. 
• Sveigjanleiki, stundvísi og áreiðanleiki.
• Skipulagsfærni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Í boði er:
• Áhugavert starfsumhverfi.
• Fjölbreytt og lærdómsrík verkefni.
• Öflugur stuðningur og leiðsögn í starfi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Þroskaþjálfafélags Íslands 
við Samband íslenskra sveitarfélaga. Umsækjendur þurfa að 
geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veita Unnur V. Ingólfsdóttir 
framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs og Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir 
verkefnastjóri í síma 525 6700. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar 2013.

Umsóknir ásamt ferilskrá og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið 
skulu sendar á netfangið vibeke@mos.is. 
Í samræmi við jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar er fólk af báðum 
kynjum hvatt til að sækja um starfið. 

Forstöðumaður þjónustuíbúðakjarna 

Velferðarsvið

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir forstöðumanni í þjónustuíbúðakjarna fyrir aldrað fólk. 

Helstu verkefni eru:
• Stjórnun og rekstur þjónustuíbúðakjarna og félagsmiðstöð-

var að Furugerði 1
• Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð og stýring á þjónustu við 

íbúa kjarnans
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd starfs-

mannastefnu
• Þátttaka í þverfaglegu samstarfi er snýr að þróun þjónustu
• Samstarf við íbúa og hagsmunasamtök eldri borgara um 

aukið notendasamráð við þróun þjónustu í Furugerði
• Fræðsla og kynningarstarf til íbúa,  samstarfsaðila,  félaga- 

og hagsmunasamtaka

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði félags-, mennta- og/eða heil-

brigðisvísinda s.s. félagsráðgjafar, þroskaþjálfunar, 
iðjuþjálfunar eða sálfræði

• Þekking og reynsla af  stjórnun æskileg
• Þekking og reynsla af starfi með eldri borgurum
• Forystuhæfileikar og frumkvæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það  
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf  
Umsóknarfrestur er til 3. febrúar nk.

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Ingvarsdóttir, deildarstjóri  í síma  411 1500,  netfang: sigrun.ingvarsdottir@reykjavik.is

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndarþjónustu og stuðla að 
góðu samfélagi fyrir alla í samvinnu við íbúa, félagasamtök og hagsmunaaðila. 

Setur þú markið hátt?
Viltu verða frumkvöðull í uppbyggingu 4G á Íslandi?  
Viltu starfa með öflugu teymi harðsnúinna 
fjarskiptasérfræðinga við uppbyggingu, rekstur, mælingar og 
bestun farsímadreifikerfa um allt land? Þá er starf tæknimanns 
í radíódeild Vodafone eitthvað fyrir þig.

Ef þú hefur háskólamenntun í rafmagnsverkfræði, tæknifræði 
eða iðnfræði, frumkvæði og metnað í starfi og vilt takast á við 
fjölbreyttar aðstæður hvetjum við þig til að sækja um.

Nánari upplýsingar um starfið og hæfniskröfur er að finna á 
vodafone.is/storf.
Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2013.

Þín ánægja er okkar markmið
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Starfsreynsla:

Málari, hárgreiðsla, 
tryggingasali, matreiðsla, 
fiskverkun, smiður, kennari, 
símvirki, sjúkraliði, umbrot, 
bílasali, lögreglumaður, 
textagerð, Baader-vinnsla, 
tamningar, tölvuviðgerðir,
innsláttur, kaffibarþjónn,
vélvirki, leigubílaakstur 
byggingavinna, vefhönnun
Liðsstyrkur auðveldar þér að bæta við starfskrafti úr hópi 
fólks með fjölbreytta reynslu, menntun og hæfileika.

Atvinnurekendur sem grípa tækifærið strax og ráða fólk 
úr hópi langtíma-atvinnulausra í ný störf fá 186.418 króna 
mótframlag á mánuði, fyrstu sex mánuðina. Skráðu þig 
núna því framlagið lækkar eftir því sem líður á árið.

Skráning og nánari upplýsingar á www.lidsstyrkur.is

Nýtum tækifærið!
Verðum að liði, vinnum gegn atvinnuleysi.
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Glófi ehf. leitar að metnaðarfullum  einstakling 
í sölustarf á VARMA ullar- og mokkavörum.
 
Hæfniskröfur:
• Metnaður, drifkraftur og jákvæðni
• Skipulagshæfni og geta unnið sjálfstætt
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking og/eða reynsla af sölustörfum
• Bílpróf og almenn tölvukunnátta nauðsynleg
 
Starfsvið/ábyrgð
• Heimsóknir til núverandi viðskiptavina
• Söluferðir út á land bæði dagsferðir og lengri ferðir
• Efling viðskiptatengsla ásamt öflun nýrra viðskiptasam  
 banda og eftirfylgni.
• Framsetning í verslunum 
• Öflun upplýsinga um markaðinn og þátttaka í skipulagningu  
 sölumála á starfsvæðinu í samvinnu við sölustjóra.
• Önnur verkefni er tengjast sölu- og markaðstarfi
• Starfssviðið er Vesturland og Suðurland að Höfuðborgar  
 svæðinu meðtöldu.
 
Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á Íslandi. 
Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth of Iceland, ásamt 
hönnunarlínunni Blik. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa 
og nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn fallegar og 
vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll framleiðsla fer fram á Íslandi. 
Umsvif fyrirtækisins eru í stöðugri aukningu og  og leitum við því að 
einstakling sem hefur áhuga og metnað til að taka þátt í uppbygg-
ingu á þessu gamalgróna vörumerki. Sjá einnig  www.varma.is og á 
Facebook undir VARMA the warmth of Iceland

Umsóknir sendist á 
birgitta@varma.is fyrir 
22. janúar.  
Öllum umsóknum 
verður svarað.

Save the Children á Íslandi
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Virðing
RéttlætiVR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

VR      KRINGLUNNI 7     103 REYKJAVÍK

S. 510 1700      F. 510 1717      WWW.VR.IS

Ráðgjafar í 
starfsendurhæfingu hjá VR
VR leitar að tveimur ráðgjöfum til að starfa á vettvangi starfsendurhæfingar.
Um er að ræða samvinnuverkefni VR og VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs. Ráðgjafarnir munu halda 
utan um starfsendurhæfingarmál félagsmanna sem eru með skerta vinnugetu vegna slysa eða 
sjúkdóma, í þeim tilgangi að aðstoða þá við að auka vinnugetu sína og varðveita vinnusamband 
þeirra. Um er að ræða mjög krefjandi störf í umhverfi sem er enn í mótun og uppbyggingu.

Helstu verkefni ráðgjafa eru:
- Stuðningur, ráðgjöf og hvatning fyrir einstaklinga. 
- Upplýsingaöflun og mat skv. viðurkenndum aðferðum.
- Umsjón, eftirfylgni og leiðsögn varðandi endurhæfingaráætlanir einstaklinga, 
   í samstarfi við fagaðila.
- Samstarf við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir vegna verkefnisins.

Hæfniskröfur:
- Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda sem nýtist í starfinu (t.d. á sviði 
  félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar).
- Víðtæk reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar. 
- Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
- Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund.
- Áhugi á að vinna með einstaklingum og geta til að skilja og setja sig inn 
  í mismunandi aðstæður einstaklinga.
- Sveigjanleiki, færni og vilji til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð.
- Geta til að koma frá sér efni í ræðu og riti.
- Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli.

Upplýsingar um störf ráðgjafa og starfsemi VIRK er að finna á heimasíðum VIRK www.virk.is  og 
VR www.vr.is. Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil skal senda á tölvupóstfangið 
starfsumsokn@vr.is eða til VR, Kringlunni 7, 103 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2013.

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknirSíðumúla 5   108 Reykjavík    Sími 511 1225    www.intellecta.is

Meginhlutverk og skyldur stjórnar
Stjórn félags ber meginábyrgð á rekstri félagsins og fer hún með æðsta vald þess á milli stjórnar-
funda. Meginhlutverk stjórnar er m.a. að stuðla að viðgangi félagsins og árangri til lengri tíma litið, 
hafa yfirumsjón með rekstrinum í heild og að hafa eftirlit með stjórnendum

Ráðgjöf um val á hæfum einstaklingum til stjórnarstarfa

   Skilgreining reynslu og þekkingar sem þörf er á innan stjórnar út frá eðli starfsemi og núverandi þörf
   Tillaga að heppilegri samsetningu einstaklinga innan stjórnar 
   Leit að hæfum einstaklingum með bakgrunn sem fellur að þörfum félagsins

Ráðgjöf okkar felst meðal annars í eftirfarandi:

Árleynir 2-8, 112 Reykjavík Sími 522 9000 Fax 522 9111 www.nmi.is

Markmið Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands 
er að styrkja samkeppnisstöðu íslensks 
atvinnulífs og auka lífsgæði með 
þekkingaruppbyggingu á grundvelli 
rannsókna og þróunar. Öflug tækniþróun, 
þjónusta og yfirfærsla þekkingar til 
fyrirtækja og frumkvöðla á sviði efnis-, líf- 
og orkutækni er mikilvægur þáttur í starfi 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands kemur með nýjar 
víddir inn í íslenskt samfélag - í þína þágu og 
þágu atvinnulífsins.

Verkfræðingur
óskast til starfa við prófanir, rannsóknir og 

vöruþróunarverkefni innan Efnis-, líf- og orkutækni 

hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

Starfssvið
Starfið felur í sér efnisprófanir og rannsóknir í 

jarðhitaumhverfi, tjónagreiningar og ráðgjöf til 

viðskiptavina.

Hæfniskröfur
• Viðeigandi framhaldsmenntun í verkfræði 

• Þekking á tæringu, málmþreytu og 

burðarþoli æskileg

• Góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum og rík 

þjónustulund 

Umsóknarferli
Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem 

körlum. Umsóknarfrestur er til 15. febrúar nk. 

Umsóknir skal senda til Nýsköpunarmiðstöðvar 

Íslands merktar:

Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Starfsumsókn – Verkfræðingur

Árleynir 2-8

112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Þorbjörnsson, 

framkvæmdastjóri Efnis-, líf- og orkutækni á 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands (ingo@nmi.is) í síma: 

522-9000.
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www.lyfja.is

Sölu- og afgreiðslufólk á höfuðborgarsvæðinu 

Við leitum að drífandi og líflegu 
sölu- og afgreiðslufólki til að 
ráðleggja viðskiptavinum okkar 
um val á vörum, afgreiða á kassa, 
afhenda lyf gegn lyfseðli, afgreiða 
lausasölulyf og gefa ráð um val
 og notkun þeirra.
 
Um er að ræða hlutastörf eftir 
hádegi, á kvöldin og um helgar, 
í apótekum okkar á höfuðborgars-
væðinu. Vinnuumhverfið er gott, 
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GETUR ÞÚ AÐSTOÐAÐ?

Fáðu nánari upplýsingar um störfin á heimasíðu okkar 
www.lyfja.is eða hjá starfsmannahaldi í síma 530 3800. 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru bæði karlar og konur hvött til þess 
að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

líflegir vinnustaðir, samkeppnishæf 
laun og möguleiki á þróun í starfi.
 
Ef þú býrð yfir ríkri þjónustulund og 
söluhæfileikum, góðri tölvukunnáttu 
og getu til að vinna undir álagi, þá 
erum við að leita að þér. Reynsla af 
verslunarstörfum er æskileg og 
reynsla úr apóteki er kostur.

Vélstjóri
Faxaflóahafnir sf óska að ráða til starfa vélstjóra frá og 
með 2. apríl 2013.   Starfið felst aðallega í vélstjórn og 
viðhaldsverkefnum á dráttarbátum Faxaflóahafna sf., móttöku 
skipa og öðrum tilfallandi störfum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði: 
• Hafi vélstjóraréttindi - VF III
• Hafi sótt námskeið í Slysavarnarskóla Sjómanna
• Hafi góða kunnáttu í íslensku og ensku
• Hafi góða tölvukunnáttu

Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi, 
á Grundartanga og í Borgarnesi og sinna starfsmenn 
Faxaflóahafna sf. verkefnum á þeim stöðum.  Unnið er alla 
virka daga 07:00 –17:00.  
Umsóknir sendist Faxaflóahöfnum sf. Tryggvagötu 17, 121 
Reykjavík merkt VÉLSTÓRI fyrir 1. febrúar n.k.  Þar sem 
í gildi eru ákvæði laga um hafnavernd þá er óskað eftir að 
umsókn fylgi sakavottorð.
Nánari upplýsingar gefur yfirhafnsögumaður í síma 525 8900.

Ert þú með hjartað á réttum stað?

Kalkofnsvegi 1 
150 Reykjavík

www.rb.is

Við óskum eftir starfsfólki í eftirfarandi störf:

Matreiðslumaður

Við erum að leita að matreiðslumanni sem vill taka 

þátt í því að hjartað í nýju höfuðstöðvunum okkar að 

Höfðatorgi blómstri. Sá eða sú rétta verður að vera 

lagin(n) í samskiptum, hagsýn(n) og hæf(ur) til þess 

að vinna með kraftmiklum hópi fólks.  Ástríða fyrir 

matargerð og jákvætt viðmót eru lykilþættir í því að 

við náum saman. Um er að ræða fullt starf.

Þjónustuaðili í mötuneyti, eldhús, kaffistofur og 

fundarherbergi

Af því að þetta eru þeir staðir þar sem við komum 

saman og eigum okkar bestu stundir, viljum við ráða 

glaðlega manneskju til að hjálpa okkur að halda þeim 

hreinum og fallegum. Starfið snýst um að aðstoða í 

eldhúsi fram yfir hádegismat, ræsta eldhúsið og sjá 

um fundarherbergi og kaffistofur eftir það. 

Vinnutíminn er frá kl. 10/11 til kl. 16/17 

eftir samkomulagi.

Við bjóðum góða 
vinnuaðstöðu, tækifæri 
til endurmenntunar og 
starfsþróunar, frábæra 
samstarfsfélaga og umhverfi 
þar sem fagmennska, 
frumkvæði og traust eru 
undirstaða allra verka.

Umsóknarfrestur er til 28. janúar 2013. Hægt er 
að sækja um á www.rb.is. Nánari upplýsingar veitir 
Guðbrandur Jónasson, starfsmannastjóri RB, 

í síma 569 8877, gudbrandur@rb.is. 
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál.
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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.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- 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 sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Störf Landlæknir Reykjavík 201301/064
Framkvæmdastjóri Íslenski dansflokkurinn Reykjavík 201301/063
Fulltrúi Umboðsmaður skuldara Reykjavík 201301/062
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, geðdeild Akureyri 201301/061
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, dagdeild Akureyri 201301/060
Heilsugæsluritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201301/059
Hjúkrunarfr. við heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201301/058
Sérfr. í gerð búreikn. og landb.tölfr. Hagstofa Íslands Reykjavík 201301/057
Starfsmaður við gagnasöfnun Hagstofa Íslands Reykjavík 201301/056
Sérfræðingur í gerð félagsvísa Hagstofa Íslands Reykjavík 201301/055
Eftirlitsdýralæknar Matvælastofnun, suðurumdæmi Selfoss 201301/054
Héraðsdýralæknir Matvælastofnun, suðvesturumd. Reykjavík 201301/053
Sviðsstjóri upplýsingasviðs Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201301/052
Aðstoðardeildarstjóri LSH, sérhæfð endurhæfingargeðd. Reykjavík 201301/051
Hjúkrunarfr. á öryggisgeðdeild LSH, Kleppur Reykjavík 201301/050
Deildarstjóri heimahlynningar LSH, stjórn lyflækningasviðs Reykjavík 201301/049
Arkitekt Minjastofnun Íslands Reykjavík 201301/048
Fjármálastjóri Minjastofnun Íslands Reykjavík 201301/047
Hagfr. á sviði hagfr. og peningast. Seðlabanki Íslands Reykjavík 201301/046
Matsaðilar Námsgagnastofnun Reykjavík 201301/045
Lektor, dósent, prófessor í sálfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201212/008
Sérfræðingur á launasvið Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201301/044

Glófi ehf. leitar að metnaðarfullum  einstakling 
í sölustarf á VARMA ullar- og mokkavörum.
 
Hæfniskröfur:
• Metnaður, drifkraftur og jákvæðni
• Skipulagshæfni og geta unnið sjálfstætt
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking og/eða reynsla af sölustörfum
• Bílpróf og almenn tölvukunnátta nauðsynleg
 
Starfsvið/ábyrgð
• Heimsóknir til núverandi viðskiptavina
• Söluferðir út á land bæði dagsferðir og lengri ferðir
• Efling viðskiptatengsla ásamt öflun nýrra viðskiptasam  
 banda og eftirfylgni.
• Framsetning í verslunum 
• Öflun upplýsinga um markaðinn og þátttaka í skipulagningu  
 sölumála á starfsvæðinu í samvinnu við sölustjóra.
• Önnur verkefni er tengjast sölu- og markaðstarfi
• Starfssviðið er Vesturland og Suðurland að Höfuðborgar  
 svæðinu meðtöldu.
 
Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á Íslandi. 
Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth of Iceland, ásamt 
hönnunarlínunni Blik. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa 
og nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn fallegar og 
vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll framleiðsla fer fram á Íslandi. 
Umsvif fyrirtækisins eru í stöðugri aukningu og  og leitum við því að 
einstakling sem hefur áhuga og metnað til að taka þátt í uppbygg-
ingu á þessu gamalgróna vörumerki. Sjá einnig  www.varma.is og á 
Facebook undir VARMA the warmth of Iceland

Umsóknir sendist á 
birgitta@varma.is fyrir 
22. janúar.  
Öllum umsóknum 
verður svarað.
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Markmið Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands 
er að styrkja samkeppnisstöðu íslensks 
atvinnulífs og auka lífsgæði með 
þekkingaruppbyggingu á grundvelli 
rannsókna og þróunar. Öflug tækniþróun, 
þjónusta og yfirfærsla þekkingar til 
fyrirtækja og frumkvöðla á sviði efnis-, líf- 
og orkutækni er mikilvægur þáttur í starfi 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands kemur með nýjar 
víddir inn í íslenskt samfélag - í þína þágu og 
þágu atvinnulífsins.

Verkfræðingur
óskast til starfa við prófanir, rannsóknir og 

vöruþróunarverkefni innan Efnis-, líf- og orkutækni 

hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

Starfssvið
Starfið felur í sér efnisprófanir og rannsóknir í 

jarðhitaumhverfi, tjónagreiningar og ráðgjöf til 

viðskiptavina.

Hæfniskröfur
• Viðeigandi framhaldsmenntun í verkfræði 

• Þekking á tæringu, málmþreytu og 

burðarþoli æskileg

• Góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum og rík 

þjónustulund 

Umsóknarferli
Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem 

körlum. Umsóknarfrestur er til 15. febrúar nk. 

Umsóknir skal senda til Nýsköpunarmiðstöðvar 

Íslands merktar:

Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Starfsumsókn – Verkfræðingur

Árleynir 2-8

112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Þorbjörnsson, 

framkvæmdastjóri Efnis-, líf- og orkutækni á 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands (ingo@nmi.is) í síma: 

522-9000.

Boltinn á Xinu 977
     – alla virka daga kl. 11 - 12

ERUM VIÐ AÐ 

LEITA AÐ ÞÉR?

Nánari upplýsingar vegna starfa í BYKO Breidd veitir Sigurgeir 
Már Sigurðsson aðstoðarverslunarstjóri í síma 515 4000 og 
vegna starfa í Lagnaverslun Árni Kvaran verslunarstjóri í 
Lagnaverslun í síma 515 4040. 
Hægt er að sækja um starf með því að senda inn umsókn í 
gegnum www.byko.is eða á netfangið gudridur@norvik.is.

Sölumaður í vinnufatadeild BYKO. Starfið felst 
í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina. Reynsla af 
sölumennsku er góður kostur auk þess sem æskilegt 
er að viðkomandi hafi þekkingu á vinnufatnaði, 
öryggisskóm og öryggisvörum.

Nánari upplýsingar vegna
Már Sigurðsson aðstoðarv
vegna starfa í Lagnaverslu
Lagnaverslun í síma 515 4
Hægt er að sækja um starf
gegnum www.byko.is eða 

FESTINGADEILD BYKO BREIDD

SÖLUMAÐUR

SPENNANDI 
TÆKIFÆRI!

Við erum að leita að fólki á öllum aldri í hlutastörf 
seinnipart dags og um helgar í verslun okkar í Breidd.
Sveigjanlegar vaktir eru í boði.

Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og erum við ávallt að leita að góðu 
fólki. Það fólk sem við ráðum til starfa þarf að búa yfir hæfileikum til að 
starfa sjálfstætt, vera jákvætt og eiga mjög gott með að vinna með öðrum.

Sölumaður í Lagnaverslun BYKO. Starfið felst 
í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina. Reynsla af 
sölumennsku er góður kostur auk þess sem 
æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á 
hreinlætistækjum og lagnavörum. Kostur er að 
viðkomandi hafi iðnmenntun sem nýtist í starfi. 

Sölumaður í festingadeild BYKO. Starfið felst 
í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina. Reynsla af 
sölumennsku er góður kostur auk þess sem 
æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á 
byggingarvörum.

VINNUFATADEILD BYKO BREIDD

ÓSKUM EFTIR STARFSFÓLKI 
MEÐ LÍFSREYNSLU

BYKO BREIDD

LAGNAVERSLUN BYKO
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Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins aðgengi-
lega, samfellda og alhliða heilsugæsluþjónustu. Þjónustan grundvallast á sérþekkingu á sviði 
heimilislækninga, hjúkrunar og heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarfi.  
Hún samanstendur af fimmtán heilsugæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsum-
dæmi, Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði, Þróunarstofu heilsugæslunnar, Þroska- og hegðunar-
stöð, Göngudeild sóttvarna, Geðheilsu-eftirfylgd/iðjuþjálfun og stjórnsýslu Heilsugæslunnar.  
Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins starfa um 550 manns.

Framkvæmdastjóri Þróunarsviðs Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýstir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra þróunarsviðs.  
Framkvæmdastjóri þróunarsviðs situr í framkvæmdastjórn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og er hlutverk hans 
að hafa forystu um þróun og nýjungar í starfsemi stofnunarinnar og heilsugæslu almennt. Starfshlutfall er 100% og 
er skipað í stöðuna frá 1. mars 2013, til 5 ára. 

Helstu viðfangsefni:
• Þróun og nýjungar í heilsugæslu
• Gæða- og öryggismál 
• Vísindarannsóknir og samstarf við stofnanir 
• Þróun verkferla og klínískra leiðbeininga
• Þróun og innleiðing árangursmælinga og -mats
• Úrvinnsla staðtalna og upplýsinga 
• Starfsþjálfun, fræðslumál og kennsla
• Fagleg leiðsögn um ýmis viðfangsefni innan sviðsins 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði  heilbrigðismála. Framhalds-  
 menntun skilyrði 
• Umtalsverð starfsreynsla á sviði heilbrigðisþjónustu og   
 haldgóð reynsla af þróunarstarfi, breytingastjórnun eða   
 vísindastarfi  
• Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
• Reynsla af forystu í þróunarverkefnum. 

Færni og aðrir eiginleikar:
• Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegan hóp heilbrigðis  
 starfsmanna
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í starfi
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt 
• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Valnefnd mun fara yfir umsóknir og meta menntun, reynslu og 
hæfni umsækjenda.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svanhvít Jakobsdóttir, 
forstjóri í síma 585 1300 eða netfangi: svanhvit.jakobsdottir@
heilsugaeslan.is. 

Umsóknir sendist til Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 
Álfabakka 16, 109 Reykjavík, fyrir 11. febrúar 2013. Umsóknum 
um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og fram kemur 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Hægt er að sækja um starfið á vef Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins, www.heilsugaeslan.is

    

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
www.heilsugaeslan.is
Álfabakka 16
109 Reykjavík

Sælgætis-, köku- og  
konfektgerð til sölu

Vegna sérstakra aðstæðna er til sölu lítil sælgætis- og 
kökugerð.  Fyrirtækið hefur verið ört vaxandi undanfarið ár 
og eru mikil tækifæri sem fylgja því.  Þetta er eina fyrirtæki 
sinnar tegundar á landinu.
Þetta er topp tækifæri fyrir duglega einstaklinga, fyrirtækið 
er staðsett á Akureyri en lítið mál er að flytja það á milli 
landshluta og ekki þarf mikið til, til að setja upp starfsemina.  

Upplýsingar í síma 848 3256Auglýsing um skipulag – Hafnarfjarðarbær

Tillaga að  breyttu deiliskipulagi á 
Iðnaðarhverfi austan Reykjavíkurvegar 

vegna Helluhrauns 16-18.

Skipulags- og byggingarráð  Hafnarfjarðar samþykkti 
á fundi sínum þann 7. janúar 2013 að auglýsa tillögu að 
breytingu í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felst í að lóðin er stækkuð að Helluhrauni, 
byggingarreitur er stækkaður og bílastæðum breytt.
Deiliskipulagið verður til sýnis hjá skipulags- og 
byggingarsviði Norðurhellu 2, frá 18. janúar til 4. mars 
2013. Hægt er að skoða deiliskipulagstillögurnar á forsíðu 
vefs Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is  Nánari 
upplýsingar eru veittar á skipulags- og byggingarsviði.

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytingarnar og skal 
þeim skilað skriflega til skipulags- og byggingarsviðs 
Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 4. mars 2013. Þeir sem 
eigi gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins 
frests, teljast samþykkir henni.

 Skipulags-og byggingarsvið Hafnarfjarðar.

ÚTBOÐ
RAMMASAMNINGSÚTBOÐ NR. 15310 

ÞJÓNUSTA IÐNAÐARMANNA OG  
VERKTAKA, VIÐHALDSVERK

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamninga-
kerfi Ríkisins á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði 
á þjónustu verktaka í viðhaldsþjónustu, endurnýjun og 
viðbótum á fasteignum ríkisins á landsvísu.  Heimilt er að 
bjóða í einstaka iðngreinar í útboðinu. 
Um er að ræða verktaka í eftirtöldum iðngreinum sem 
uppfylla allar lögboðnar kröfur til að starfa við iðn sína: 

• Blikksmíði 
• Dúklagningu 
• Málun 
• Málmiðnaði (aðra en blikksmíði) 
• Múrverki 
• Pípulagningu 
• Rafiðnaði 
• Skrúðgarðyrkju 
• Trésmiði 

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is,  
ekki síðar en þriðjudaginn 22.01.2013 
Tilboð verða opnuð 26.02.2013 kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík

Fjármálafulltrúi óskast  
í hlutastarf

UNICEF á Íslandi (Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna) leitar 
að ábyrgum og samviskusömum fjármálafulltrúa í hlutastarf. 
Um er að ræða framtíðarstarf. Starfið felst einkum í vinnu 
við fjármála- , launa-, birgða- og sölubókhald.

Gerð er krafa um almenna menntun og góða þekkingu á og 
reynslu af notkun DK og Ax bókhaldskerfa, sem og af notkun 
Word og Excel. Góð enskukunnátta er nauðsynleg.
Frekari upplýsingar veitir Dröfn Guðmundsdóttir, 
fjármálastjóri UNICEF, í síma 552 6302 á milli 9–12 alla virka 
daga. Umsóknir með ferilskrá berist til UNICEF á netfangið 
drofn@unicef.is eigi síðar en 28. janúar nk.

MorGUn
þÁTtuRinn 

Ómar
alLa vIRka 
dagA kl. 7

Save the Children á Íslandi
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Útboð nr. 20118

Fljótsdalsstöð
 Mötuneyti og ræsting

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í rekstur 

mötuneytis og ræstingu á hlaðhúsi og 

stöðvarhúsi Fljótsdalsstöðvar samkvæmt 

útboðsgögnum nr. 20118, Fljótsdalsstöð, 

Mötuneyti og ræsting. 

Eingöngu er óskað tilboða í allt verkið.

Vettvangsskoðun fer fram í Fljótsdalsstöð 

föstudaginn 1. febrúar 2013 kl. 10:30

Útboðsgögn er hægt að nálgast á útboðsvef 

Landsvirkjunar utbod.lv.is frá og með 

þriðjudeginum 22. janúar n.k. 

Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 

12:00 fimmtudaginn 28. febrúar 2013 þar sem þau 

verða opnuð  kl. 14:00 sama dag og lesin upp að 

viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Jöfnunarstyrkur  
til náms

Umsóknarfrestur á vorönn 2013 er til  
15. febrúar n.k.

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta 
lána hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á 
námskostnaði. Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir 
þá sem verða að stunda nám fjarri heimili sínu.           

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem verða að dvelja fjarri 
lögheimili og fjölskyldu sinni vegna náms).

• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja 
nám frá lögheimili og fjölskyldu fjarri skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is). 

Lánasjóður íslenskra námsmanna 
Námsstyrkjanefnd

ÚTBOÐ
RAMMASAMNINGSÚTBOÐ NR. 15310 

ÞJÓNUSTA IÐNAÐARMANNA OG  
VERKTAKA, VIÐHALDSVERK

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamninga-
kerfi Ríkisins á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði 
á þjónustu verktaka í viðhaldsþjónustu, endurnýjun og 
viðbótum á fasteignum ríkisins á landsvísu.  Heimilt er að 
bjóða í einstaka iðngreinar í útboðinu. 
Um er að ræða verktaka í eftirtöldum iðngreinum sem 
uppfylla allar lögboðnar kröfur til að starfa við iðn sína: 

• Blikksmíði 
• Dúklagningu 
• Málun 
• Málmiðnaði (aðra en blikksmíði) 
• Múrverki 
• Pípulagningu 
• Rafiðnaði 
• Skrúðgarðyrkju 
• Trésmiði 

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is,  
ekki síðar en þriðjudaginn 22.01.2013 
Tilboð verða opnuð 26.02.2013 kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík

Auglýsir styrki til rannsókna, lista og þróunar-
verkefna, sem geta nýst börnum á leik- og  
grunnskólaaldri.

Umsókn, ásamt greinargerð um verkefnið,  
skal senda fyrir 17. febrúar 2013. 

Stjórn Barnavinafélagsins Sumargjafar áskilur sér rétt 
til að óska eftir nánari upplýsingum  um verkefnið og 
fjármögnun þess og leita umsagnar fagaðila.

Reykjavík 18. janúar 2013.
Barnavinafélagið Sumargjöf
Pósthólf 5423, 125 Reykjavík
Netf: sumargjof@simnet.is

Frá stjórn Hölkna, veiðifélags um Hölkná  
á Langanesströnd. 

Óskað er eftir tilboðum í leigu á veiðirétti í Hölkná á 
Langanesströnd við Bakkaflóa til þriggja ára, þ.e. árin 

2014, 2015 og 2016. Um er að ræða tveggja stanga veiðiá 
sem verið hefur í uppbyggingu landeigenda undanfarin ár 
og hefur sú ræktun skilað veiði upp á 15-50 laxa á sumri 

síðustu fimm árin. Ekkert veiðihús fylgir ánni.

Árlegur veiðitími er frá 1. júlí til 10. september og 
daglegur veiðitími eru 8 klst. Eingöngu er leyfilegt að 

veiða á flugu sem agn og sleppa skal veiddum laxi.

 Nánari upplýsingar um ána og æskilegt form tilboða má 
fá hjá formanni veiðifélagsins,  

Jóni Sigurðssyni, Selbraut 15, 170 Seltjarnarnesi, 
tölvupóstfang: j.sigurdsson@gmail.com, sími: 861 1704, 

eða Gísla Ásgeirssyni, Markarflöt 2, 210 Garðabæ,  
tölvupóstfang: gisli@lax.is, sími: 696 1130.

Tilboðum skal skila með tölvupósti fyrir kl. 14:00,  

20. febrúar 2013 á póstfangiðj.sigurdsson@gmail.com. 

Réttur er áskilinn til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. 

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur vegna ferða milli Íslands og Grænlands 
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru 
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds. 

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
 Skóla 
 Íþróttahópa
 Tónlistarhópa
 Annars menningarsamstarfs

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli 
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfs-
verkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

 Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
 Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
 Til þekkingarheimsókna og miðlunar 

 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila 

   Til gæða- og umhverfismála innan 
 ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar 
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

Ítarlegar upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum er að finna á vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is. 
Umsóknir skulu vera á ensku eða dönsku.

Lokafrestur til að skila umsókn er 27. febrúar 2013  
og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir í fyrri hluta apríl.

Save the Children á Íslandi

LAUGARDAGUR  19. janúar 2013 19



Allt lagt undir á sunnudag

Tveir risaleikir

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS | VERSLANIR VODAFONE | VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

SUNNUDAGSMESSAN Á STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 18.00
GUMMI BEN OG HJÖRVAR HAFLIÐA FARA YFIR ALLA LEIKI HELGARINNAR Í ENSKA BOLTANUM

TOTTENHAM

SUNNUDAG KL. 15.45
MAN. UTD.

CHELSEA

SUNNUDAG KL. 13.15
ARSENAL



Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Ólafur  
Hilmarsson
Sölufulltrúi /  

Húsasmíðameistari

Sími 512 4900 
landmark.is

Sýnum stórglæsilegar nýjar 2ja & 3ja herbergja íbúðir. 
Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum og vönduðum 
innréttingum.

Komdu í kaffi og kleinur um helgina.

Sigurður Samúelsson lögg.fasteignasali og Þórarinn Thorarensen 
sölustjóri taka á móti þér og þínum.

Upplýsingar veita: 
Sigurður Samúelsson sími 896 2312 

Þórarinn Thorarensen sími 770 0309

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali 

Landmark leiðir þig heim!

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölusýning laugardag 19. janúar  
og sunnudag 20. janúar 

á milli kl. 14.00-15.00 að 

Tröllakór 13-15, Kópavogi.
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Roðasalir 8 – 201 Kópavogur

Hafðu samband 
SIGURÐUR RÚNAR 
SAMÚELSSON 
löggiltur fasteignsali. 
Sími 896 2312

HH
S
S
l
S

Einkar vandað og fallegt 235,7 fm parhús á 
tveimur hæðum í hinu vinsæla Salahverfi í 
Kópavogi.  Í íbúðinni eru fimm svefnherbergi 
og baðherbergi á báðum hæðum.  Gólfefni 
eru eikarfjalir og flísar.  Innréttingar, hurðar og 
fataskápar úr Birki. Opið hús sunnudaginn 
20. janúar, milli 13:30 og 14.
Verð 65 milljónir

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Höfum tekið í sölu fallega 156,8fm sérhæð með bílskúr við 
Selvogsgrunn rétt við Laugardalinn.  Eignin skiptist í stórar stofur, 
rúmgott eldhús, þrjú herbergi og tvö baðherbergi.  Þvottarhús, 
sérgeymsla og bílskúr á jarðhæð.  Eignin er laus við kaup- 
samning. Verð 39,5 milj. 

Heiðar verður á staðnum 
og tekur á móti fólki. 
Nánari uppl. í síma:  
693-3356.

Opið hús í dag laugardag 19. janúar frá kl 16:00-16:30
Selvogsgrunn 29          

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Áttu einbýlishús 
á lausu í 101?

Óska eftir einbýlishúsi  í Þingholtunum 
eða nágrenni 

Eignin má þarfnast endurbóta 
Verðhugmynd frá 50 – 120 milljónum

Nánari upplýsingar veitir  
Svan Gunnar Guðlaugsson  

í síma 697 9300

Eyrarholt - 3ja herbergja - Hf.

Nýkomin í sölu glæsileg 113 fm. 3ja herb. íbúð á fjórðu hæð í 
stóra turninum á Holtinu í Hafnarfirði. Íbúðin er mjög skemmti lega 
skipulögð með vönduðum innréttingum og gólfefnum, henni fylgir sér 
stæði í merktri bílageymslu. Frábært útsýni. Verð 30,9 millj.

Klukkuvellir 10 - 16 Raðhús - Hf.

Nýkomin í sölu 167,5 fm hús á einni hæð með innbyggðum bílskúr 
vel staðsett á Völlum í Hafnarfirði. Húsin eru í dag að verða tilbúið 
til innréttinga. Eignirnar eru til afhendingar strax staðsteypt hús 
tilbúin að utan með frágenginni lóð að hluta, en að innan tilbúið til 
innréttinga eða fullbúið. Verð frá 31,9 millj. 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Eign í sérflokki

Góð Kaup
Þarft þú að selja fasteign

Óskum eftir fasteignum til sölu á höfuðborgarsvæðinu.  
Bæði íbúðar- og atvinnuhusnæði.

Áralöng traust þjónusta og fagleg ráðgjöf. 

Bogi Pétursson, 
Lögg. fasteignasali

S: 699 3444
bogi@heimili.is 

Finnbogi Hilmarsson, 
Lögg. fasteignasali 
S: 895 1098
finnbogi@heimili.is  

sími: 511 1144

Útvarpsþátturinn
Snorri með Orra   

frá hádegi
alla virka daga

19. janúar 2013  LAUGARDAGUR22
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- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð: 32,9 millj.

• Hæð með bílskúr 128,8 fm
• Mikið endurnýjuð
• Frábær staðsetning

Allar upplýsingar um eignina veitir Jórunn 
gsm 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

108 Reykjavík

SÉRHÆÐ Í RAUÐAGERÐI 

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Suðurgata 7, 101 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Huldubraut 58 - 200 Kópavogur
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG MILLI KL. 15 OG 16
Glæsilegt 226 fm tvílyft parhús með innbyggðum bílskúr. Stórar 
glæsilegar stofur, sólstofa, tvö baðherbergi, 2-3 svefnherbergi. Afgirt 
suðurverönd. Frábær staðsetning á kyrrlátum stað og stutt í fallegar 
gönguleiðir.  Verð 68 millj.

Grænamýri 26 - 170 Seltjarnarnes
OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARDAG MILLI KL. 15 OG 16.
Falleg og vel skipulögð 4ra - 5 herbergja 111,4 fm efri sérhæð í fjór-
býlishúsi.  Frábær staðsetning innarlega í botnlanga, mjög góð eign 
á eftirsóttum stað.  Verð 37 millj.

Selvogsgrunn 24 - 104 Reykjavík
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 19. JANÚAR MILLI KL. 15 OG 16.
Glæsileg 157 fm efri sérhæð í þríbýlishúsi auk 56 fm bílskúr, sem 
er á tveimur hæðum, þ.e. íbúðarherb. á neðri hæð. Stórar stofur, 3 
svefnherb. íbúðin er öll endurn. og endurhönnuð af Rut Káradóttur. 
Verð 54,8 millj.

Unnarbraut 5 - 170 Seltjarnarnes
OPIÐ HÚS Í DAG,  LAUGARDAG MILLI KL 14 OG 15.
Falleg og björt 51,4 fm  2ja herbergja íbúð á jarðhæð í tvíbýlis 
parhúsi.  Íbúðin skiptist í góða stofu, svefnherbergi, eldhús og bað-
herbergi með sturtu. Stutt í skóla, sundlaug og alla þjónustu.  
Verð 17,8 millj.

Bræðraborgarstígur 7 - 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG MILLI KL. 15 OG 16.
Glæsileg og nýlega endurnýjuð 3ja herbergja, 101 fm íbúð á 2. hæð 
í reisulegu lyftuhúsi. Stórar stofur, suðursvalir. Húsið er allt tekið í 
gagn að utan og sameign góð. Íbúðin er laus strax. Verð 33,9 millj.

Hátún 35 - 105 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15 OG 16. Fallegt og mikið endurnýjað 
253 fm einbýlishús, kjallari hæð og ris ásamt bílskúr. Á miðhæð eru 
saml. stofur með arni, herbergi og eldhús. Í risi eru 3 svefnherbergi 
og baðherbergi. Í kjallara eru 2 svefnherb. baðherb. og eldhús auk 
þvottahúss. Parket og flísar á gólfum. Verð 59 millj.

Hrauntunga 85 - 200 Kópavogur
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG MILLI KL. 15 OG 16 Glæsilegt og 
mikið endurnýjað 288 fm tvílfyt tengihús í suðurhlíðum Kópavogs. 
Stórar stofur, sólstofa m.30 fm suðursvalir útaf, 4 svefnherbergi, tvö 
flísalögð baðherb. Stór innbyggður bílskúr með miklu geymslurými 
þar fyrir innan. Gólf eru granítlögð. Eign í sérflokki. Verð 62 millj.

Bárugata 40 - 101 Reykjavík
Glæsileg 103,4  fm íbúð á fyrstu hæð þar af 18,8 fm bílskúr.  Íbúðin 
hefur verið mikið endurnýjuð og eru allar innréttingar og tæki nýleg.  
Stórar skiptanlegar stour. Fallegar innréttingar og parket.  
Verð 37,8 millj.

Víðimelur - 107 Rvík
Falleg 144 fm. neðri hæð í þríbýlishúsi. Uppi eru þrjár stofur, eldhús, 
herbergi og gestasnyrting. Niðri er sjónvarpshol, svefnherbergi og 
baðherbergi. Hagstætt langtímalán getur fylgt. Verð 41,5 millj. 

Gnitakór - 203 Kópavogur
Sérlega glæsilegt 255 fm. tvílyft einbýlishús með innb. bílskúr. Efri 
hæð: Forstofa, gestasnyrting, eldhús og stórar stofur með miklu 
útsýni. Neðri hæð: Sjónvarpsherbergi með útgangi á suðurlóð, þrjú 
svefnherbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. Allar innréttingar eru 
sérsmíðaðar. Vandað parket og flísar á gólfum. EIGN Í SÉRFLOKKI.

Stigahlíð - 105 Reykjavík
Mjög falleg 188 fm. efri sérhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr. Íbúðin 
skiptist í  hol, stóra stofu með yfirbyggðum svölum, 3-4 svefnher-
bergi, flísalagt baðherbergi og vandað eldhús. Parket á gólfum. 
Góður bílskúr. Verð 46,5 millj.

Vitastígur 18A - 101 Rvík
Mjög fallegt tvílyft einbýlishús í hjarta borgarinnar. Efri hæð: Stór stofa 
og eldhús, opið út í eitt, mikil lofthæð. Neðri hæð: Tvö svefnherbergi, 
baðherbergi með hornbaðkari. Gegnheilt parket á gólfum, náttúrusteinn 
á baðherb. Húsið nýlega tekið í gegn að utan og málað. Einstök eign á 
frábærum stað. Verð 43,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

sími: 695 9500 
hilmar@miklaborg.is

Verð: 39,9 millj.

Fallegt og vel við haldið 187,4 

fm endaraðhús við Fljótasel í 

Breiðholti.  

Húsið er rúmgott og afar vel stað-

sett með gróinni lóð á vinsælum 

stað í Seljahverfi. 

Fljótasel 26 

Opið hús sunnudag 

frá kl. 15:00-15:30
sunnudag

- með þér alla leið -  

Further details: 
Halldór Ingi Andrésson 
Realtor, 
Tel.+354 897 4210 or 
halldor@miklaborg.is

300,6 sq m house ideally situated by the beautiful lake Elliðavatn,  
just outside Reykjavik and offers spacious accommodation and  
modern interiors.  
The property, built in 1999, has direct access to the lake. The property features a built in 
garage, a tree-lined driveway and off-street parking. Arranged over two floors and has two 
wooden sundecks and a balcony. Located in a popular residential area in walking distance 
from the Heiðmörk park and Bláfjöll ski resort with only a 15 minute drive into central 
Reykjavík. Located in a popular residential area in walking distance from the Heiðmörk Park.

ELLIÐAVATN 
A BEAUTIFUL RESIDENCE BY THE LAKE

sími: 511 1144
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Avensis w/g sol . Árgerð 2011, 
ekinn 27 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.480.000.Tilboð 4.180.000 
Rnr.131342.Toyota Kletthálsi simi 
570-5220.

Notaðir bílar Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.is

HYUNDAI Santa fe 4x4. Árgerð 2006, 
ekinn 109 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.590.000. Rnr.110393. VERÐ NÚ 
kr: 1.190.000,-

KIA Ceed lx 1.6 disel beinsk.. Árgerð 
2012, ekinn 7 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.390.000. Rnr.160448.

HYUNDAI Sonata. Árgerð 2008, ekinn 
99 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.990.000. Rnr.1110456. VERÐ NÚ kr: 
1.290.000,-

KIA Rio ex 1.4 disel. Árgerð 2012, 
ekinn 14 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.890.000. Rnr.990090.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

Audi Q7 3.0 TDi S-Line Árgerð 2008, 
ekinn 81þ.km, panorama o.m.fl.. Einn 
með öllu sem er á staðnum! Verð 
7.390þ.kr. Raðnúmer 154120. Sjá 
nánar á www.stora.is

VW Golf Variant 1.6 Árgerð 2006, 
ekinn 91þ.km, bsk. Gott eintak sem er 
á staðnum. Frábært verð aðeins 980þ.
kr. Raðnr 132081. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

EINN EIGANDI !
Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited 
07/2002 ek aðeins 106 þ.km allurr tipp 
topp , einn eigandi verð 1350 þús ! 
Bíllinn er á staðnum

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

FLOTT EINTAK
HONDA Accord sedan. Árgerð 2006, 
ekinn 114 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.390.000. Rnr.193209.

FJÓRHJÓLADRIFINN
 BMW 5 525xi e60. Árgerð 2006, ekinn 
48 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.490.000. Rnr.193115.

ALGJÖR MOLI
TOYOTA Land cruiser 100 vx 38”. Árg. 
2006, ekinn aðeins 114 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur hlaðinn búnaði Verð 
8.900.000. Rnr.192026.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

MAZDA 3 s/d t plus. Árgerð 2007, 
ekinn 106 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.690.000.- TILBOÐ 1.390.000. 
Rnr.370540.

MMC Montero ltd. Árgerð 2004, ekinn 
91 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.690.000. Rnr.332918.

TOYOTA Corolla 1,6 vvti sol. Árgerð 
2004, ekinn 148 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.190.000.TILBOÐ 890.000.- 
Rnr.285781.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

LAND ROVER DISCOVERY 3 SE. 
Árgerð 2005, Dísel, Sjálfskiptur, Krókur, 
ofl. Tilboðsverð 3.8m Ásett verð 
4.490þ. Ek: 140þ. Yfirburða farartæki ! 
Er á staðnum.

 BMW X5 3.0d Dísel. Árgerð 2008, 
Glerþak, leður, krókur, ofl ofl. Ekinn 
88 Þ.KM, Sjálfskiptur. Verð 7.490þ 
Rnr.111069. Magnaður jeppi !

TOYOTA Hilux Double Cab SR. 
Árgerð 2007, ekinn 91 Þ.KM, Dísel, 
Sjálfskiptur. Verð 3.490þ. Rnr.111117. 
Er á staðnum.

Toyota Land Cruiser 150 Gx Leður,ofl. 
Árgerð 2012, ekinn 21 Þ. Dísel, 
Sjálfskiptur. Verð 10.350þ. Einnig 2012 
Gx pluss og 2011 Gx 8 manna pluss á 
staðnum !

POLARIS Switchback 600. Árgerð 
2006, ekinn 2 KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 850.000.ath skipti.. Rnr.118238. 
Uppl. e lokun í 896 1663.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

NÝ COLEMAN SEDONA 8 FET, 
Markísa og Decor pakki innifalið, 
Truma miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 
2 ára ábyrgð, Síðustu húsin á þessu 
frábæra verði aðeins 1.699.800kr, 
Komdu og skoðaðu,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

IVECO Daily 35s 12v. Árgerð 2005, 
ekinn 97 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.980.000. Rnr.103718.Bílabankinn.
is 588-0700

VW Crafter millihátt þak. Árgerð 
2007, ekinn 131 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 3.590.000. Bílabankinn 588 
Rnr.103855.Bilabankinn 588-0700

DAEWOO Nubira ath 100 % lán 
visa/euru . Árgerð 2000, ekinn 129 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 390.000. 
Rnr.104202.Bílabankinn.is 588-0700

TOYOTA Corolla l/b terra. Árgerð 1998, 
ekinn 222 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
450.000.Möguleiki á 100% láni visa/
euro Rnr.103809.Bílabankinn 588-
0700

M.BENZ E 240 (261). Árgerð 2004, 
ekinn 128 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
leður lúga flottur bíll Tilboð 
2.290.000.- Verð 2.980.000.- fleyri 
myndir inná bilabankinn.is 588-0700 
Rnr.102323.

HYUNDAI Starex 7 manna . Árgerð 
2005, ekinn -1 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 1.890.000. Rnr.104160.
Bílabankinn 5880700

HONDA Accord sedan metan. 
Árgerð 2008, ekinn 43 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.450.000. 
Rnr.104642.Bílabankinn 588-0700

SUZUKI Grand vitara premium+ 
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2011, 
ekinn 35 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.690.000. Rnr.104054.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2005, 
ekinn 98 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000.- einn eigandi 
Rnr.102964.

VW Passat basic line/sedan. Árgerð 
2003, ekinn 57 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 890.000. möguleiki á 100% láni 
Rnr.103803

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

 Bílar til sölu

Toyota Avensis 2004 Ekinn 149 þús. 
Sjálfskipting 1800 vél. Nagladekk. 
Verð: 1.290.000 Tilboð: 1.000.000 
Upplýsingar: 846-8400 (Benni)

Toyota Auris 2007 Ek. aðeins 37 
þús Sjálfskipting Heilsársdekk Verð: 
2.200.000 Tilboð: 1.800.000 Sími: 
899-5189 (Rúnar)

LINCOLN MARK LT
Árg. 2006. Ek 100 þús. Sjálfsk 
Benzin. Góður fyrir metan breytingu. 
Teppalagður pallur, Topplok. Verð 2.3 
mill. S: 650 5040.

LAND CRUISER 120
Árg. 2004, 33” Breyting þjófavörn og 
fjarstart. Sjálfsk Dísel. Ek 219 þús. 
Verð 2.5 Mill.

til sölu

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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þjónusta

 Bílar til sölu

MERCEDES-BENZ E 200 NGT E 27Þ 
með öllu 2 ára ábyrgð. 7.5 staðgreitt. 
Ingvar 6996099.

9 MANNA 4X4 100% LÁN
Caravelle Syncro 4x4 árg ‚98, ek. 330 
þús. Nýsko. ‚14, álfelgur og krókur 
Verð 790 þús. en TILBOÐ 539 þús, 
möguleiki á 100% vísa/euro láni. S. 
693-5053

Chrysler Cirrus árg ‚00, ssk, ek 94000 
mílur. Hlaðinn aukabúnaði. Verð 
200þús. Uppl í s 773 4747

Suzuki Grand Vitara XL7, 7 manna, 
árg. ‚03 ek. 105þús. Sk. ‚13 sjálfssk. 
topplúga, leður og overdr. Góður og 
fallegur bíll. Verð 1280þús. Uppl. s. 
898 3206.

Focus Station. Árgerð 2004, ek. 
100þkm. Skoðaður 2013. Verð 750þ. 
S. 822-2008.

RAW 4
Bíll í toppstandi, margt endurnýjað, 
ný dekk, árg‘98 ek190þús. uppl í s. 
8986869 Verð 360þús.

ÁRG. ‚01 - SK. ‚14 - TILBOÐ 
295ÞÚS

Suzuki Baleno 4X4 árg. ‚01 ek. 150þús 
beinssk. krókur. Eyðir 8L/100km 
Góða nagladekk. Verð 295þús. sími: 
8919847.

Subaru Legacy ‚99 ek: 220,000 
ssk, nýsprautaður að hluta, er með 
endurskoðun. Nánast allir varahlutir 
fylgja. Tilboð 350.þús stgr S:6935310

Til sölu Subaru Forester 2008 ekinn 
56000 km Sjálfsk. Krús, krókur,sumar 
og vetrardekk á felgum, reyklaus, 
skoðaður 14 Verð 3.430.000. Engin 
skipti. Kjartan s.8949488

GULLMOLI
Toyota Carina ‚92 ek 108.km. Nýr 
vatnskassi og gormar. Demparar, 
rafgeymir ofl. Einn eigandi. Gæða bíll. 
Tilboð s : 866 2163 Einnig til sölu 
Toyota cressida árg ‚1980 fornbíll 
ný ssk.

M.Benz 270 ML, ‚00, ek. 209 þ. Ssk, 
disel, toppeintak. Verðhugmynd 1.990 
þús. S: 8588210.

Toyota Corolla station 06/2006, 
sjálfskiptur, ekinn 82 þús. Sumardekk 
og vetrardekk. Verð : 1.590.000. 
Upplýsingar í síma 894-1543

Toyota lc 120 árg.02.09 ek.72500 km. 
33”breyttur vindhlífar og skyggðar 
rúður Vel með farinn.verð 7.260.000.- 
Upplýsingar í s:897 2107.

BMW X5 4.4 Á TILBOÐI Mjög gott 
eintak ek.179.000 km.árg ‚02.Sami 
eigandi frá 2006. Fast verð 1490.000. 
ENGIN SKIPTI ! S.895-9505.

REXTON - SPARNEYTINN Dísel jeppi 
03/07 Dekurbíll, sjálfsk., ekinn 144 
þ.km. Allur ný yfirfarinn. Uppl. í síma: 
662-1111.

Til sölu Toyota 4Runner 1995, 3L 
v6 bensín, sjálfsk., ekinn 176 þ.km. 
Sumar- og vetrardekk á felgum. Verð 
350.000 þ.kr. S. 840 2312.

TOYOTA X CAB V6 ÁRG ‚92. NÝ 
SKOÐAÐUR, Á GÓÐUM 35” DEKKJUM 
MEÐ NÖGLUM, GANGUR AF 44” 
FYLGIR AUKA BENSÍNTANKUR, 
LOFTDÆLA ,LOFTLÆSING AFTAN, NO 
SPIN FRAMAN, 5:29 DRIFHLUTFÖLL, 
AUKALJÓS,GORMAR AFT,NÝAR 
BREMSUR FRAMAN OG AFTAN S 
893 9318.

MITSUBISHI PAJEPO INTENSE dísel, 
árgerð 10/2007 ekin 76þ.km. Mjög 
vel með farinn. Ásett verð 4.400,000- 
S:894-2519.

Nissan Altima 2.5 Sedan Árg. ‚05, 
ek. 148þús, bensín, sjálfsk. Verð 
1.100.000. S. 777 6919.

MITSUBISHI CARISMA. Árg.1999, 
ekinn 129 þús.km, bensín, sjálfskiptur, 
með dráttarkúlu. Verð 350 þús. Uppl.í 
síma 892-4095.

Til sölu Isuzu Trooper árg. 2000. 
Sjálfsk. 38” Hlaðinn aukahlutum. 
Nýlegir Mudderar. Ný skoðaður Verð. 
1.450.000. Uppl. 896-9960.

Ford Ranger 2006, 78000km. Lýtur 
vel út. Verð 1M staðgreitt. Uppl. í 
8640950.

Ford fiesta árg. ‚97 ek.144þús verð 
230þús. uppl: 867 6222.

Hyundai Terracan 2006. Ek aðeins 
51.000.- Disel 7 manna leður á sætum 
verð. 3.290.m skipti ód. Stgr 2.9m 
Uppl. í S: 861 3053.

ÓDÝR HEILL GÓÐUR NÝSK!!
Pusho 406 ‚99 ssk ek. 104þ. 
toppástand v 300þ. Musso ‚98 5g í 
sérflokki selst ódýrt. s : 844 6609.

ÞRÍR BÍLAR: HONDA CRV 
‚98, SUZUKI SWIFT 2007, 

VW POLO 2000
Honda: sjsk., ekinn 160.000, 
Vínrauður. Suzuki: ek. 133.000. 
Eirsans. POLO: Ek. 134.000. Grár. Uppl. 
Gefur Guðmundur 893 5600

Til sölu Volvo 740 GL árgerð 1987 
Ekinn 172000.Km Góður bill tveir 
eigendur,ný vetrardekk.Tilboð óskast

 0-250 þús.

Renault Megane Opera, Bs. Árg. ‚99 
Ek. 206þ. Sk. ‚13. Góð dekk. Þarfn. smá 
lagf. Ás. v. 99 þús. S. 895 2243.

 250-499 þús.

2002 JEPPLINGUR 
TILBOÐ 390 ÞÚS

MITSUBISHI PAJERO PININ 1,8 4x4 
árg‘ 2002 beinskiptur, heilsársdekk, 
skoðaður 13, eyðir litlu 9-10 ltr/100 
km innabæjar, lýtur vel út og mjög 
þægilegur og góður í keyrslu ásett 
verð 590 þús Tilboð 390 þús s.841 
8955

VOLVO SSK TURBO 
TILBOÐ 390 ÞÚS

VOLVO S40 2.0 TURBO árg‘99 
sjálfskiptur, skoðaður 13, góð 
vetrardekk, mjög heill og góður bíll 
lýtur vel út og hörkukraftur í honum! 
ásett verð 570 þús TILBOÐ 390 ÞÚS 
möguleiki á 100% visa/euro lán s.841 
8955

SJÁLFSKIPTUR 4X4
Daihatsu Terios 4x4, árg ‚98, 
sjálfskiptur, ekinn 148þús, ný 
skoðaður 2014, sparneitinn jepplingur, 
vetrardekk, álfelgur, þakbogar, góður 
bíll, Tilboðsverð aðeins 320þús, 
möguleiki á 100% visa/euro láni, uppl 
í s:659-9696

TILBOÐ 490ÞÚS STGR.
BMW 316i Mtech árg. 98. 
M-Sportpakki innan/utan. Ek. 154þús. 
Sko ‚13. Cd magasín. Heilsársdekk.
ofl ofl.Gott eintak. Ásett verð 590þús. 
TILBOÐ 490þús stgr. Uppl. í s. 867 
8797.

 Bílar óskast

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL !!!
Fyrir allt að 200þús. staðgreitt, 

árgerð ‚98 - ‚03. Má alveg 
þarfnast smá lagfæringa.

Nánari upplýsingar í s. 777 3077.

ÓSKA EFTIR JAPÖNSKUM 
FÓLKSBÍL

Árg. ‚01-03, má þarfnast lagfæringar. 
Verðhugmynd 150-350þús stgr. S. 699 
4483.

 Sendibílar

Ódýr sendibílaþjónusta. 
Heimsendingar og fyrirtækjaþjónusta. 
www.keyrsla.is S:820-3880

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Fjórhjól

Cam am outlander 800cc árg ‚07. 
ek8þ. spil. hiti í handf.töskur ofl.alltaf 
geymt inni. ásett 1490þ tilb 1300þ 
hjólið er hjá Höfðabílum. s:577 4747

KYMCO MCU 500 4WD72WD 
götuskráð. Ekið 2,500 km.á 
götudekkjum, spil, hiti í handföngum 
og bensíngjöf, farangurkassar að 
framan og aftan. Orginal dekk fylgja. 
Ásett verð 950.000 s: 894-2519.

 Hjólbarðar

42‘Pit bull dekk á 8 gata(8x165) 14 
breiðum stálfelgum. Verðhugmynd 
420 Þ. S:8588210

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

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

ÞJÓNUSTA

 Snjómokstur

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í 
s. 663 5315 & 699 6069.

 Hreingerningar

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is Ódýr sendibílaþj. S. 
772 1450

 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Málarar

Tek að mér alla málningarvinnu, 
tilboð eða tímavinna. Björn Axelsson, 
löggiltur málarameistari. S. 896 4824 
eða malarameistarar@simnet.is

- MÁLNINGARVINNA -
Öll almenn málningar vinna Gerum 
tilboð þér að kostnaðarlausu. Traust 
og ábyrg þjónusta. Ámundi: 7707997/ 
amundi@fyrirtak.is

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

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

Tek að mér alla málningavinnu. Góður 
afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. 
Hringdu og við semjum. Jón s. 843 
9856.

MÁLARI
Er kominn tími til að mála ? Er 
sveppamyndun í gluggum, kverkum og 
loftum ? Ómar S.895-2927

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171.
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga  steinunnsg@365.is  arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Ál hjólapallar / veggjapallar 

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

Fagleg vinnubrögð • Metnaður • Áreiðanleiki

• Nýbyggingar 
• Viðbyggingar 
• Viðhald 
• Breytingar

Byggðaval Ehf
Jón Óskar Agnarsson  
Byggingameistari

Sími 862 5082  • nonninn@simnet.is

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ
Vegna mikillar sölu vantar okkur allar stærðir og gerðir eigna á skrá.  

Höfum kaupendur á skrá sem bíða eftir réttu eigninni.  
Traust hefur verið okkar lykilorð s.l. 30 ár.

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali
Þór Þorgeirsson lögg. fasteignasali

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

Poulsen 
Skeifan 2 Sími: 530 5900mi: 530 590ím 0000

Rafmótorar
0,18 til 30kw (Verslunin flytur 1. feb. á Dalveg)

HANDVERKSHÚSIÐ
BOLHOLTI 4, 105 REYKJAVÍK
S: 555-1212  
VEFVERSLUN: handverkshusid.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ 
LAGA ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Parketslípun, parketlagnir, frá aðeins 
2.500 krfm. 20 ára reynsla og 
þjónusta. www.parketsliparinn.is S: 
772 8100.

Allt viðhald fasteigna, fljót og góð 
þjónusta. Málum, smíðum og fl. Uppl. 
í s. 867 4968 Njàll.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

 Tölvur

APLÚS TÖLVUÞJÓNUSTA
Sanngjarnt verð. Sæki og sendi heim. 
S. 822 7668 www.aplus.is

 Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykavíkur. S. 
690 9274 Zanna Volkova.

 Spádómar

SPÁSÍMI LÁRU 907 2012
Spámiðlun, tarotlestur, hvað viltu vita 
á nýju ári ? Algjör trúnaður. Opið frá 
13-23.

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

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

ÚTSALA - ÚTSALA
Allir saltkristalslampar nú á 20% 
afslætti. Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn 
gata), 200 Kópavogi. Opið mán-fös: kl 
12-18, lau: kl 12-15. Sími 517-8060. 
www.ditto.is

VEITINGAMENN - 
FERÐAÞJÓNUSTUAÐILAR !

Viljum selja stóran 
færibandapizzuofn sem tekur 
4 x 16” pizzur í einu, viljum 
gjarnan skipta á minni ofni. 

Einnig til sölu tvö hitaborð,lítið 
og stórt,djúpsteikingarpottur og 

Turbo i3 frá PMT enn er í ábyrgð.
Upplýsingar í síma: 892-0807

TIL SÖLU 20 FETA 
GEYMSLUGÁMUR.

Tilboð óskast. Hægt er að skoða 
gáminn hjá Póstdreifingu að 

Suðurhrauni 1, Garðabæ.
Allar nánari upplýsingar gefur 

hannes@postdreifing.is

BÍLSKÚRSALA - FLÓA
Í dag og sunnudag frá kl. 13-20. búsl. 
innrétt. skrautmunir og allt mögulegt. 
Sóltún 20. S. 823 8280.

Er með ódýrar notaðar þvottavélar til 
sölu. Ábyrgð. Skútuvogi 13, 104 Rvk. 
S: 777 6729.

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

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.
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skemmtanir

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Notaðar trésmíðarvélar til sölu. 4-poka 
sogkerfi, bandpússivél, plötusög, 
afréttari og þykktarhefill. Upplýsingar 
gefur Hrafn í síma 861-9180.

 Verslun

WWW.HUSH.IS
We-Vibe er unaðstæki ársins 2012. Ný 
sending komin. Sendum um allt land. 
Pantaðu strax fyrir Bóndadaginn.

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag, 
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469. 
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

NUDD OG HEILSA
Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOX-
úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR og 
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú 
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla 
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

NORSKA I & II og III H f. starfsfólk í 
heilbrigðisgeira, SÆNSKA, ENSKA f. 
börn, unglinga og fullorðna. ÍSLENSKA 
f. útlendinga - ICELANDIC. BYRJA-
START 21/1, 18/2, 18/3. Kvölds/
Morgna. Mornings/Evenings. 4 vikur 
x 5 sinnum viku-4 week courses x 5 
days a week. Sjá: www.iceschool.is. 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, Ármúli 
5. s.5881160.

 Ökukennsla

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

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

BÚRADAGAR Í DÝRALANDI
Tilboð á svörtum grindarbúrum 

Stærð 61 cm verð 5.990,- 
Stærð 76 cm verð 7.990,- 
Stærð 91 cm verð 9.990,- 
Stærð 107 cm verð 10.990,- 
Stærð 122 cm verð 12.990,- 
 Dýraland Mjódd s.587-0711 
 Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
 Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

BÚRADAGAR Í DÝRALANDI
Tilboð á fiskabúrum með ljósi, hitara 
og hreinsidælu 
Stærð 40 cm verð 9.990,- án hitara 
Stærð 60 cm verð 12.990,- 
Stærð 80 cm verð 19.995,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er eina 
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem 
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag 
Íslands stuðlar að góðri meðferð, 
aðbúnaði, uppeldi og heilsufari hunda 
ásamt góðum samskiptum milli 
hundeigenda, yfirvalda og almennings. 
Leitaðu upplýsinga á vefsíðu félagsins, 
www.hrfi.is

2 gullfallegir kettlingar fást gefins. 
Uppl í síma : 565-1904.

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Hestamennska

HIÐ VINSÆLA ÞORRABLÓT 
HESTAMANNAFÉLAGSINS 

FÁKS VERÐUR HALDIÐ 
Í FÉLAGSHEIMILINU 
LAUGARDAGINN 19. 

JANÚAR
Húsið opnar kl. 17:00 Miðaverð 

aðeins kr. 3.500

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Stórt Herbergi með svölum á 
Hringbraut, og íbúð til leigu Uppl. í s. 
866 6344

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

1-2 manna herb. á Funahöfða 
17a og 19 og Dalshraun 13 

Hfj. Rooms for 1-2 persons in 
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj.
Uppl/info í S. 824 4535. 

frá kl. 10-20. 
www.leiguherbergi.is

Til leigu 80 fm. 4herb. íbúð í 
Kóngsbakka v.155þús á mánuði 
trygging 350þús. innif. hússjóður 
og hiti. Eingöngu um skilvísa og 
reglusama leigjendur að ræða. 
Meðmæli skilyrði. Húsdýr ekki 
leyfð. Langtíma leiga. Laus strax. 
Uppl.8962964/hrafn@ferroehf.is

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

101 miðbær, björt og góð studioíbúð. 
Er laus strax. Leigist reglusömum 
einstaklingum. Stutt í allt. Uppl. í s 
868 6345.

LEIGA.IS
Leigusali auglýstu Frítt 
Leigjandi leitaðu Frítt 
s:450 5544

Til leigu á svæði 107 rvk, nýstandsett 
2.herb. einbýli, 60fm, allt sér, leiguverð 
150þ. per mánuð, tryggingar krafist. 
S. 841-1122.

21 fm bílskúr (ekki íbúð) til leigu í 
Ugluhólum, 111 Rvk V. 30 þús. S. 694 
7607

 Húsnæði óskast

Reglusöm kona á besta aldri 
bráðvantar íbúð til leigu í 101,107 eða 
170. Er í öruggri vinnu og með góðar 
tekjur. Einnig með góð meðmæli. 
Sími: 616 1425.

Par leitar að 2 herb. íbúð. Greiðslugeta 
um 120 þús, á svæði 101-107 Sími 
857 3023.

Óska eftir nýlegu eða mjög snyrtilegu 
einbýli, rað eða parhúsi í Kópavogi 
eða Garðabæ í langtímaleigu. 
Vinsamlegast hafið samband í s: 864 
3310

 Sumarbústaðir

 Atvinnuhúsnæði

HAFNARFJÖRÐUR 
- SKRIFSTOFUR - 
VINNUSTOFUR

Eigum laus nokkur 20 - 40 m2 rými 
í snyrtilegu húsnæði í Hafnarfirði. 
Hentar vel fyrir einyrkja og lítil 
fyrirtæki. Nánar á www.leiga.webs.
com Sími 898 7820

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

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

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

 Gisting

ENDURNÆRING 
Í STYKKISHÓLMI

Helgargisting með heitum pottum. 
Sund, gönguferðir og siglingar. 
Veitingastaðir á heimsmælikvarða. 
Upplýsingar í síma 861 3123 eða á 
www.orlofsíbúðir.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

KVIKKFIX LEITAR AÐ 
STARFSFÓLKI.

KvikkFix leitar að vönum 
bifvélavirkja, vönum smurmanni 

og starfsmanni á verkstæði.
Fyrirspurnir sendist á 

orri@nrg.is
www.kvikkfix.is

VINNA HEIMA
Leitum að dugmiklu fólki til að 

gerast sjálfstæðir dreifingaraðilar.
Frábærar vörur og góðir 

tekjumöguleikar.
Nánari upplýsingar í s. 822 8244.

SÖLUKONA ÓSKAST
Okkur vantar trausta og 

áreiðanlega sölukonu með mikla 
þjónustulund og áhuga 

á tísku og útliti.
Sjálfstæð vinnubrögð eru 

nauðsynleg og að sjálfsögðu eru 
stundvísi og heiðarleiki mikilvæg.

Við leitum að starfskrafti í 
hlutastarf, 

einhver helgarvinna skilyrði
Aðeins er um framtíðarstarf að 

ræða, aldurstakmark 
um +/- 30 ára.

Ráðið verður í starfið strax.
Umsóknir sendist til 

belladonna@belladonna.is

SKRIFSTOFUSTARF
Verslun Belladonna óskar eftir 
starfskrafti í bókhald og fleira 

tilfallandi því tengt, 
í ca 25-30% starf.

Umsóknir sendist til 
belladonna@belladonna.is

RÆSTING OG UPPVASK
Veitingastaðurinn Kringlukráin 
óskar eftir að ráða starfsmann í 

ræstingu.
Morgun vinna, starfshlutfall 50%. 

Reynsla af ræstingu æskileg.
Upplýsingar á staðnum eða 

info@kringlukrain.is

SPRZ¹TANIE I ZMYWANIE 
NACZYÑ.

Restauracja Kringlukráin 
poszukuje pracownika do 

sprzatania i zmywania naczyn. 
Poranna praca na pól 
etatu 50%. Wskazane 

doswiadczenie w sprzataniu.
Informacje na miejscu lub 

info@kringlukrain.is

HÁR OG 
SNYRTIFRÆÐINGAR

erum með lausa stóla / aðstöðu 
f. hár og snyrtifræðinga. Bjart 

og rúmgott húsnæði, sanngjörn 
leiga.

Effect og Hár og Heilsa 
Bergstaðarstræti 13, 101 RVK. 

Uppl. s. Jón s. 822 2404, 
Dóróthea s. 892 5941, 
Hugrún s. 861 2100

AFGREIÐSLUFÓLK ÓSKAST!
á virkum dögum í bakaríin okkar 

í 60% starf. Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist með nafni, 

síma og heimilisfangi á 
netfangið umsokn@kornid.is

ISS ÓSKAR EFTIR 
STARFSFÓLKI

Vantar starfsmann í ræstingar 
seinnipart dags eftir kl 17:00 
á Kjalarnesi. Um er að ræða 
Leikskólann Bakkaberg/Berg

Umsókn er hægt að fylla út á 
heimasíðu ISS, www.iss.is eða á 
skrifstofu ISS að Austurhrauni 

7, 210 Garðabæ. Nánari 
upplýsingar gefur 

Auður Jacobsen gsm:696-4928

Lítil heildverslun vantar bókhaldara/ 
sölumann í 50% starf.Þekking á DK 
skilyrði. Laun samkv.samkomulagi. 
Uppl.með ferilskrá sendist á dan@
islandia.is

HÁRGREIÐSLA
Hjúkrunarheimili í rvk óskar eftir 
starfsmanni í hárgreiðslu 2-3daga 
í viku og afleysingar í sumarfríum 
uppl.8990354 e.hádegi

SALTFISKUR MATSMAÐUR
Óskum eftir að ráða matsmann í 
saltfiskvinnslu vora strax. Hafnarnes 
Ver hf. Þorlákshöfn. Uppl. Í s. 892-0367

Starfsmann vantar í afgreiðslu og 
undirbúning á mat í veitingastað í 
Kópavogi. Vinnutími frá 9 til 16 alla 
virka daga. Aðeins 18 ára og eldri 
koma til greina. Umsóknir sendist til 
kaffigardur@hotmail.com

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan 

S. 661 7000.

64 ára mann vantar vinnu. Margt 
kemur til greina. Húsasmiður að 
mennt. S. 844 7901 Guðmundur.

TILKYNNINGAR

 Fundir

AÐALFUNDUR GOLFKLÚBBS 
FLÚÐA 2013

Aðalfundur GF verður haldinn 
laugardaginn 26. janúar n.k. í 
golfskálanum að Efra-seli og hefst 
kl 14.00. Dagskrá samkvæmt lögum 
félagsins. Stjórn GF.

 Einkamál

GOTT HEILNUDD
Vön íslenzk kona býður gott heilnudd. 
Rauða Torgið, s. 905-2000 og 535-
9920, augl.nr. 8291.

45 ÁRA ÍSLENZK
kona með mikla reynslu leitar 
tilbreytingar. Rauða Torgið, s. 905-
2000 og 535-9920, augl.nr. 8498.
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“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Laugardagur 19. jan:
14:45 
14:50 

Sunnudagur 20. jan:
13:15 
15:45 

HM Í BEINNI!
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Hér er strax hafið mikið pappírsflóð 
og við í Sorpu erum vel undirbúin að 
taka á móti því öllu,“ upplýsir Ragna 

Ingibjörg Halldórsdóttir, deildarstjóri um-
hverfis- og fræðsludeildar Sorpu.

Ragna segir að þrátt fyrir tunnuvæðingu 
sveitarfélaganna hafi það komið stjórnend-
um skemmtilega á óvart að íbúar höfuð-
borgarsvæðisins hafa ekki minnkað við sig 
að skila endurvinnanlegum pappír og pappa 
í grenndarstöðvar Sorpu. 

„Með átaki sveitarfélaga um flokkun og 
endurvinnslu pappírs sýnir sig að þau eru að 
ná inn pappír sem áður fór í tunnuna með 
heimilissorpinu. Enda er einfalt fyrir íbúana 
að hefja þetta verkefni, jafnvel þótt það kosti 
sérferð í sorpgeymsluna. Flestir hafa gott af 
hreyfingu og upplagt að líta á það sem lík-
amsrækt,“ segir Ragna kankvís, „og allur 
pappírinn fer að sjálfsögðu í endurvinnslu!“

Ragna segir flesta vel kunnuga Sorpu enda 
reki fyrirtækið sex endurvinnslustöðvar og 
áttatíu grenndargáma víðs vegar á höfuð-
borgarsvæðinu. 

„Sorpa sér ekki um sorphirðu sem slíka 
heldur eingöngu móttöku úrgangs. Í mót-
tökustöð okkar í Gufunesi koma sorphirðu-
bílar af öllu höfuðborgarsvæðinu og þar 
tökum við á móti blönduðum og flokkuð-
um úrgangi sem við komum í réttan farveg. 
Blandaður, óendurvinnanlegur úrgangur er 
urðaður í Álfsnesi en fer fyrst í hakkavél og 
þaðan á segulfæribönd sem nær úr honum 
sextíu prósentum alls málms sem einnig fer 
í endurvinnslu,“ útskýrir Ragna um dagleg 
kraftaverk Sorpu í þágu náttúrunnar.

„Allur úrgangur er hráefni og í sorpi felast 
heilmikil verðmæti. Því má segja að Sorpa sé 
gullkista sem höfðar til gullgrafarans í okkur 
öllum,“ segir Ragna og vísar til Góða hirðis-
ins, skrautfjöður Sorpu sem leiðir til endur-
notkunar hluta.

„Vísir að Góða hirðinum varð til árið 1994 

þegar starfsmönnum endurvinnslustöðvar 
blöskraði hversu margir heillegir hlutir fóru 
í förgun. Sjarmi Góða hirðisins er að enginn 
veit hverju hann á von á; þar er enginn fast-
ur lager heldur óvæntar gersemar úr ruslinu 
á hverjum degi,“ segir Ragna um nytjamark-
aðinn vinsæla sem hefur nýst mörgum vel í 
upphafi búskapar eða við leit að einhverju 
einstöku á heimilið. Góði hirðirinn er gott 
dæmi um samstarf íbúa og endurvinnslu-
stöðva þar sem allur ágóði er nýttur til góð-
gerðarmála og frá árinu 1999 hafa 130 millj-

ónir verið gefnar. Í Sorpu er endurvinn-
anlegur úrgangur, eins og pappír og plast, 
sendur til endurvinnslu í Svíþjóð.

„Sorpa tekur á móti 36 flokkum úrgangs á 
endurvinnslustöðvum sínum og flest verð-
ur aftur að verðmætum. Þar má nefna lager 
framtíðar í Álfsnesi þar sem leynist fjölbreytt 
hráefni. Nú þegar notum við lífrænan hluta 
sorps sem brotnar niður í hauggas og við 
hreinsum í metangas. Í dag er það svo flutt á 
Bíldshöfða sem vistvæn orka og eldsneyti á 
metanbílaflotann,“ útskýrir Ragna.

Þess má geta að Sorpa tekur á móti hópum 
í fræðslu og mætir einnig í fyrirtæki. Sorpa 
hefur einnig látið útbúa flokkunartöflu og 
endurvinnslupoka fyrir flokkaðan úrgang 
til heimilisnota. Í flokkunartöflunni kemur 
fram hvaða úrgangur fer í hvern f lokk, 
hvernig ganga á frá úrgangi, hvert á að skila 
honum og hvað verður um hann í endur-
vinnsluferlinu.

Sjá meira á www.sorpa.is.

UTANUMHALD FYRIR ENDURVINNSLUNA
Til að flokkunin verði þægileg og einföld viðbót við daglega rútínu fjöl-
skyldunnar þarf fyrst og fremst að koma sér upp hentugum ílátum til að 
flokka í. Mörgum gæti þótt hentugt að safna í stór ílát til að komast upp 
með færri ferðir í endurvinnsluna. Fyrirferðarmiklar tunnur henta þó ekki alls 
staðar og í sumum tilfellum gætu einfaldir bréfpokar dugað þar sem plássið 
er minna. Finnski hönnuðurinn Helena Mattila hannaði stórsniðugan rekka 
sem hengja má venjulega bréfpoka upp á. Rekkinn sjálfur er úr endur-
unnum málmi og lakkaður í ýmsum litum og hægt að stilla þeim mörgum 
upp hlið við hlið.  
Hönnun Helenu miðar einmitt að því að einfalda daglegt líf og ýta undir 
vistvænni lífsstíl. Nánar má forvitnast um hönnun Helenu Mattila á síðunni 
www.everydaydesign.fi og þar má einnig kaupa vörur hennar.

Einfaldir rekkar Helene Mattila eru 
flottir undir heimilisflokkunina. 
Venjulegir bréfpokar eru hengdir á 
rekkann og þeim svo kippt af þegar 
búið er að fylla. MYND/EVERYDAYDESIGN.FI

Úrgangur er gullnáma framtíðar
Boðorð númer eitt í ruslageymslum höfuðborgarbúa á nýja árinu er að flokka og endurvinna allan pappírs- og pappaúrgang. Allur 
flokkaður úrgangur fer til Sorpu sem sendir hann áfram til endurvinnslu og verðmætasköpunar.

Ragna Ingibjörg Halldórsdóttir með hina nýju endurvinnslupoka Sorpu í baksýn. Pokarnir eru tilvaldir til flokk-
unar á pappí og pappa heima við og fást afhentir á endurvinnslustöðvum Sorpu í byrjun febrúar. MYND/VALLI

HVERNIG BYRJA ÉG?
1. Þú færð þér ílát (poka) og aðstöðu fyrir 
daglega flokkun. Aðstaðan þarf ekki að 
taka mikið pláss. Útsjónarsamir útfæra 
hana í eldhúsinu en þvottahús eða bílskúr 
eru líka góðir staðir.
2. Vertu þér úti um margnota innkaupa-
poka og minnkaðu þannig plastpoka-
notkun. Athugaðu að það er ódýrara 
og skilvirkara að kaupa sér ruslapoka í 
ruslafötuna.
3. Hreinsaðu umbúðir og rúmmálsminnk-
aðu fyrir flokkun til að koma í veg fyrir 
ólykt og óþarfa fyrirferð.
4. Farðu reglulega í grenndargáma 
og endurvinnslustöðvar. Þú sérð strax 
minnkun á úrgangi og verður meðvitaður 
um óþarfa umbúðir í innkaupum.

NÝR ENDURVINNSLUPOKI SORPU
Í byrjun febrúar gefur Sorpa íbúum 
höfuðborgarsvæðisins nýjan endur-
vinnslupoka sem unninn er úr 85 prósenta 
endurunnu efni. Þeir eru einkar hentugir 
til flokkunar á endurvinnanlegu heimilis-
sorpi og verða afhentir á endurvinnslu-
stöðvum Sorpu.

Endurvinnslutunnan
er raunhæfur valkostur!

Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2510 • gamar@gamar.is • endurvinnslutunnan.is

Kynnið ykkur vel hvaða valkostir eru í boði:
Þið eigið val um að panta Endurvinnslutunnuna frá Gáma-
þjónustunni en í hana má setja SJÖ flokka af endurvinnsluefnum.
Okkar lausn er umhverfisvæn, ódýr og sparar þér sporin.

Kynnið ykkur allt um Endurvinnslutunnuna á 

endurvinnslutunnan.is
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Pappi

Pappír

Dagblöð/
tímarit

Fernur
Rafhlöður

Málmar

Plast-
umbúðir

Fyrir 7 árum hóf Gámaþjónustan hf. að bjóða upp á Endurvinnslutunnu á 
höfuðborgarsvæðinu til flokkunar á heimilissorpi. Í hana mega fara SJÖ
flokkar af efnum, allt laust í tunnuna nema rafhlöður sem fara í þar til 
gerða poka. Aðeins Endurvinnslutunnan bíður upp á þetta marga flokka 
í sömu tunnu, sem er mikil hagræðing. Allt sem í Endurvinnslutunnuna 
fer er síðan flokkað í móttöku- og flokkunarstöð Gámaþjónustunnar hf., 
baggað og gert klárt til útflutnings. Endurvinnsla okkar er ábyrg og
örugg!

ET+
Þarft þú að losna við raftæki?

Við sækjum stærri raftæki til viðskipta
vina Endurvinnslutunnunnar þeim að

kostnaðarlausu.

Ekkert skrefagjald!

a-
ð
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KONUR DUGLEGRI AÐ 
FLOKKA
Einhleypir karlar eru ódug-
legastir af öllum að flokka rusl 
samkvæmt könnun sem ferð var í 
Bretlandi í lok síðasta árs. Margar 
fjölskyldur flokkuðu pappír og 
annað sem til féll á heimilinu eftir 
jólin og virðast konur bera mestu 
ábyrgðina á því að það hafi verið 
gert, samkvæmt könnuninni. 

Hún sýndi enn fremur að 
fólk sem býr eitt tekur minnstu 
ábyrgð og er latast við að flokka 
til endurvinnslu. Aðeins 65% ein-
hleypra þátttakenda flokkuðu rusl 
á meðan 70% hjóna gerðu það. 
Af þeim 65% einhleypra voru 69% 
konur sem flokkuðu en aðeins 
59% karla, að því er The Guardian 
segir.  

Meira en 2.000 einhleypir af 
báðum kynjum og 3.000 hjón 
voru spurð um heimilisstörf og 
flokkun. Þá kom fram í könnun-
inni að mun færri heimilisverk 
eru framkvæmd á heimilum nú 
en tíðkaðist fyrir tuttugu árum. 
Konur eru í meirihluta þeirra sem 
sinna húsverkum, sérstaklega ef 
þær eru giftar karlmanni. Sam-
kynhneigðar konur taka virkan 
þátt í heimilisstörfum. Karlar fara 
hins vegar oftar með flöskur í 
endurvinnslustöð, yfirleitt hálfs-
mánaðarlega.

Sveitarfélög víða um Bret-
land hafa sett sér markmið um 
aukningu á fullkomum endur-
vinnslustöðvum og forsvarsmenn 
telja að full þörf sé á frekari 
grænni kynningu. Könnunin var 
gerð af háskólanum í Essex.

VISSIRÐU ÞETTA?
● Notaðir smokkar eru endur-

unnir í hárteygjur í Kína.
● Bandaríkjamenn eru líklegri til 

að mæta í endurvinnslu en á 
kjörstað.

● Bein voru áður endurunnin í 
tölur, lím og pappír.

● Árlegur gosdósaúrgangur 
Bandaríkjamanna nær tuttugu 
sinnum til tunglsins og til 
baka.

● Það tekur sígarettustubba og 
filtersíur tólf ár að leysast upp 
í jarðvegi, áldósir og bréfbleiur 
allt að 500 ár, frauðplast 5.000 
ár og glerflöskur eina milljón 
ára.

NÝJAR VÖRUR DAGLEGA
Það kemur sjálfsagt mörgum á óvart hversu margar 
nýjar vörur eru framleiddar að öllu leyti, eða hluta til, 
úr þeim úrgangi sem við setjum í endurvinnslu. Um 
5.000 vörutegundir eru á markaðnum í dag og líklegt 
að einhverjar þeirra finnist inni á heimilum lesenda. 
Pappír er flokkaður, tættur og endurunninn á ýmsa 
vegu, til dæmis til dagblaða- og tímaritaútgáfu, 
sem pappadiskar, eggjabakkar, innkaupapokar eða 
símaskrár. 

Gler er hægt að endurvinna endalaust. Glerflöskur 
og krukkur eru búnar til úr endurunnu gleri og það 
er einnig ódýrara en að búa þær til frá grunni.

Margir fara með áldósir í endurvinnslu. Þær nýtast 

til framleiðslu nýrra dósa auk þess sem álpappír er 
búinn til úr gömlum áldósum. Ál er einnig hægt að 
endurvinna aftur og aftur. Það tekur einnig skamman 
tíma að endurvinna ál. Þannig gæti gosdósin sem 
þú settir í endurvinnslu fyrir tveimur mánuðum verið 
búin að ölast nýtt líf sem áldós í stórmarkaði einhvers 
staðar í heiminum í dag. 

Plast er brætt á mismunandi máta eftir sam-
setningu þess. Duftið er nýtt til framleiðslu á ýmsum 
vörum. Þannig geta gosflöskur nýst til framleiðslu 
á flíspeysum og teppum og brúsar undan hrein-
gerningarlegi geta nýst í framleiðslu leikfanga eða 
plastsæta á íþróttavöllum. 

BETRI SORPHIRÐA ÍOOOOOOOOOOOOOOOOOOOBBBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEETTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIII SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS RRRRRRRRRRRRRRRRRRRPPPPPPPPPPPPPPPPPPHHHHHHHHHHHIIIIIIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐAAAAAAAAAAAAAAAAAAA   ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

Nú fer pappírinn ekki lengur í ruslið, heldur til endurvinnslu. 
Pappír er verðmætt efni sem auðvelt er að nýta til hagsbóta 
fyrir umhverfið. Í stuttu máli: Pappír er ekki rusl.

BLÁ TUNNA
Þú pantar bláa tunnu á pappirerekkirusl.is, með símtali  
í 4 11 11 11 eða með tölvupósti á sorphirda@reykjavik.is.  
Við komum með bláu tunnuna til þín innan nokkurra daga.

GRENNDARGÁMAR
Á pappirerekkirusl.is finnur þú næsta grenndargám í  
þínu hverfi.

TVÆR LEIÐIR TIL AÐ LOSNA VIÐ PAPPÍRINN

ER KOMIÐ AÐ ÞÍNU HVERFI?
Eitt hverfi verður tekið fyrir í einu. Allt um 
breytta sorphirðu í hverfinu þínu er að finna á 

pappirerekkirusl.is 
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Hönnun Ostwald Helgason 
fæst bæði í Bandaríkj-
unum, Evrópu og í Asíu, 
en reyndar ekki enn á 
Íslandi. „Það væri nú 
gaman ef hönnunin 
okkar fengist heima en 
það hefur ekki orðið enn,“ 
segir Ingvar. Íslendingar á faraldsfæti geta 
kíkt í þessar verslanir í Bandaríkjunum og 
Evrópu ef þeir vilja festa kaup á hönnun 
Ingvars Helgasonar. 
Bandaríkin: Opening Ceremony LA, 
Opening Ceremony NY, Moda Operandi, 
FIVESTORY, OWEN, Ikram, Louis Boston
Evrópa: Browns, Brown Thomas & Co, 
Stylepaste, Hunting and Collecting, The-
Corner.com, ASOS.com, Helen Marlen, 
Quadra, Follie Follie, Dante 5 Donna, I 
Cinque Fiori.

OSTWALD 
HELGASON 
SUMAR 2013

Við erum að hanna nýju lín-
una okkar núna, það er enda-
laust verið að ganga frá hinu 
og þessu á lokasprettinum,“ 
segir Ingvar Helgason, sem 
þessa dagana er að leggja 

lokahönd á haustlínu sína og unnustu 
sinnar Susanne Ostwald á vinnustofu 
þeirra í London. Saman hanna þau föt 
undir merkinu Ostwald Helgason. 

„Við sýnum í New York 9. febrúar 
og svo í London í fyrsta sinn hinn 15. 
mars,“ segir Ingvar, en á síðasta ári 
sýndu þau föt sín í fyrsta sinn á tísku-
vikunni í New York. „Við höfum unnið 
að okkar hönnun frá árinu 2006 en 
þarna í desember 2011 voru við komin 
með línu sem við vorum virkilega 
ánægð með, fórum og ræddum við 
British Fashion Council til þess að fá að 
vera með í tískuvikunni í London. En 
þeir vildu ekkert með okkur hafa. Svo 
við tókum bara næstu vél til New York 
með það fyrir augum að komast að hjá 
Milk Studios og þar með á tískuvikunni 
þar. Það tókst og við sýndum haust-
línuna okkar í febrúar 2012. Í fram-
haldi af því fengum við bæði athygli 
og umfjöllun sem kom okkur á aðeins 
óvart,“ segir Ingvar, en meðal þess 
sem vakti athygli á Ostwald Helgason 
var þegar tískubloggarar fóru að vekja 
athygli á merkinu og tískublöð fóru 
að skrifa merkið. Þess má til dæmis 
geta að tískuvefsíðan Fashionista.com 
fjallaði um tískumerkið og kallaði 
hönnuðina Ingvar og Susanne „óvænt-
ar stjörnur hausttískunnar 2012“ og 
tískuljósmyndarinn Tommy Ton, sem 
fór yfir tískuárið 2012 á vefsíðunni 
Style.com, kallaði þau Ingvar og Sus-
anne nýliða ársins. 

„Haustsýningin í New York gekk 
svo enn betur en sýningin í febrúar og 
núna erum að vinna í því að stækka 
teymið okkar, ráða fólk til að aðstoða 
okkur við framleiðsluna. Þannig að 
við erum að auka umsvifin hægt og 
bítandi.“ 

Rötuðum á réttan stað
Ingvar segir að langan tíma hafa tekið 
fyrir þau Susanne að finna sinn rétta 
tón, hvað þau vildu nákvæmlega gera 
í sinni tískuhönnun. „Síðan við hófum 
samstarf erum við búin að fara í alls 
kyns áttir með okkar hönnun og vorum 
aldrei fyllilega ánægð með það sem við 
vorum að gera þar til 2011. Nú held ég 
að við höfum ratað á réttan stað. Það er 
svo margt sem skiptir máli í þessu, til 
dæmis að vera á réttu róli þegar kemur 
að verðlagningunni. Það eru mjög 
margir sem vilja borga fyrir hönnunar-
vöru, en kannski ekki margir sem geta 
reitt fram ótæpilegt verð fyrir það,“ 
segir Ingvar, sem hefur lifað og hrærst 
í heimi tískunnar um árabil. 

„Ég hef mjög mikinn áhuga á við-
skiptahliðinni á tískuheiminum og hef 
haft lengi, ég les mér mjög mikið til 
um hana, er áskrifandi að Women‘s 
Wears Daily. Það eru mjög áhuga-
verðar pælingar í kringum markaðs-
setningu á tísku sem ég hef verið 
að kynna mér. Svo hef ég brennandi 
áhuga á því myndefni sem er verið að 
búa til í kringum tísku, þetta er auð-
vitað risastór bransi og fullur af kláru 
fólki,“ segir Ingvar sem veit hvað hann 
syngur en langt er síðan hann tók þá 
ákvörðun að fara út í tískubransann. 

Hætti í menntaskóla eftir 3 mánuði
„Áhuginn kviknaði ekki beinlínis úr 
mínu nánasta umhverfi, það var ekki 
sérlega mikil hönnun í kringum mig, 
og þó er systir mín reyndar grafískur 
hönnuður. En ég man mjög vel eftir því 
þegar ég sá tískublað í fyrsta skipti. 
Þá var ég í Hlíðaskóla og fór í klipp-
ingu hjá Magna sem nú er kenndur við 
Kron. Hann var með id-blaðið á stof-
unni þar sem hann var að vinna og ég 
sökkti mér ofan í það.“ Ingvar, sem er 
sonur Helga Guðmundssonar prófess-
ors og Sigrúnar Davíðsdóttur frétta-
manns, er alinn upp bæði á Íslandi og í 
Danmörku. 

Þegar hann lauk grunnskóla hér á 
landi hóf hann menntaskólanám í Dan-
mörku en fann fljótt að það átti ekki 
við hann. „Ég hætti í menntaskóla eftir 
þrjá mánuði og fór í framhaldinu að 

taka alls konar kúrsa í teikningu og 
hönnun, ég var of ungur til að fara í 
almennt hönnunarnám. Ég var í þessu í 
þrjú ár en flutti svo til Íslands tvítugur, 
árið 2000, og var að vinna hér og þar. 
Fór svo aftur til Kaupmannahafnar 
en þaðan lá leiðin til Parísar þar sem 
ég var í starfsnámi hjá íslenskri konu. 
Þetta var nú ekkert mjög fókuserað 
hjá mér. Þaðan fór ég svo til London 
í starfsnám til Marjan Pejoski sem 
hannaði svanakjólinn fyrir Björk. Þar 
lærði ég mjög margt og þar hitti ég líka 
Susanne sem einnig var í starfsnámi 
hjá Pejoski. Ég elti hana til Þýskalands 
þar sem hún lauk sínu námi og fyrsta 
verkefnið sem við unnum saman var 
í rauninni útskriftarlínan hennar,“ 
segir Ingvar en þau Susanne eru par. 
„Við búum sama og vinnum saman, 
það gengur bara mjög vel,“ segir hann. 
Og áfram heldur upprifjunin á fyrstu 
skrefum þeirra í tískuheiminum.  

„Þegar útskriftarlínan hennar Sus-
anne var tilbúin fórum við til Parísar 
og sýndum hana þar. Það var mjög 
skemmtilegt og mikil upplifun að vera 
þarna. Við áttum engan pening en nurl-
uðum saman fyrir einum rándýrum 
drykk á Ritz-hótelinu og sátum þar og 
virtum fyrir okkur fólkið og hugsuðum 
með okkur að í þessum bransa vildum 
við starfa. Í framhaldinu fórum við að 
þróa okkar hönnun saman í London,“ 
segir Ingvar sem á þessum tíma vann 
sem þjónn meðfram því að sinna hönn-
uninni.

Ingvar segist ekki hafa velkst í vafa 
um að hann væri á réttri hillu í tísku-
bransanum. Spurður hvort þetta sé 
mikið glamúrlíf segir Ingvar svo ekki 
vera. „Við erum alltaf að vinna. Sus-
anne stendur til dæmis við að sníða 
og hanna frá morgni og langt fram á 
kvöld á hverjum einasta degi. Hún er 
mjög góð í því að sníða, ég hef meira 
sinnt markaðsmálunum, en við hönnum 
saman. En nei, við förum ekki mikið út. 
Nema náttúrulega þegar tísku vikurnar 
eru í gangi, þá er mikið af partýum. 
Og það er ótrúlega gaman að vera í 
þeim og bara skoða þetta vel klædda og 
fallega fólk sem þar er,“ segir Ingvar 
að lokum.

➜ Ingvar 
Helgason var 
16 ára gamall 

þegar hann sá 
í fyrsta sinn 
tískublað á 

hárgreiðslu-
stofu í Hlíð-

unum og eftir 
það varð ekki 

aftur snúið.

HEILLAÐUR
Ingvar Helgason hefur 
mikinn áhuga á öllum 
hliðum tískugeirans.
NORDICPHOTOS/
GETTYIMAGES

Á RÉTTUM STAÐ
Ingvar Helgason er annar hluti fatahönnunartvíeykisins Ostwald Helgason, en 
hönnun hans og sambýliskonu hans Susanne Ostwald vakti mikla athygli tísku-
spekúlanta á síðasta ári. Ingvar lifir og hrærist í heimi tískunnar í dag.

Ingvar er fljótur til svars 
þegar hann er spurður um 
uppáhaldshönnuði sína. „Ég 
held mikið upp á Nicolas 
Ghesquière. Hann var 
lengi aðalhönnuðurinn 
hjá Balenciaga en hætti 
reyndar þar síðastliðið 
haust. 

Svo er Raf Simmons, sem var aðalhönnuður hjá Jil Sander 
í nokkur ár, einnig í uppáhaldi. Hann er núna hjá Dior. 

En akkúrat núna fylgist ég mest og best með ungum 
amerískum hönnuðum.“

UPPÁHALDS HÖNNUÐIRNIR

Sigríður Björg 
Tómasdóttir
sigridur@frettabladid.is



Chiro Deluxe dýna (aukahlutir á mynd botn og lappir)

Verðdæmi: 160x200 cm. Verð nú kr. 131.205 • 180x200 cm. Verð nú kr. 162.000,-

Edward svefnsófi

50% afsláttur

EDWARD svefnsófi 

Afsláttarverð kr. 104.500
Verð kr. 209.000

Vandaðir hægindastólar

20% afsláttur

Stillanleg heilsurúm í sérflokki!

20%-45% afsláttur

Útsala í Betra Baki!
25% afsláttur af Chiro Collection heilsudýnum

D Ý N U R  O G  K O D D A R

Tempur® Original SMALL heilsukoddi!

50% afsláttur

Útsöluverð kr. 8.950
Verð kr. 17.900

140x200

kr. 33.162 
Verð kr. 47.375

Temprakon dúnsæng

30% afsláttur

30% 
afsláttur

Úrval af baðsloppum  

– allar stærðir –

fyrir dömur og herra

Vandaðar C&J heilsudýnur!

25% afsláttur

betrabak@betrabak.is 

www.betrabak.is

Verðdæmi
C&J Platinum heilsurúm  
Dýna botn og lappir  TILBOÐ

160x200 – kr. 173.900  129.900 
160x200 – kr. 112.773 84.500 (Bara dýna)

180x200 – kr. 189.900  139.900 

180x200 – kr. 124.170 93.100 (Bara dýna)

C&J Gold heilsudýna  
Dýna botn og lappir  TILBOÐ

160x200 – kr. 199.900  149.925
160x200 – kr. 139.679 104.760  (Bara dýna)

180x200 – kr. 219.900  164.800
180x200 – kr 154.371 115.770  (Bara dýna)

Kr. 111.840
Verð kr. 139.800

LEVANTO  

    hægindastóll    

með skemli

Til í svörtu, hvítu 
og rauðu leðri.

Verðdæmi

Allir aðrir Tempur® heilsukoddar 25% afsláttur

Ö
ll 

ve
rð

 e
ru

 b
ir

t 
m

e
ð
 f

yr
ir

va
ra

 u
m

 p
re

n
tv

ill
u
r 

o
g
 m

yn
d

b
re

n
g
l

Frábært verð!

Sængurver í sérflokki !

20% afsláttur

HOLLANDIA

stillanlegt að þínum þörfum!
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TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

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

TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

Steinar 
Sverrir,  sjö ára, 
teiknaði þessa 
fallegu mynd af 
nútímalegum 
riddurum.

Gátur
1. Hvaða garður er alltaf blautur?
2. Hvað er það sem brosir við öllum en hlær þó ekki að neinum?
3. Hvaða blað er ekki hægt að rífa?
4. Stundum hef ég höfuð, stundum ekki, stundum er ég með tagl en 

stundum ekki. Hver er ég?
5. Hvað er það sem er hnöttótt eins og egg, hefur fjölda augna en er 

þó sjónlaust?

 SVÖR

1. Tanngarður.  2. Sólin.  3. Hnífsblað.   4. Hárkolla.   5. Kartafla. 

HeilabrotHeilabrot

SYLVÍA SIF í 8. bekk Varmahlíð-
arskóla í Skagafirði er þrettán ára 
og fékk verðlaunin fyrir sinn vísu-
botn á unglingastigi. 
Hún kveðst hafa áður samið 
texta við lög og eitt jólalag hafi 
hún samið núna fyrir jólin og 
texta við hann. Hún veit ekki 
til að hagyrðingar séu í ætt-
inni. Lærir hún þá í skólanum að 
yrkja? „Já, í fimmta bekk vorum 
við að læra hvernig ætti að búa 
til vísur með stuðlum, höfuðstöf-
um og rími og það hjálpaði mér 
í þessu verkefni. Ég átti samt í 
erfiðleikum með síðustu línuna í 
þessari vísu, kennaranum fannst 
fyrsta tilraunin ekki nógu góð svo 
ég þurfti að breyta henni. En var 
hún hissa þegar hún fékk verð-
launin? „Já, ég átti ekki einu sinni 
von á að vinna krakkana í bekkn-
um mínum. Þau voru með mjög 
flottar vísur.“ 

Hver voru svo verðlaunin?
„Ég fékk viðurkenningu og svo 
fékk ég bók sem heitir Hrafns-
auga en á eftir að lesa hana.“ 
Hér kemur svo vísan hennar en 
hvernig vinur heldur hún að þetta 
sé sem vísan er um?

„Er þetta ekki bara draumavin-
ur sem allir vilja eiga?“

Vígalegan vin ég á,
vísan lýsir honum.
Stór er hann og sterkur sá
og stendur undir vonum.

BIRGITTA BJÖRNSDÓTTIR, 
nemi í Grunnskóla Borgarfjarðar 
Kleppjárnsreykjum, er ellefu ára 
og hlaut verðlaun fyrir að botna 
bestu vísuna á miðstigi. Hún seg-
ist ekki hafa gert mikið af því að 
yrkja fram að þessu, nema þá í 
gríni. „Ég bara fékk þetta verk-
efni í skólanum og þetta er fyrsti 
fyrriparturinn sem ég botna á 
ævinni,“ upplýsir hún. Kveðst 
hún hafa fengið að taka fyrri-
partinn með sér heim og pæla í 
honum þar, en hún á heima á bæ 
sem heitir Neðri-Hreppur og er í 
Andakíl. 

Hver skyldu vera helstu áhuga-
málin hennar Birgittu? „Ég er á 
fullu í samkvæmisdansi og finnst 
það rosalega gaman,“ segir hún 
og kveðst fara í Borgarnes til að 
læra listina. 

Hvaða verðlaun fékkstu 
fyrir vísubotninn?
„Bók og verðlaunaskjal. Bókin 
heitir Aþena að eilífu kúmen. 
Hún er rosalega skemmtileg.“ 
Hér er svo vísan hennar Birgittu.

Út um stræti oft ég fer
ef mér leiðist heima.
Enda finnst mér eins og þér
ósköp gott að dreyma.

Á yngsta stigi varð TINNA HULD 
SIGURÐARDÓTTIR hlutskörp-
ust, hún er í 4. bekk Síðuskóla á 
Akureyri. Þegar hún er beðin um 
viðtal segir hún: „Mér líst nú ekk-
ert sérstaklega vel á það. Finnst 
það nú bara vandræðalegt,“ en 
svo hefur hún frá mörgu að segja 
þó hún segist ekki iðka skáldskap-
inn mikið. „Ég er meira í gríninu. 
Held að það sé meira í ættinni. 
Alltaf þegar ég heyri í afa mínum 
sem býr í Reykjavík þá erum við að 
grínast. Mörgum þykir pabbi líka 
fyndinn en mér finnst það nú ekki 
þegar hann er með mér í reikningi. 
Þá getur hann verið erfiður.“

Hvaðan kemur þá skáldgáfan?
„Það er meira úr mömmuætt. Afi 
minn í þeirri ætt er alltaf að búa 
til vísur.“

Tinna Huld er nýbúin að lesa 
bókina sem hún fékk í verðlaun, 
Randalín og Mundi, og bunar úr 
sér eftirfarandi gátu eftir lestur-
inn: Hvað býr í kassa og gleyp-
ir mús annan hvern sunnudag? 
Blaðamaður gatar á henni en 
spyr hana í lokin um aldurinn.

„Ég verð tíu ára 26. janúar. 
Bekkjarbróðir minn sagði að ég 
væri að verða tvítug af því að 
það verða tvær tölur í aldrinum 
mínum!“ 

Vísan hennar Tinnu Huldar er 
svona:

Lítill hundur leikur sér,
lætur boltann skoppa.
Flaðrar upp og fagnar mér,
fögur er hans snoppa.

Upprennandi skáld
Námsgagnastofnun efndi til vísnasamkeppni í grunnskólum, Vísnabotn 2012. 
Rúmlega sex hundruð nemendur botnuðu fyrriparta eft ir Ragnar Inga Aðal-
steinsson. Þrjár stúlkur unnu til verðlauna og við fræddumst aðeins um þær um 
leið og við fengum leyfi  fyrir birtingu.

Teikningar og texti: Bragi Halldórsson
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„Við þurfum auðvitað ekkert að leysa þessa eldspýtna-
þraut,“ sagði Kata. „Róbert er örugglega löngu búinn að 
því.“ Róbert varð hálf kindarlegur á svipinn við þessi orð. 
„Skrifaðir þú ekki líka bók um eldspýtnaþrautir þarna um 
árið,“ bætti hún við glottandi. „Svona nú,“ sagði Lísaloppa. 
„Hættu að stríða Róberti, hann getur reynt að leysa þessa 
þraut eins og við.“ „Er það ekki Róbert?“ bætti hún við. 
„Jú, jú,“ sagði Róbert. „Getum við ekki bara öll reynt að 
leysa hana?“ Það var langt síðan það hafði verið svona 
mikill sáttatónn í rödd Róberts.

„Svona er þrautin,“ sagði Lísaloppa. „Getur þú tekið burtu 
tvær eldspýtur svo eftir verði bara tveir ferningar?“

Getur þú hjálpað þeim að 
leysa þessa eldspýtnaþraut?
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
1. Sá leiði tók land (7)
10. Stríð bergmálsdúndra rakið til ítrekaðrar 
 sundrunar hins smáa (14)
12. Kraftur þar sem hryggur liggur (7) 
13. Þessir andskotar tíma engu (10)
14. Rúm rúm og gróf (7)
15. Jafn algeng og aldin á rólegheitaskeiði (8)
16. Kássa af kisubuddum er mannamatur? (14)
17. Rúv bar sig með glæsibrag þrátt fyrir ruglið 

(6)
18. Fínn lampi fyrir ringlaða gaurinn (9) 
22. Prófið stíl og formið (9)
23. Situr fólk hér og blaðrar? Nei, hér standa 

þau öll með tölu (9)
25. Hvar traust, ögn og ylur koma saman ríkir 

mikil sannfæring (9) 
28. Frá bumbu vambar til eiganda hennar (9)
30. Tittur á teigi (2) 
31. Umframlimir eru utanveltugaurar (11)
34. Höldum þeim duglegu að sama verki (8)
35. Hin myrka varta sóts (9)
36. Fótavist og ókyrrð gefa ganginn (5)
37. Földum ruglaða mynd Leu (7)
39. Ákveðinn forréttindahópur fer utan (8)
40. Dragsíður móður? (10)
41. Öfugstövun (9) 

LÓÐRÉTT
1. Meðvitund myndar eigið böl (15)
2. Fylgjum eftir rugg á leiktækjum (9)
3. Nikkelpía er listakokkur (7)
4. Geri karl feitari í leit að mannkostum (9) 
5. Stjörnusalurinn er bjartur og blómlegur (9)
6. Leita leifa dagsins fyrir lönguföstu (11)
7. Þykist vera Iðnó (7)
8. Kjötbiti á kjamma bregður svip (12)
9.  Sá sem á mikið að meðaltali er í líkingarlandi 

(12) 
11. Grasker fyrir Moskvumeyjar (7)
15. Kanna hvort þeir eru klárir, pabbi (7)
17. Flauta í hægri suðaustanátt (5)
19. Fyrsta áfallið á ferlinum (10)
20. Helli allskonar málningu í stórfljót (10)
21. Hlutlaus blanda leysir engan vanda (9)
24. Það stuðar Óla að vera ekki kryddaður (9)
25. Gripgræjur fyrir kamerur (9)
26.  Sé um dreifinguna fyrir drauginn (9)
27. Hækkun hrotu gefur grindurnar (9)
29. Veiði hliðarfisk við rif (8)
32. Réðir í spor áður en þér fór að hraka (7)
33. Svolgraði Merlot og makaði því á höfuðborg  

Habsborgara (7)  
38. Dauði, djöfull, tortíming? (3) 

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist klassísk útgáfa 
af hressandi sopa. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 23. janúar næstkomandi á 
krossgata@frettabladid.is merkt „19. janúar“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Feluleikur eftir James Patterson 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Þórey Ketils-
dóttir á Akureyri.

Lausnarorð síðustu viku var
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Innilegustu þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð, hlýhug og vináttu við andlát og 
útför okkar ástkæra föður, tengdaföður,  

afa og langafa,

ÓSKAR G. SAMPSTED
prentara,

Hraunbæ 70. 

Sérstakar þakkir sendum við séra Þór Haukssyni,  
Rúnari Geirmundssyni, Gissuri Páli Gissurarsyni, kór Voces 
Masculorum, Kristínu Lárusdóttur og Krisztina K. Szklenár.

Bryndís Óskarsdóttir
Gunnhildur Amelía Óskarsdóttir  Gunnar Antonsson
Elísabet E. Albertsdóttir  Hörður S. Friðriksson
Viktoría Dröfn og Albert Óskar

Ástkær eiginkona mín,

HILDUR GUÐMUNDSDÓTTIR
Brekku, Biskupstungum,

lést á Kumbaravogi 11. janúar. Útför hennar 
fer fram frá Skálholtskirkju þriðjudaginn 
22. janúar klukkan 14.00. Blóm og kransar 
eru vinsamlegast afþökkuð en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á sjóð starfsmanna á Kumbaravogi 
0152-26-051012, kt 451012-0880.

Óskar Jóhannesson.

Kær bróðir, mágur og frændi,

ÁGÚST HALLDÓRSSON 
frá Hróarsholti í Flóa,

Háengi 4, Selfossi,

lést á sjúkrahúsi Suðurlands sunnudaginn 
13. janúar. Jarðarförin fer fram frá Selfoss-
kirkju miðvikudaginn 23. janúar klukkan 
13.30.

 
Rannveig Halldórsdóttir
Ólöf Halldórsdóttir   Haraldur Sigurðsson
Guðmundur Halldórsson  Elsa Birna Sveinbjörnsdóttir
og frændsystkini.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35, Reykjavík • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Alúð - virðing - traust

Áratuga reynsla

Vaktsími:
581 3300 & 896 8242

 www.utforin.is
Allan sólarhringinn 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát eiginmanns míns, föður 

okkar, tengdaföður og afa,

BALDURS BERNDSEN MARÍUSSONAR.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
gjörgæsludeildar og deildar A-7  
á Landspítalanum Fossvogi fyrir alúð  
og góða aðhlynningu.

Inga Cleaver
Magnús Bjarni Baldursson og Sigríður Haraldsdóttir
Guðrún Edda Baldursdóttir og Sigríður Erla Baldursdóttir
Baldur Karl, Elín Inga og Edda Sólveig

„Þetta er vefur sem aldrei sefur. Ég 
hef farið inn á hann á ólíklegustu 
tímum sólarhringsins og aldrei verið 
ein,“ segir Svava Guðrún Sigurðar-
dóttir sem er starfsmaður Íslend-
ingabókar, ásamt Kristrúnu Höllu 
Helgadóttur. Þær segja Íslendingabók 
hafa verið þjóðargjöf Friðriks Skúla-
sonar og Íslenskrar erfðagreiningar. 
„Þjóðar gjöf að því leyti að hver Íslend-
ingur getur fengið ókeypis aðgang að 
ættfræðiupplýsingum sem varða hann 
sjálfan, langafa og langömmur og alla 
þeirra niðja, svo og alla einstaklinga 
fædda fyrir 1700. Menn geta hins 
vegar ekki fengið að vita allt um alla,“ 
tekur Svava Guðrún fram. 

Íslendingabók naut strax gríðarlegra 
vinsælda þegar hún fór í loftið að sögn 
Svövu Guðrúnar sem líkir umsókn-
um um aðgang í byrjun við holskeflu. 
Síðan hafi notkunin verið jöfn og þétt 
og farið vaxandi. „Það hafa allir áhuga 
á að fræðast um sig og sína,“ segir hún. 
„Hvað vinsælast á síðunni er samrakn-
ingarmöguleikinn, að geta rakið sig til 
annarra einstaklinga. Meira að segja 
krakkar eru mjög áhugasamir um það. 
Þegar fólk getur rakið sig saman við 
vinnufélaga eða vini og vinkonur í 
bekknum þá er komið ákveðið skemmt-
anagildi þannig að ættfræði er ekki 
bara fyrir gamalt fólk.“

Spurð hvort aðrar þjóðir séu með 
viðlíka ættfræðivefi svarar hún: „Nei, 
þetta er alveg einstakt. Ég held að það 
sé hvergi að finna ættfræðigrunn á 
netinu sem hefur að geyma upplýs-
ingar um heila þjóð. Það sem sem 
skapar þá sérstöðu eru líka gögnin. 
Við Íslendingar erum svo heppnir að 
eiga elsta heildstæða manntal heillar 
þjóðar sem til er í heimum frá 1703. 
Við erum líka með mjög þétta skrán-
ingu manntala frá 1801 og hægt er að 
finna gögn frá tímabilinu þar á milli 
í kirkjubókum.“ 

Starf Svövu Guðrúnar og Krist-
rúnar Höllu felst meðal annars í að 
bæta við og þróa ættfræðigrunninn. 

„Það eru alltaf börn að bætast við 
og fólk að hverfa úr hópnum. Bæði 
færum við inn mánaðarlega upplýs-
ingar úr þjóðskrá og svo erum við í 
miklum samskiptum við notendur því 
fólk er duglegt að láta okkur vita um 
barnsfæðingar og hjúskaparstöðu í 
gegnum síðuna. Þar er athugasemda-
hnappur sem lítur út eins og lítið 
bréf.“ 

Svava Guðrún segir Íslendingabók 
býsna örugga heimild. „Þeir Íslend-
ingar sem uppi hafa verið á 19. og 
20. öld eru tengdir við báða foreldra 
í 95-98% tilvika í grunninum og sýnt 
hefur verið fram á að lítið er um rang-
feðranir.“ gun@frettabladid.is

Vefur sem aldrei sefur
Íslendingabók varð þjóðinni aðgengileg á netinu fyrir tíu árum og síðan hafa 200.000 
manns sótt um aðgang að síðunni. Um 2.500 manns nota Íslendingabók á hverjum 
sólarhring og að jafnaði eru um 100-150 notendur skráðir inn hverju sinni.

Í tilefni af tíu ára afmæli Íslendingabókar á netinu hafa Íslensk erfðagreining og 
Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands (VoN) ákveðið að standa fyrir 
keppni um gerð hugbúnaðar til að nota Íslendingabók í snjallsímum og spjald-
tölvum (app). Keppnin mun fara fram í mars en fyrirtækin greina frá tilhögun 
hennar í febrúar.

Íslendingabókarforrit er að finna á Facebook sem um 200 manns nota á hverjum 
degi.

Helstu heimildir að gögnum Íslendingabókar eru manntöl, kirkjubækur, þjóðskrá og 
önnur opinber gögn.

Um Íslendingabók

STARFSMENN ÍSLENDINGABÓKAR  Svava Guðrún og Kristrún Halla segja Íslendinga almennt hafa áhuga á að fræðast um sig og sína.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Bróðir okkar og mágur, 

GUÐMUNDUR REYNIR JÓHANNSSON
verður jarðsunginn frá Digraneskirkju  
í Kópavogi miðvikudaginn 23. janúar klukkan 
11.00. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir, en þeir sem vilja minnast hans er 
bent á minningakort krabbameinsfélagsins.

Hildur Ósk Jóhannsdóttir
Jón Bjarni Jóhannsson Anna Ingibjörg Benediktsdóttir
Lóa Björg Jóhannsdóttir  Bergsteinn Karlsson

Faðir okkar,

SNÆBJÖRN JÓHANNSSON 
er látinn. Útförin hefur fram í kyrrþey að ósk 
hins látna.

Anna Snæbjörnsdóttir og  
Þórkatla Snæbjörnsdóttir

MERKISATBURÐIR
1778 James Cook finnur Hawaii-eyjar fyrstur Evrópumanna svo 
vitað sé og nefnir þær Sandvíkureyjar.
1892 Elizabeth Cady Stanton heldur ræðu á Bandaríkjaþingi og 
færir rök fyrir kosningarétti kvenna.

1896 Fyrsta röntgenmynda-
vélin er sýnd.
1930 Hótel Borg tekur til 
starfa. Eigandi þess er Jóhannes 
Jósefsson glímukappi.
1969 Stórbruni verður á 
Korpúlfs stöðum.



ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

*Afsláttur gildir af útsöluvörum.
Gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“. 
Vöruúrval getur verið misjafnt milli verslana

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

Fatnaður

30-70%
afsláttur

Verkfæri

15-30%
afsláttur

Alvöru
ÚTSALA

OG MARGT FLEIRA...

20-40%
afsláttur

ÚTSALAN ER HAFIN!

20-50%
afsláttur

20%
afsláttur

ræktartæki

20%
afsláttur

10-30%
afsláttur

30-70%
afsláttur
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Bróðir okkar,

ÁSGRÍMUR HÖGNASON 
frá Syðrafjalli, 

Gyðufelli 16, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 9. janúar síðastliðinn. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins 
látna.

F.h. aðstandenda,
Svava Högnadóttir
Ólöf Högnadóttir
Bjarney Inga Bjarnadóttir
Sigrún Margrét Sigurðardóttir
Svanhvít Sigurðardóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

GUÐNÝ HULDA STEINGRÍMSDÓTTIR 
Kaplaskjólsvegi 64, Reykjavík, 

lést sunnudaginn 13. janúar. Jarðarförin 
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Ingibjörn T. Hafsteinsson Hildur Kristjánsdóttir
María G. Hafsteinsdóttir 
Sverrir Hafsteinsson Jóna G. Torfadóttir
Ásmundur Hafsteinsson
Hulda Hafsteinsdóttir Sigurður Arinbjörnsson
                 barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, bróðir,  
afi og langafi,

HALLDÓR S. MAGNÚSSON
frá Ketilsstöðum í Hvammssveit  

í Dalabyggð,

síðast til heimilis á Hjúkrunarheimilinu 
Sóltúni í Reykjavík, lést aðfaranótt 
sunnudagsins 13. janúar. Útförin fer fram frá Fella- og Hólakirkju 
í Breiðholti föstudaginn 25. janúar, kl. 15.00. Þeim sem vildu 
minnast hans er bent á Sóltún í Reykjavík.

Fyrir hönd aðstandenda,
Sigríður Halldórsdóttir
og Magnús Halldórsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

ÞÓRA JÓHANNA JÓNSDÓTTIR
Dalbraut 20, Reykjavík,

sem lést á Hrafnistu þriðjudaginn 8. janúar, 
verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 22. janúar klukkan 13.

Jón Gunnar Harðarson Erla Skarphéðinsdóttir
Hrefna Harðardóttir Kjartan Ólafsson
Steinunn Guðrún Harðardóttir Níels Níelsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Alúðarþakkir sendum við öllum þeim sem 
heiðruðu minningu

RAGNHEIÐAR VIGGÓSDÓTTUR
og auðsýndu okkur samúð og vinarhug 
vegna andláts hennar.

Hilmar Sigurbjörnsson
Birna Sigurbjörnsdóttir Jón Gunnlaugur Jónasson
Marta Jónsdóttir
Hjalti Jónsson
Ragnheiður Jónsdóttir
Davíð Jónsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir  
og amma, 

ÁSTA SVEINBJARNARDÓTTIR
til heimilis að Flyðrugranda 4,

lést á Landspítalanum þann 14. janúar. 
Útförin fer fram frá Neskirkju miðvikudaginn 
23. janúar klukkan 13.00.

Hróðný Garðarsdóttir  Ásta Friðriksdóttir
Þórhildur Garðarsdóttir Björgvin Þórðarson
Páll Garðarsson  Erna Signý Jónsdóttir
Garðar, María og Dúna

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

EGILL GUÐLAUGSSON 
múrari, 

áður til heimilis að Berjarima 9,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Eir miðviku-
daginn 9. janúar 2013. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hins látna. Sérstakar 
þakkir færum við Manfred Lemke presti, Ólafi H. Samúelssyni 
lækni og öðru starfsfólki á hjúkrunarheimilinu Eir 3. hæð norður 
fyrir góða umönnun og hlýju í garð okkar allra.

Kristín Stefánsdóttir
Kolbrún Jósepsdóttir
Stefán Egilsson Bryndís Eggertsdóttir
Kristín Ellý Egilsdóttir Grétar Baldursson
Hrafnhildur Egilsdóttir Halldór Bergdal Baldursson
Elísabet Egilsdóttir Kristján V. Halldórsson
Guðmunda Egilsdóttir Stefán Gísli Stefánsson
Egill Egilsson Lára Jóhannsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegustu þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför eiginkonu minnar, 

móður og tengdamóður,

ÓLAFAR DÓMHILDAR  
JÓHANNSDÓTTUR.

 
Guðmundur Sigurðsson

Aldís Unnur Guðmundsdóttir Jörgen L. Pind
Jóhann Þ. Guðmundsson Þórunn Ólafsdóttir
Ólafur Ó. Guðmundsson Sigríður Eyjólfsdóttir 

ÓLI GNEISTI 
SÓLEYJAR SON  setti 
upp Rafbókavefinn 
sem meistaraverkefni 
í Hagnýtri menningar-
miðlun. Nú eru um 
hundrað bækur á 
vefnum en Óli vill bæta 
um betur.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Óli Gneisti Sóleyjarson, bókasafns- og 
upplýsingarfræðingur, lauk meistara-
námi í hagnýtri menningarmiðlun í 
fyrra. Lokaverkefni hans var að koma 
á laggirnar Rafbókavefnum, sem hýsir 
mestmegnis rafbækur sem innihalda 
texta sem dottinn er höfundarrétti og 
lesendur geta sótt sér að kostnaðar-
lausu. Nú eru um 100 rafbækur á 
Rafbókavefnum en Óli Gneisti vill 
fylgja verkefninu eftir og leitar því til 
fjöldans með það að markmiði að útbúa 
þúsund íslenskar rafbækur sem verði 
opnar öllum. 

Til að breyta pappírsbók í texta þarf 
að byrja á því að mynda bókina. Því 
næst þarf að breyta myndinni í texta 
með því að ljóslesa textann. Þriða skref-
ið er svo að leiðrétta ljóslesna textann 
til samræmis við fyrirmyndina, en ljós-
lestrarforrit eiga til að gera mistök, 
séstaklega á íslenskum stöfum. Það 
er fyrst og fremst við þetta sem Óli 
Gneisti þarfnast aðstoðar sjálfboðaliða. 

„Það er stóra vandamálið í ferlinu 
sem krefst aðkomu margra svo það 
geti gengið hratt.“ Hann segir það ekki 
þurfa að vera tímafrekt að leggja verk-
efninu lið. 

„Fólk getur hjálpað með því að lesa 
yfir eina síðu á dag,“ segir hann. „Það 
er jafnvel hægt að lesa yfir tíu síður á 
dag án þessa að eyða of miklum tíma – 
sleppið bara Facebook í smástund.“ 

Þeir sem vilja taka þátt í verkefnið 
skrá sig inn á vefkerfi þar sem hægt er 
að bera saman ljóslesinn texta við mynd 
af blaðsíðu og leiðrétt það sem hefur 
farið aflaga. Óli leggur áherslu á að 
það sjálfboðaliðar þurfi ekki endilega 
að vera mjög vel að sér í íslensku eða 
málfræði til að leggja verkefninu lið. 
„Þetta er ekki prófarkalestur,“ árétta 
hann. „Í mínum huga er þetta meira 
eins og skemmtileg þraut, að finna vill-
una milli myndar og texta. 

En hvers konar bókum hefur Óli 
Gneisti helst verið að leita að?

„Í fyrsta lagi eru bækur sem hafa 
augljóst menningarlegt gildi, til dæmis  
Hómerskviður og Þjóðsögur Jóns Árna-
sonar. Í öðru lagi eru það bækur sem 
ég tel að gæti höfðað til stráka, þeirra 
sem lesa lítið en eru líklegir til að eiga 
spjaldtölvur. 

Óli Gneisti segir að einn síns liðs 
gæti hann kannski komist yfir nokkrar 
bækur á ári. Hann vonast hins vegar til 

að fá nóga marga virka sjálfboðaliða í 
lið með sér, helst hundrað, auk annarra 
sem taki rispur.  

„Nú þegar eru komnir fimmtíu á 
skrá en það á eftir að koma í ljós hversu 
virkir þeirra verða. Ef nógu margir 
koma að verk þá er hægt að lesa yfir 
tugi bækur, jafnvel hundruði. Að lokum 
myndi það verða til þess að það væri 
hægt að dreifa þúsund íslenskum raf-
bókum ókeypis.“ Og það er til mikils 
að vinna að mati Óla Gneista. „Þótt að 
bók sé dottin úr höfundarrétti þýðir það 
ekki að hún sé orðin úreld. Það leynast 
ansi margir gullmolar þarna inni á 
milli.“

Nánari upplýsingar um verkefnið og 
skráningar má finna á Rafbókavefur.is. 

 bergsteinn@frettabladid.is

Markmiðið að setja 
1.000 rafb ækur á netið
Óli Gneisti Sóleyjarson vill koma bókum sem dottnar eru úr höfundarrétti á rafb ókar-
form. Til þess þarf hann aðstoð fj öldans og leitar að sjálfb oðaliðum til að lesa yfi r verk 
sem búið er að skanna. Hann segir yfi rlesturinn meira eins leikjaþraut en kvöð.

  Fólk getur hjálpað með 
því að lesa yfir eina síðu á 

dag. Það er jafnvel hægt að 
lesa yfir tíu síður á dag án 

þessa að eyða of miklum tíma 
– sleppið bara Facebook í 

smástund. 



lögmenn
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BAKÞANKAR 
Brynhildar 
Björnsdóttur

1

6 7 8

10

13

119
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21

20

17

14

19

2 3 4 5

KROSSGÁTA

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

LÁRÉTT
2. örlög, 6. þys, 8. knæpa, 9. loft, 11. 
gjaldmiðill, 12. tárfelldu, 14. hroki, 
16. ætíð, 17. hár, 18. til viðbótar, 20. 
samtök, 21. karl.

LÓÐRÉTT
1. korntegund, 3. tónlistarmaður, 4. 
limlesta, 5. krot, 7. fiskur, 10. sér-
staklega, 13. efni, 15. íþrótt, 16. er, 19. 
ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sköp, 6. ys, 8. krá, 9. gas, 
11. kr, 12. grétu, 14. dramb, 16. sí, 17. 
ull, 18. enn, 20. aa, 21. mann. 

LÓÐRÉTT: 1. bygg, 3. kk, 4. örkumla, 
5. pár, 7. sardína, 10. sér, 13. tau, 15. 
blak, 16. sem, 19. nn.

Jæja, Jón Þrándur! Farðu 
út á völl og sýndu hvað í 

þér býr. Þú getur orðið eins 
góður og þú vilt! Þú gætir 

orðið atvinnumaður á 
          Englandi!

Farðu inn hérna Jón, Þrándur! 
Og það mundi ekki skemma 
fyrir ef þú myndir hlaupa 
meira í þessum 
leik en þeim 
síðasta! Þú ert 
fótboltamaður, 
ekki sveppur!

Flott plan! 
En þarf ég 
að sparka í 
boltann?

Ef það er ekki 
of mikið fyrir 

þig! Gjarna 
í rétta átt 

líka!

Ok... psoriasinn 
minn bara svíður 
svo svakalega 
við snertingu!

Eitt ráð .. 
láttu hann 
klára skólann 
áður en þú 
sendir 
hann 
burt!

Þróun fjarskipta

CASA BELLA
Leiðandi fasteignasalaÞegar galdrakarlinn 

fattaði að ég hefði 
ekkert hjarta stakk 
hann upp á því að ég 
sækti um vinnu hér.

Eru 
skjaldbökur 

froskdýr eða 
skriðdýr?

Froskdýr.
VITLAUST!! 

Þær eru 
skriðdýr!

Þetta 
vita allir 
í þriðja 
bekk!

Ég er í 
fyrsta 
bekk 
og ég 
veit 

þetta!

Sjáum hvað 
fleira hann 
veit ekki.

Og ég sem hlakk-
aði einu sinni til að 
þau færu í skóla...

Á fjörur mínar rak í vikunni tvö erlend 
stórtímarit, nýútkomin og brakandi 

fersk. Í forsíðuviðtölum voru heims-
þekktar stórstjörnur og kynbombur og 
báðar tjáðu þær sig um stöðu kvenna, sína 
eigin og annarra.

LEIKKONAN Megan Fox, sem oft hefur 
verið kjörin kynþokkafyllsta kona verald-
ar, situr fyrir á forsíðu Esquire í afskap-
lega fráhnepptri skyrtu og gegnsæjum 
blúndubrjóstahaldara. Inni í blaðinu eru 
fleiri myndir af henni nakinni þar sem hún 
„frumsýnir“ líkama sinn eftir barnsburð. 

Í viðtalinu segir hún að sér hafi þótt 
lítillækkandi að vera kölluð kynbomba, 

hún hafi hvorki upplifað styrk né 
heiður í ímyndinni heldur að hún 

væri smættuð niður í ekki neitt.

LEIK- og söngkonan Beyoncé 
Knowles er á forsíðu tímaritsins 
GQ. Á myndinni er hún íklædd 
nærbuxum, rifnum stutterma-
bol sem nær varla niður fyrir 
brjóst og gullkeðju. Í viðtalinu 
segir hún að það sé fáránlegt 
að konur fái miklu lægri laun 
en karlmenn. „Peningar gefa 
karlmönnum vald til að ráða 
öllu. Þeir ákveða hvað er 
gott. Þeir ákveða hvað er 
sexí. Og þeir ákveða hvað er 
kvenlegt. Það er fáránlegt.“ 
Beyoncé hefur verið nefnd 

kynþokkafyllsta kona árþúsundsins sem 
er rétt að hefjast auk þess að vera bæði 
talin til valdamestu og auðugustu kvenna 
heims.  

AFÞREYINGARIÐNAÐURINN með 
Madonnu í fararbroddi taldi heilli kyn-
slóð kvenna trú um að kynþokkinn myndi 
gera þær frjálsar og sjálfrar sín frýr. Ef 
þessum tveimur konum líður eins og við-
tölin við þær gefa til kynna, af hverju sitja 
þær þá fyrir á mynd eftir mynd, löðrandi 
í svokölluðum kynþokka, vitandi að mynd-
irnar munu birtast á forsíðum tímaritanna 
þar sem þær tjá sig um þessi mál? Vantar 
þær ennþá pening? Trúa þær því kannski 
ennþá að kynþokkinn muni þrátt fyrir allt 
bjarga þeim? Eða eru þær að kalla á hjálp? 
Og ef kynþokkinn nær ekki einu sinni að 
bjarga þessum konum, hvaða gagn er þá 
eiginlega í honum fyrir okkur hinar?

KYNÞOKKINN hefur lítið hjálpað leik-
konunni, framleiðandanum, rithöfund-
inum, leikstjóranum og nýbakaða Golden 
Globe-verðlaunahafanum Lenu Dunham, 
sem skrifar og leikur aðalhlutverkið í 
hinum feykivinsæla sjónvarpsþætti Girls. 
Samkvæmt gefnum Hollywood-stöðlum er 
hún gersneydd honum og það þótt hún noti 
hvert tækifæri til að striplast á skjánum. 
Lena Dunham er enda ofurvenjuleg kona, 
að minnsta kosti í útliti. Nema hvað hún 
virðist bara vera þokkalega sátt við sjálfa 
sig. Sem er vonandi það sem koma skal.

Kynþokkinn mun gera yður frjálsar

Handritum skal skila í fjórriti til: 

VERÐLAUNASJÓÐUR ÍSLENSKRA BARNABÓK A / FORLAGIÐ 
Bræðraborgarstíg 7   |   101 Reykjavík

Handrit á að merkja með dulnefni  
en rétt nafn höfundar fylgi með í umslagi.

FORLAGIÐ OG VERÐLAUNASJÓÐUR  
ÍSLENSKRA BARNABÓKA 

auglýsa eftir handriti að skáldsögu  
fyrir börn og unglinga, að lágmarki  
50 blaðsíður að lengd, til að keppa  

um Íslensku barnabókaverðlaunin 2013.  
Verðlaunin nema 500.000 krónum  

auk höfundarlauna.

Póstdreifing   |   Suðurhraun 1   |   210 Garðabær   |   Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

365 miðlar treysta okkur fyrir 
öruggri dreifingu á Fréttablaðinu

Við flytjum þér góðar fréttir



Kynntu þér nýjan Ford Kuga frá 5.790.000 kr. Kauptu nýjan og ríkulega búinn Ford 
Kuga sportjeppa. Ford Kuga fæst 140 hestafla dísil beinskiptur og 163 hestafla dísil 
sjálfskiptur. Sparneytinn og hagkvæmur í rekstri. Frábær endursala. Fallegar línur og 
grípandi hönnun. Framúrskarandi aksturseiginleikar. Allt þetta sameinar Ford Kuga. 
Gerðu góð kaup. Vertu í hópi þeirra bestu. Spyrðu um verksmiðjuábyrgð í allt að 5 ár. 
Veldu Ford, nýtt tákn um gæði. 

FORD KUGA Titanium S AWD frá 5.790.000 kr. 

FORD KUGA TITANIUM S AWD
FRÁ

46.330 kr./mán.*
 

* Ford Kuga Titanium S AWD 5 dyra 2,0TDCi dísil, 140 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,0 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 159 g/km. Miðað er 
    við óverðtryggðan bílasamning til 7 ára og uppítökubíl / útborgun að verðmæti 3.100.000 kr. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Hlutfallstala kostnaðar 11,68%. 
    Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.

Veldu Ford, nýtt tákn um gæði.

FORD KUGA TITANIUM S AWD

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is
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➜ ..Tónskáldið 
getur verið hug-

myndasmið-
ur verksins og 

stjórnað því en 
líka flytjandi um 

leið..
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„Þetta gjörbreytir allri framþróun og 
möguleikum verkefnisins. Með þessum 
styrk opnast tækifæri til samstarfs við 
færustu forritara og að geta nýtt kunnáttu 
þeirra,” segir Kjartan Ólafsson, tónskáld 
og prófessor við Listaháskóla Íslands. 
Kjartan er í forsvari fyrirtækisins Erki-
tónlistar sem hlaut nýverið tveggja ára 
styrk frá Rannís/Tækni þróunarsjóði til 
að þróa áfram tónsmíðaforritið Calmus 
Automata sem hann hefur unnið að um 
tveggja áratuga skeið. Þetta er í fyrsta 
skipti sem Tækniþróunar sjóður úthlutar 
til nýsköpunar á sviði tónlistar.  

Kjartan stýrir verkefninu og í sam-
starfi við hann eru Tölvunarfræðideild 
Háskólans í Reykjavík, Tónlistardeild 
tölvufyrirtækisins CCP, Síbelíusar-
akademían í Finnlandi og deildir innan 
Listaháskóla Íslands.

CALMUS AUTOMATA er nýjung í hug-
búnaði sem semur og spilar fjölbreytta 
tónlist í rauntíma. „Forritið var upphaf-
lega hluti af doktorsverkefni mínu við 
Síbelíusar-akademíuna í Finnlandi. Þetta 
er í raun tónsmíðakerfi sem byggir bæði 
á gömlum hefðum og nýjum aðferðum. 
Ég notast við gervigreindartækni í for-
ritun sem gerir það að verkum að hug-

búnaðurinn getur tekið sjálfstæð skref 
– eftir að tónskáld hefur lagt því línur,“ 
segir Kjartan og bætir við að þegar hann 
var að byrja að fást við forritun til tón-
smíða hafi margir haft fyrirvara á hug-
myndinni, sem þyki sjálfsögð og fram-
sækin í dag.

„Það sem meðal annars er spennandi 
við svona tónsmíðakerfi er að það stækk-
ar í raun hlutverk tónskálda og víkkar út. 
Tónskáldið getur verið hugmyndasmiður 
verksins og stjórnað því en líka flytjandi 
um leið.“ Kjartan útskýrir að mikilvæg-
ur þáttur forritsins sé að það gerir tón-
skáldum kleift að semja og flytja tónlist í 
rauntíma. Tónlistarsköpun í rauntíma er 
líka þáttur sem nýtist vel í tölvuleikjum 
sem útskýrir samstarf Kjartans við CCP. 
„Notendur tölvuleikja eru oft búnir að fá 
nóg að tónlistinni í þeim eftir örfá skipti, 
því þá þekkja þeir hana út og inn. Með 
CALMUS AUTOMATA verða möguleik-
arnir miklu meiri.“

Kjartan segir afar jákvætt að fá styrk 
til að þróa hugbúnaðinn áfram. „Það 
hefur verið erfitt að sækja styrki til verk-
efna á sviði lista en nú hefur orðið breyt-
ing á sem eru góðar fréttir fyrir list- og 
menningarheim.“ sigridur@frettabladid.is

Stækkar hlutverk 
tónskálda
Kjartan Ólafsson tónskáld hefur um árabil unnið að þróun 
tónsmíða forritsins CALMUS AUTOMATA, sem er tónsmíðakerfi  sem 
meðal annars gerir tónskáldum kleift  að semja og fl ytja tónlist í 
rauntíma. Það nýtist líka í tölvuleikjum.

KJARTAN 
ÓLAFSSON  Fékk á 
dögunum styrk til 
tveggja ára til að 
þróa forritið áfram. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hugbúnaðurinn  byggir á gervigreind sem gerir notandanum kleift að starfa sjálfstætt út frá ákveðnum forsendum, en búnaðurinn getur breytt um stíl og stefnur í ferlinu út frá utanaðkomandi 
skipunum eða breyttum aðstæðum hverju sinni. 

CALMUS AUTOMATA

Þeir sem vilja skerpa á tungumála-
kunnáttu sinni, finna einhvern til 
að spjalla við á sínu móðurmáli eða 
kynnast nýju tungumáli geta komið 
í Borgarbókasafnið við Tryggva-
götu á mánudaginn klukkan 17 og 
hitt aðra heimsborgara. Þá er sett 
þar upp tungumálatorg, Café Ling-
ua, sem er lifandi vettvangur fyrir 
orð og samskipti.

Kristín R. Vilhjálmsdóttir er 
verkefnisstjóri fjölmenningar í 
safninu. Hún segir Café Lingua 
hafa verið sett á laggirnar í nóvem-
berlok á síðsta ári og þá með svoköll-
uðu hraðstefnumóti við tungumál. 
„Ég var búin að safna saman fjórtán 
manns sem hafa mismunandi tungu-
mál að móðurmáli og hver og einn 
fékk að kynna sitt mál eftir sínu 
höfði en gestir fóru á milli þeirra á 
fimm mínútna fresti. Þetta var mjög 
skemmtilegt.“ 

Kristín segir tvö önnur tungu-
málatorg hafa verið haldin síðan, á 
því fyrra hafi verið ljóðalestur og 
síðara jólaþema. Nú á mánudaginn 
verði fyrsta Café Lingua á þessu ári 
og þá standi öllum til boða að koma 
með tónlist frá sínum tungumála-
heimum. 

„Við höldum þetta vikulega á 
mánudögum milli klukkan 17 og 18 
og áherslurnar eru með ýmsu móti,“ 
segir Kristín. „Það er eitthvað nota-
legt við þetta, umhverfið alþjóðlegt 
og heitt á könnunni.“ gun@frettabladid.is

Lifandi vettvangur fyrir orð
Tungumálatorg, Café Lingua, verður í fyrsta skipti á þessu ári í aðalsafni Borgar-
bókasafns, við Tryggvagötu mánudaginn 21. janúar, milli klukkan 17 og 18. 

VERKEFNIS-
STJÓRI FJÖL-
MENNINGAR  
„Það er eitthvað 
notalegt við 
þetta, um hverfið 
alþjóðlegt 
og heitt á 
könnunni,“ segir 
hún um Café 
Lingua.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
LAUGARDAGUR 19. JANÚAR 2013 

Gjörningar
16.00 Ásta Fanney Sigurðardóttir flytur 
gjörninginn Völundarhugi í Kunst-
schlager, Rauðarárstíg 1. Allir velkomnir.

Sýningar
16.00 Tvær sýningar opnaðar í Lista-
safni Reykjavíkur, Hafnarhúsi. Annars 
vegar er það sýning á verkum Roberts 
Smithsons og hins vegar sýning Ívars 
Valgarðssonar.

Tónlist
19.30 Útvarpsþátturinn Luftgítar á Rás 
2 verður sendur út í beinni útsendingu 
frá Bar 11. Rætt verður við meðlimi 
hljómsveitarinnar Vintage Caravan, 
sem stígur svo á svið á barnum klukkan 
21.00. Tónleikarnir verða einnig í 
beinni útsendingu á Rás 2.
20.00 Tríó Glóðir og Sigríður Thorlacius 
flytja leikritalög Oddgeirs Kristjáns-
sonar og Jóns Múla í Salnum, Kópavogi.
21.00 Janis Joplin verður minnst með 
heiðurstónleikum á Café Rosenberg, 
en í dag eru 70 ár frá fæðingu hennar. 
Andrea Gylfa, Bryndís Ásmunds og 
Esther Jökuls syngja. Aðgangseyrir er 
kr. 2.500.
23.00 Magnús Einarsson og félagar 
skemmta á Ob-La-Dí-Ob-La-Da,Frakka-
stíg 8. Aðgangseyrir er kr. 1.000.

Fyrirlestrar
10.30 Endurskoðun laga um LÍN og 
hvatar til náms verða í brennidepli á 
laugardagsfundi Framsóknar að Hverfis-
götu 33. Gestir fundarins eru Guðrún 
Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri LÍN, 
og Heimir Hannesson, fyrrverandi 
lánasjóðsfulltrúi stúdentaráðs.

Útivist
10.00 Hjólreiðaferð frá Hlemmi. Lagt 
er af stað kl. 10:15 og hjólað í 1-2 tíma 
um borgina í rólegri ferð. Allir velkomn-
ir og þátttaka ókeypis. Upplýsingar á 
vef LHM.is
13.00 Ferðafélagið Norðurslóð býður 
upp á göngu á Eyjuna í Ásbyrgi. Allir 
velkomnir en mæting er við tjald-
svæðið í Ásbyrgi.

SUNNUDAGUR 20. JANÚAR 2013 

Félagsvist
14.00 Félagsvist verður spiluð í 
Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir 
velkomnir.
19.00 Bridge tvímenningur verður spil-
aður í Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. 
Allir velkomnir.

Sýningar
11.00 Þrjár nýjar sýningar opnaðar á 
Þjóðminjasafni Íslands. Um er að ræða 
sýninguna Ljósmyndun á Íslandi 1970-
1990, sýninguna Nýjar myndir-gömul 
tækni og loks sýninguna Góðar gjafir.
14.00 Sýning Eduardo Perez Baca, 
Hænur og Sesselju Ásgeirsdóttiur í 
Boganum, Hugmynd opna í Menningar-
miðstöðinni Gerðubergi.

Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara í 
Reykjaík verður haldinn að Stangarhyl 
4. Það er Páll Sigurðsson sem leikur 
létta danstónlist til klukkan 23.00. 
Aðgangseyrir er kr. 1.500 fyrir meðlimi 
FEB í Reykjavík en kr. 1.800 fyrir aðra 
gesti.

Leikrit
14.00 Möguleikhúsið sýnir barnaleik-
ritið Langafi prakkari í Menningar-
miðstöðinni Gerðubergi. Leikritið 
er byggt á sögum Sigrúnar Eldjárns. 
Miðaverð er kr. 2.200.

Tónlist
16.15 Brasskvintett Tónskóla Sigur-
sveins heldur tónleika fyrir gesti og 
gangandi í aðalsafni Borgarbókasafns-
ins, Tryggvagötu 15.
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur lög af 
hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis.

Leiðsögn
15.00 Helgi Þorgils Friðjónsson lista-
maður leiðir gesti um sýninguna Tónn í 
öldu í Listasafni Kópavogs–  Gerðarsafni.
15.00 Huginn Þór Arason myndlistar-
maður leiðir gesti um sýninguna 
Kjarval–  Mynd af heild sem stendur yfir 
á Kjarvalsstöðum.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá 

þá inni á visir.is.

 BÍÓ

★★★★ ★
Ryð og bein (De rouille et d‘os)
Frábærlega vel leikin og hádramatísk 
mynd sem verður þó aldrei væmin 
  - sm

★★★★ ★
The Impossible
Mikilfengleg og hrollvekjandi. Leikhópu-
rinn fær hæstu einkunn.  
 - hva

 DANS

★★ ★★★
Stundarbrot
Höfundur og leikstjóri Leifur Þorvalds-
son.
Stundarbrot bjó yfir mörgum áhu-
gaverðum þáttum en listræn útfærsla 
var ekki nægilega góð.  - sgm

 BÆKUR

★★★★ ★
Prýðisland
Grace McCleen
Óvenjuleg og vel skrifuð saga sem 
snertir við lesandanum og hrífur hann 
með sér inn í heim barnsins.  - fb

TÓNLIST

★★★ ★★
Dimma
Myrkraverk
Dimma herðir á rokkinu á sinni þriðju 
plötu.  - tj

★★★ ★★
Tanya & Marlon
Quillock
Frændsystkinin Tanya og Marlon 
Pollock með fína raftónlistarplötu í 
rólegri kantinum.  - tj

★★★ ★★
Jón Þór
Sérðu mig í lit?
Fyrrverandi söngvari Lada Sport með 
fína frumsmíð.  - tj

  TÓNLEIKAR

★★★★ ★
Sæunn Þorsteinsdóttir og Sam 
Armstrong
Verk eftir Beethoven, Brahms, Britten 
og Martinu
Með einni undantekningu voru þetta 
frábærir tónleikar.  - js

 LEIKHÚS

★★★★★  
Hjartaspaðar
Gaflaraleikhúsið
Óvenjuleg og heillandi leikhúsupplifun, 
bráðfyndin með hlýjum undirtónum. 
 - aþ

 TÖLVULEIKIR

★★★ ★★
Black Knight Sword
Skemmtileg og listræn framsetning 
bjargar annars frekar einhæfum leik. 
 - bþj

 MYNDLIST

★★★ ★★
Aðdráttarafl–  hringlaga hreyf-
ing
Björk Viggósdóttir
Það er leikur í sýningunni, hún er fall-
eg fyrir skynfærin, en hugmyndalega 
skortir upp á slagkraftinn.  - þb

DÓMAR 12.1.2012 ➜ 18.1.2012

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Reykjavík 
2013 verða sendir til íbúa á næstu dögum. 
Fasteigna gjöldin verða innheimt í gegnum 
heima banka þar sem jafnframt er hægt að 
prenta út greiðslu seðil. Greiðsluseðlar verða 
ekki sendir út en hægt er að óska eftir heim-
sendum greiðsluseðlum í gegnum þjónustu-
ver Reykjavíkurborgar í síma 411 11 11.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar annast álagningu og innheimtu á 
fasteignaskatti, lóðaleigu og sorphirðugjaldi.

Þeir sem fengu lækkun á fasteignaskatti og fráveitugjaldi á liðnu ári, fá 
einnig lækkun á árinu 2013. Við álagningu fasteignagjalda nú í janúar 
verður afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við 
tekjur ársins 2011. Þegar álagning vegna tekna ársins 2012 liggur fyrir 
næsta haust, verður afslátturinn endanlega ákvarðaður og verða þá 
allar breytingar tilkynntar bréflega.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar framkvæmir breytingar á fast-
eigna skatti og fráveitugjaldi elli- og örorkulífeyrisþega og þarf því ekki 
að sækja sérstaklega um lækkun eða niðurfellingu þessara gjalda. 

Skilyrði lækkunar eru að viðkomandi elli- eða örorkulífeyrisþegi eigi lögheimili 
í Reykjavík og sé þinglýstur eigandi viðkomandi fasteignar og/eða geti átt rétt 
á vaxtabótum vegna hennar skv. B-lið 68. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt 
og eignaskatt.

Einungis er veitt lækkun vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

Borgarráð hefur ákveðið að tekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega vegna 
niðurfellingar/lækkunar fasteignaskatts á árinu 2013 verði eftirfarandi:

100% lækkun: Einstaklingar með tekjur allt að 2.550.000 kr. 
 Hjón með tekjur allt að kr. 3.560.000.
80% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 2.550.000 til 2.930.000 kr. 
 Hjón með tekjur á bilinu 3.560.000 til 3.970.000 kr.
50% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 2.930.000 til 3.410.000 kr. 
 Hjón með tekjur á bilinu 3.970.000 til 4.740.000 kr.

Umhverfis og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, veitir allar 
upplýsingar varðandi álagningu og breytingar á sorphirðugjaldi í síma 411-
1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið sorphirda@
reykjavik.is.

Orkuveita Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1, annast álagningu og innheimtu vatns-
gjalds og fráveitugjalds og veitir upplýsingar í síma 516 6000. Einnig má leita 
upplýsinga með tölvupósti á netfangið or@or.is.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar, Höfðatorg, Borgartúni 12-14, veitir 
upplýsingar varðandi álagningu fasteignaskatts og lóðarleigu og breytingar á 
þeim í síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið 
fasteignagjold@reykjavik.is.

Hægt er að leita upplýsinga um ofangreind atriði á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is

Fasteignagjöld 2013

Borgarstjórinn í Reykjavík, 19. janúar 2013.

www.reykjavik.is
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Halla Bára Gestsdóttir 
Gunnar Sverrisson
homeanddelicious.com

1. Nautapottur með 
timjanbollum
Uppskrift fyrir 6
Ótrúlega ljúffengt og þægilegt 
í matreiðslu. Þegar „potturinn“ 
fær að malla þetta lengi fær 
hann í sig einstakt bragð og 
kjötið verður mjög mjúkt. Boll-
urnar gera þetta enn betra. 

4 msk. ólífuolía
2 laukar, saxaðir
4 hvítlauksrif, söxuð
2 cm ferskt engifer, saxað 
eða rifið
1 tsk. kanill
1 tsk. broddkúmen
4  msk. hveiti
1,2 kg nautakjöt að eigin vali, 
skorið í 2-3 cm bita
4 gulrætur, í 2 cm bitum
4 msk. tómatmauk
2 dl rauðvín
1 l nautasoð
2 msk. steinselja til skrauts, söxuð

Timjanbollur
100 g hveiti
2 tsk. lyftiduft

½ laukur, fínt saxaður
1 msk. þurrkað timjan
2 msk. parmesanostur, rifinn
Salt og pipar eftir smekk
25 g mjúkt smjör
2 msk. mjólk

Við eldamennskuna er best að 
nota pott eða háa pönnu sem 
má fara inn í ofn. Hitið ofn í 
180 gráður. Mýkið laukinn í 
2 msk. af olíu. Þegar hann er 
mjúkur bætið þá hvítlauk og 
engiferi á pönnuna, kanil og 
broddkúmeni og hrærið saman. 
Takið af pönnunni og geymið. 

Veltið kjötbitunum upp úr 
hveitinu og brúnið á pönnunni 
í 2 msk. af olíu. Hrærið lauk-
blöndunni saman við. Setjið 
gulrætur, tómatmauk, rauðvín 
og kjötsoð á pönnuna ásamt 
vatni þannig að fljóti upp fyrir 
kjötið í pottinum. Komið upp 
suðu. Takið af hellunni. Lokið 
pönnunni með álpappír og 
setjið í heitan ofninn. Látið 
malla þar í 90 mínútur. Ef ekki 
er hægt að nota pönnu eða 
pott sem má fara í ofn, setjið 
þá kjötið í hátt, ofnfast mót 
og farið eins að. 

Gerið timjanbollurnar á 
meðan kjötið er í ofninum. 
Hrærið lauknum saman við 
öll þurrefnin. Hnoðið smjörið 
saman við og hellið mjólkinni 
út í. Hnoðið allt vel saman. 
Bætið vatni við ef vantar 
vökva svo deigið verði mjúkt. 
Mótið litlar bollur.

Takið pottinn úr ofninum 
eftir þessar 90 mínútur. 
Raðið bollunum ofan á 
kjötið. Setjið álpappírinn 
aftur yfir og inn í ofn í 15-20 
mínútur eða þar til bollurnar 
eru bakaðar í gegn. Skreytið 
með steinselju. Berið fram. 
Hér er óþarfi að hafa með-
læti en gott með kartöflum, 
kartöflustöppu, hrísgrjónum 
eða salati. 

2. Grófur lamba-
grænmetis pottur
Uppskrift fyrir 5-6
Þessi lambapottur er ótrúlega 
fljótlagaður og skemmtilega 
einfaldur og grófur ef verið 
er að bjóða í mat. Hann er 
líka kraftmikill og hæfir árs-
tímanum.

1 kg gott lambakjöt, skorið í bita
2 msk. olía og 2 msk. smjör til 
steikingar
1½ kg grænmeti, gróft skorið:

kartöflur
sætar kartöflur
gulrætur
rófur
laukur
hvítkál

Salt og svartur pipar
1 l kjötkraftur

Hitið ofn í 100 gráður. 
Brúnið kjötið í olíu og smjöri. 
Kryddið. Setjið í stórt fat 
eða ofnfastan pott. Setjið 
grænmetið yfir og allt um 
kring. Stráið salti og pipar 
yfir það. Hellið kjötkrafti yfir 
kjötið og grænmetið þannig 
að fljóti vel yfir. Stingið í ofn 
og eldið í a.m.k. 80 mínútur. 
Stráið steinselju yfir réttinn 
áður en hann er borinn fram. 
Berið fram með góðu brauði.

3. Svína- og eplapottréttur
Uppskrift fyrir 4 
Epli fást alls staðar og alltaf 
og þau mætti því nota meira 
til matargerðar. Í þennan rétt 
má nota hvaða epli sem er. 

25 g smjör
500 g svínakjöt að eigin vali, 
skorið í bita
6 skalottlaukar eða 1 blaðlaukur, 
skorinn fínt
3 stönglar sellerí, sneiddir fínt
Rifinn börkur af 1/2 sítrónu
300 ml eplasíder eða eplasafi
150 ml kjötsoð
300 g epli, afhýdd, hreinsuð og 
skorin í grófa bita
Hnefi fersk, söxuð steinselja
100 ml rjómi
Salt og svartur pipar

Brúnið kjötið í smjöri í 
djúpum potti. Takið kjötið 
af pönnunni. Mýkið laukinn 
í smjörinu, bætið selleríi, 
berki, síder og soði saman við 
og sjóðið í 3 mínútur. Setjið 
kjötið út í sósuna og látið 
malla í 25 mínútur. 

Bætið eplum og rjóma saman 
við og látið malla í aðrar 10 
mínútur, hrærið steinseljuna 
saman við og kryddið að ykkar 
smekk. Berið fram. Góður 
réttur með hrísgrjónum eða 
kartöflustöppu og brauði.

GRÓFT OG MATAR MIKIÐ
Sveitalegt og gróft , matarmikið og hlýtt er lýsandi fyrir pottréttina sem hér eru gefnar uppskrift ir að. Grænmeti er uppistaðan og gott 
kjöt, maturinn fær að malla vel og lengi á hellunni og inni í ofni og ber þess öll merki að það er vetur. Einfalt og þægilegt. 

➜  Þessi lambapottur er 
ótrúlega fljótlagaður og 
skemmtilega einfaldur 
og grófur ef verið er að 

bjóða í mat. Hann er líka 
kraftmikill og hæfir árs-

tímanum.

1

„Ein af eftirminnilegustu ferðum sem ég hef 
farið í er ferðalag sem ég fór í árið 2003. Þá sótti 
ég ráðstefnu í Sydney í Ástralíu og ákvað í kjöl-
farið að verja nokkrum dögum eftir ráðstefnuna 
í að ferðast um,“ segir Steinunn Valdís Óskars-
dóttir og tekur því vel að rifja þessa daga upp. 
Hún kveðst hafa farið í félagi við tvo aðra ráð-
stefnugesti til Cairns á austurströnd Ástralíu en 
lengsti vegur um sjávarsíðu í heiminum liggur 
einmitt frá Sydney til Cairns.  

„Á austurströndinni er mikið um langar strend-
ur þar sem náttúrufegurð er mikil. Í Cairns tékk-
aði ég mig inn á bakpokagistihús þar sem gest-
irnir voru nær eingöngu ungt fólk í ævintýraleit 
og við tóku ævintýralegir tveir dagar þar sem ég 
fór á bát út á The Great Barrier Reef, kóralrifið 
heimsfræga sem er á heimsminjaskrá UNESCO. 
Þar snorklaði ég í sjónum hjá rifinu innan um alls 
kyns litskrúðuga fiska og sjávardýr og hef aldrei 
á ævinni séð eða verið í eins bláum sjó og þar. 
Upplifunin var einna líkust því að synda í skærlit-
uðu póstkorti.

Daginn eftir fór ég svo í félagi við nokkra aðra 
ferðalanga í bátsferð niður Daintree-ána innan 
um krókódíla og alls kyns önnur dýr. Eftir báts-
ferðina var farið í land inn í Daintree-regnskóg-
inn, sem er elsti regnskógur heims. Þar tók við 
gönguferð í dimmum og hljóðum regnskóginum. 
Punkturinn yfir i-ið var síðan að synda og leika 
sér í öldunum í sjónum þar sem regnskógurinn 
mætir rifinu. Það var ógleymanleg upplifun.“

Einna líkast að synda í skærlituðu póstkorti 
Steinunn Valdís Óskarsdóttir, sérfræðingur í innanríkisráðuneytinu, upplifði ógleymanleg ævintýri í Ástralíu fyrir áratug. 

STEINUNN VALDÍS   Ákvað að 
verja nokkrum dögum eftir 
ráðstefnu í Sydney í að ferðast 
um. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í UNDIRDJÚPUNUM  Litskrúðugir fiskar og sjávardýr við 
kóralrifið The Great Barrier Reef. MYND/NORDIC PHOTOS/GETTYIMAGES
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Þeir eru í raun að spara pening 
með því að fastráða mig því ég 
er í svo mörgum uppfærslum á 
næsta ári. Ekki það að ég geti 
kvartað yfir því sem þeir eru 
að borga mér,“ segir óperusöng-

konan Dísella Lárusdóttir og hlær. Hún 
hefur fengið fastráðningu við óperuhúsið 
Metropolitan í New York, sem er eitt það 
stærsta og flottasta í heimi. Aðeins tíu 
söngvarar eru fastráðnir þar árlega en 
fjöldinn allur af fólki er ráðið til eins verk-
efnis í senn. Það er því síður en svo sjálf-
sagt að fá fastráðningu. „Það er rosalegur 
heiður að tilheyra þessum tíu manna hópi. 
Ég á án efa eftir að læra margt á þessu ári 
og þroskast sem listamaður, svo ekki sé 
minnst á hvað það er æðislegt að geta sett 
þetta á ferilskrána,“ segir Dísella. „Svo er 
gríðarlegt öryggi sem fylgir þessu líka. 
Kerfið hérna úti er svo skrítið að ég þarf til 
dæmis að borga fyrir allar sjúkratrygging-
ar og líftryggingar sjálf. Í svona fastráðn-
ingu er það allt innifalið svo öryggið hefur 
með mun fleira að gera en bara sviðið,“ 
bætir hún við. 

Hún fékk sitt fyrsta hlutverk hjá Metro-
politan-óperuhúsinu árið 2008, sneri svo 
aftur árið 2011 og hefur meira og minna 
verið þar síðan. Hingað til hefur hún ein-
ungis verið í hlutverkum staðgengla en á 

því verður breyting á árinu. „Staðgengils-
hlutverkin eru þannig að ég læri ákveðið 
hlutverk og æfi það upp en er samt vara-
manneskja og fer bara á svið ef aðalmann-
eskjan er lasin eða kemst ekki af öðrum 
ástæðum,“ segir Dísella. Nú í mars verð-
ur hún þó aðalmanneskja í hlutverki hjá 
Metropolitan í fyrsta skipti þegar hún fer 
með hlutverk Garsenda í óperunni Fran-
cesca da Rimini eftir Zandonai. „Þá verð 
ég með minn eigin staðgengil, það verður 
frábært,“ segir hún og hlær. Íslendingum 
gefst kostur á að sjá þá uppfærslu því hún 
verður sýnd í háskerpu um allan heim þann 
16. mars, þar á meðal í Kringlubíói.

Dísella tekur þátt í níu uppfærslum 
óperuhússins á árinu. Hún verður aðal-
manneskja í tveimur þeirra en staðgengill 
í hinum, í einhverjum tilfellum fyrir aðal-
hlutverkin. „Það er borið meira traust til 
mín núna og krafist meira af mér en hingað 
til og það er mjög gaman,“ segir hún. 

Ótryggur og furðulegur bransi
Dísella lauk við söngnám frá Söngskólanum 
í Reykjavík árið 2002 og flutti til New 
Jersey árið eftir í áframhaldandi söngnám 
við Westminster Choir College í Princeton. 
Hún útskrifaðist þaðan með meistaragráðu 
í tónlist og framkomu, auk þess sem hún 
fékk kennararéttindi. „Þetta er svo ótrygg-
ur bransi að maður verður að reyna að vera 
skynsamur. Mér fannst því frábært að geta 
tekið kennararéttindin svo ég hefði þann 
kost að geta kennt líka,“ segir hún. „Þó 

mér gangi rosa vel þessa stundina er aldrei 
að vita hvað það endist lengi. Það er svo 
auðvelt að detta á rassinn og sérstaklega 
í svona starfi þar sem þú ert aldrei alveg 
viss um hvað er verið að biðja um eða leita 
að. Maður verður að njóta velgengninnar 
á meðan hún endist en vera viðbúin hverju 
sem er,“ bætir hún við.

Annan fótinn á Íslandi og kærasta í London
Dísella hefur verið í Bandaríkjunum í tíu ár 
núna en segist þó alltaf hafa verið með annan 
fótinn á Íslandi og sé alltaf á leiðinni aftur 
heim. „Ég var rosalega mikið á báðum áttum 
með hvort ég ætti að taka þessum samningi 
eða ekki en fannst þetta bara of gott tæki-
færi til að geta sagt nei. Mig langar samt 
að fara heim með son minn áður en hann 
byrjar í skóla,“ segir hún en sonur hennar, 
Bjartur Lárus, er tveggja og hálfs árs gamall 
og hann á hún með fyrrverandi eiginmanni 
sínum.

Til að flækja fjölskyldumálin enn frekar 
býr kærasti Dísellu, Bragi Jónsson, í London. 
Hann er óperusöngvari líka og stundar nám 
í RCM-skólanum (Royal College of Music). 
Hann skrifaði nýlega undir samning við 
Grange Park-sumaróperuna í Hampshire í 
Englandi og tekur þátt í tveimur uppfærslum 
með henni í sumar. Í haust stefnir hann þó á 
að flytja til New York og fara í frekara nám 
þar. „Þá fáum við loksins að vera saman. Það 
hefur miklu verið eytt í flugför að undan-
förnu svo það verður ánægjulegt þegar þau 
útgjöld minnka,“ segir Dísella og hlær. 

Dísella og Bragi kynntust þegar þau 
tóku bæði þátt í uppfærslu Íslensku óper-
unnar á Ástardrykknum árið 2009 og hafa 
verið saman í rúmt ár. Hún segir þau ekki 
vera farin að skipuleggja að syngja saman 
í framtíðinni, þó það gæti vel gerst. „Við 
sungum saman í Aðventkirkjunni í Kefla-
vík núna um jólin og höfum verið að hlæja 
að því að það hafi í raun verið okkar frum-
raun saman á sviði,“ segir hún kímin.

Bono-draumurinn
Í gegnum árin hefur Dísella unnið með 
nokkrum stórum nöfnum í óperuheim-
inum, þar á meðal stjórnendunum Marco 
Armiliato, Maurizio Benini og Fabio Luisi. 
Auk þess hefur hún sungið á tónleikum 
með Billy Joel. Spurð hvern hana dreymi 
um að vinna með nefnir hún söngvarann 
Jonas Kaufmann. „Mér finnst hann æðis-
legur söngvari og flottur listamaður. Það 
er ábyggilega mjög gott að syngja með 
honum,“ segir hún. „Svo langar mig ógeðs-
lega mikið að syngja með Bono í U2, en það 
eru auðvitað eintómir draumórar,“ segir 
hún og hlær.  

Nýtur velgengninnar meðan endist
Óperusöngkonan Dísella Lárusdóttir hefur fengið fastráðningu við eitt stærsta og fl ottasta óperuhús heims, Metropolitan í New York, 
en aðeins um tíu söngvarar eru fastráðnir á hverju ári. Hún stefnir á að fl ytja aft ur heim til Íslands áður en sonur hennar fer í skóla.

FLÓKIÐ FJÖLSKYLDULÍF  
Það eru komin tíu ár 

síðan Dísella fór fyrst 
til Bandaríkjanna.Hún 

hefur þó alltaf verið með 
annan fótinn heima á 

Íslandi og vill flytja heim 
áður en tveggja og háfls 
árs gamall sonur hennar, 

Bjartur Lárus, byrjar 
í skóla. Til að flækja 

málin ennþá frekar er 
kærastinn hennar, Bragi 

Jónsson, í söngnámi í 
London. Töluverðir fjár-
munir fara því í flugför 

hjá parinu, en þar verður 
breyting á í haust.

  Ég var rosalega mikið á 
báðum áttum með hvort ég ætti 

að taka þessum samningi eða 
ekki en fannst þetta bara of gott 

tækifæri til að geta sagt nei.

Herratískuvikan í Mílanó 
fór fram um helgina og 
hana sótti mikill fj öldi 

vel klæddra karlmanna. 
Sú breyting hefur orðið 

síðustu ár að götutískan 
í kringum tísku vikurnar 
vekur nánast jafn mikið 

umtal og nýjustu línur 
tískuhúsanna. Götu-
tískan í Mílanó var í 

senn herraleg og litrík 
og virðast teinótt jakka-

föt vera vinsæl meðal 
ítalskra karlmanna, sem 

og skemmtilegur skó-
fatnaður. 

Litríkt í Mílanóborg

MUNSTUR Á MUNSTUR 
OFAN  Þessi ungi herra 
klæddist doppóttri peysu og 

köflóttum jakkafötum.

SNYRTIMENNI  Gestur á tískuvikunni 
sem skartar vel snyrtu skeggi og köfl-
óttum trefli.

MYNDAR GÖTUTÍSKUNA  Ljósmyndarar flykkjast á tískuvikurnar nú 
til dags til að mynda götutískuna.

BLÓMLEGT  Skófatnaður karlmannanna 
í Mílanó var litríkur. Sumir skórnir voru 
meira að segja blómlegir.

SKRÍPAMYNDIR  Strigaskór með 
skrípamyndum í líflegum litum.

BLÁTT SKAL ÞAÐ VERA  Litríkir sokkar 
eins og þessir voru einnig áberandi. 

Tinna Rós Steinsdóttir
tinnaros@frettabladid.is

Sara McMahon
sara@frettabladid.is
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Django Unchained
Leikstjórn: Quentin Tarantino.
LEIKARAR: JAMIE FOXX, CHRISTOPH 
WALTZ, LEONARDO DICAPRIO, KERRY 
WASHINGTON, SAMUEL L. JACKSON, 
JAMES REMAR, DON JOHNSON.

Bandaríski leikstjórinn Quentin 
Tarantino verður seint sakaður um 
að gera leiðinlegar kvikmyndir. 
Frá því snemma á tíunda áratugn-
um hefur hann glatt nördahjörtu 
um allan heim með kvikmyndum 
sínum sem eru stútfullar af svört-
um húmor, ofbeldi og vísunum í 
eldri kvikmyndir og poppkúltúr 
almennt. Sú nýjasta, Django Un-
chained, er engin undantekning og 
í þetta sinn spreytir þessi höfuð-
stóri Íslandsvinur sig á vestranum.

Í upphafi myndar drepur þýski 
tannlæknirinn dr. King Schultz ill-
skeyttan þrælahaldara, og neyðir 
helsærðan bróður hans til að selja 
sér þrælinn Django. Í ljós kemur 
að tannsi er í raun mannaveiðari 
og hann gerir Django tilboð sem 
erfitt er að hafna; frelsi fyrir 
eilitla aðstoð í næsta mannaveiði-
túr.

Margt er líkt með Django Un-
chained og síðustu mynd leik-
stjórans, Inglourious Basterds, 
en í báðum myndum fá hvítir kyn-
þáttahatarar rækilega á baukinn. 
Nú er leikarinn Christoph Waltz 
hins vegar kominn hinum megin 
við borðið, en hann lék viður-
styggilegan nasista í eldri mynd-
inni. Margt er þó líkt með tann-
lækninum og nasistanum og er það 
til marks um hversu skemmtileg-
ur leikari Waltz er. Taktarnir eru 
þeir sömu en nú hefur fyrirlitning-
in breyst í ást.

Í leikhópnum er reyndar engan 
veikan blett að finna, nema þá 
helst frammistöðu leikstjórans 
sjálfs í stuttu atriði, en honum 
tekst ekki að skemma neitt að 
ráði þrátt fyrir að vera einn versti 
leikari utan klámbransans. Jamie 
Foxx er flottur sem Django, 
Leonardo DiCaprio er skemmti-
lega viðbjóðslegur í hlutverki 
þrælahaldarans Calvin Candie, og 
Samuel L. Jackson tekur sig vel út 
í elligervinu sem húsþræll hans.

Eftir rúmar tvær klukku stundir 
af taumlausu stuði fer Django 
Unchained síðan í kunnuglegan 
gír, jafnvel um of, en blóðbaðið í 
blálokin er nokkuð sem Tarant-
ino gerir með augun lokuð. Hann 
fékk tækifæri til að enda myndina 
aðeins fyrr og hefði betur nýtt sér 
það. Þá væri Django ein af hans 
allra bestu myndum.

 Haukur Viðar Alfreðsson

NIÐURSTAÐA: Stórskemmtileg eins 
og við var að búast.

Gleður nördahjartað

DJANGO UNCHAINED  „Í leikhópnum 
er reyndar engan veikan blett að finna, 
nema þá helst frammistöðu leikstjórans 
sjálfs í stuttu atriði …“

Bandaríkjamaðurinn Edward 
Weinman, sem bjó á Íslandi og 
starfaði sem blaðamaður hjá Ice-
land Review í átta ár, hefur sent frá 
sér glæpasöguna The Ring Road. 
Hún gerist á Íslandi þegar Hekla 
gaus veturinn 2000 og fjallar um 
bandaríska ferðamanninn Hob-
son, sem er fastur á landinu vegna 
eldgossins. Á sama tíma flæk-
ist hann í morðmál þar sem fleiri 
erlendir ferðamenn koma við sögu.
„Þrátt fyrir að sagan gerist á 
Íslandi er rauði þráðurinn hvern-
ig innilokun getur leitt til ofbeld-
is og hvernig skortur á fyrirgefn-
ingu getur lítillækkað sálina,“ 
segir Weinman, sem býr núna í 
bænum Walla Walla í Washington 
og skrifar fyrir Whitman-háskóla. 
Weinman segist aðspurður hafa 
fengið hugmyndina að bókinni 
þegar Hekla gaus. Eldgosið í Eyja-
fjallajökli hafi einnig haft áhrif á 
söguþráð bókarinnar vegna alls 
fólksins sem komst hvorki lönd né 
strönd úti um víða veröld.

Weinman minnist veru sinnar á 
Íslandi með hlýhug. „Ég lifði ótrú-
lega góðu lífi á Íslandi og eignað-
ist marga frábæra vini. Ég elskaði 
líf mitt í Reykjavík og mér hefur 
aldrei fundist ég jafn frjáls,“ segir 
hann og saknar ýmislegs héðan: 
„Ég sakna fólksins, Kaffibarsins, 
Esju, fallegs himinsins, að borða 
tebollur og að ganga um Reykjavík 
að nóttu til í snjókomu. Mest af öllu 
sakna ég þess að horfa á íslenskar 
konur búa sig undir að fara út úr 

Heklugos kveikti hug-
mynd að glæpasögu
Hinn bandaríski Edward Weinman hefur gefi ð út glæpasöguna The Ring Road.

GEFUR ÚT GLÆPASÖGU  Edward Weinman hefur 
sent frá sér glæpasöguna The Ring Road, sem ger-
ist á Íslandi.

GEF
sent
ist á

Þegar Weinman bjó á Íslandi skrifaði hann handritið að kvikmyndinni 
A Little Trip to Heaven ásamt leikstjóranum Baltasar Kormáki. „Ég tók 
viðtal við Baltasar nokkrum sinnum fyrir Iceland Review og við náðum vel 
saman. Ég lærði mikið af honum um sagnagerð, þá spennu sem myndast í 
leiknum atriðum og hvernig maður gefur sögunni andrými,“ segir hann og 
kveðst endilega vilja vinna með honum aftur. 

Skrifaði handrit A Little Trip To Heaven

húsi. Það er ekkert kynþokkafyllra 
en að horfa á konu smeygja sér í 
svarta kápu, setja langt hárið undir 
ullarhúfu og vefja trefli um háls-
inn á ljóðrænan hátt.“

Weinman er þegar búinn að gera 
kvikmyndahandrit upp úr The 
Ring Road og einnig upp úr ann-
arri bók sem hann hefur skrifað, 
Snowblind. Hún gerist einnig á 
Íslandi þegar bankahrunið varð. 

Hún fjallar um eiturlyfjaviðskipti 
sem klikka og er lauslega byggð á 
líkfundarmálinu í Neskaupstað.  

Risaforlagið Barnes and Noble 
valdi The Ring Road sem fyrstu 
bókina í bókaklúbb sinn Nook 
First, þar sem nýir og spennandi 
höfundar eru kynntir til sögunnar. 
Hægt er að festa kaup á bókinni á 
síðunni Theroguereader.com.

 freyr@frettabladid.is
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Tímaritið Town & Country 
útnefndi Harry Bretaprins eftir-
sóttasta piparsvein heimsins. 
Piparsveinarnir í efstu sætum 
listans eru flestir heimsþekktir 
leikarar.

Í öðru sæti á eftir Harry er 
íþróttamaðurinn Tim Tebow en 
næst koma Zac Efron og Brad-
ley Cooper. Leikararnir Jake 
Gyllenhaal og Joseph Gordon-
Levitt verma fimmta og sjötta 
sæti listans og í því sjöunda má 
finna nafna og samlanda prins-
ins, söngvarann Harry Styles. 
Hjartaknúsarinn George Clooney 
situr í 33. sæti listans þrátt fyrir 
að hafa verið í föstu sambandi í 
heilt ár. 

Eft irsóttur

EFTIRSÓTTUR  Harry Bretaprins þykir 
eftirsóttasti piparsveinn heims um 
þessar mundir. NORDICPHOTOS/GETTY

„Ég hef fengið afskaplega sterk 
viðbrögð. Þetta er átakanlegt mál 
og fólki fannst mjög erfitt að horfa 
á þetta,“ segir sjónvarpskonan 
Helga Arnardóttir um fyrsta þátt-
inn af Mannshvörf á Íslandi.

Þar fjallaði hún um mál tveggja 
unglingsdrengja í Keflavík sem 
hurfu sporlaust fyrir nítján árum. 
„Ég held að það sé mikilvægt fyrir 
alla þjóðina að vita af þessu máli, 
þótt kannski fáist engin svör við 
því. Það er mikilvægt til að heiðra 
minningu drengjanna og votta að 
þeir voru til.“

Í næsta þætti, sem verður 
sýndur á Stöð 2 á sunnudags-
kvöld, fjallar Helga um manns-
hvarf sem varð á Snæfellsnesi 
1974. Þá  hvarf hinn 79 ára Bjarni 

Matthías Sigurðsson þegar hann 
var í berjamó með dóttur sinni og 
tengdasyni. „Þetta var sama ár og 
Geirfinnur og Guðmundur hurfu. 
Það var lítið fjallað um þetta mál 
en allt samfélagið á Snæfellsnesi 
lagðist bara niður. Það voru svo 
margir sem tóku þátt í leitinni,“ 
segir Helga. „Þriðja kynslóð ætt-
ingja og afkomenda hans lifir enn 
í voninni um að það muni einhvern 
tímann fást svör við þessu hvarfi.“

Hún segir þætti sína mikil-
væga til að kveða niður kjafta-
sögur sem fara af stað þegar 
mannshvarf verður. „Sumir hafa 
fagnað umfjöllun minni út af því, 
því þessar kjaftasögur geta verið 
mjög meiðandi fyrir ættingjana.“ 
 - fb

Mannshvörfi n fá 
sterk viðbrögð
Helga Arnardóttir fj allar um mannshvarf á Snæfells-
nesi í næsta þætti sínum Mannshvörf á Íslandi.

VIÐBRÖGÐ  Helga fékk sterk 
viðbrögð við fyrsta þættinum 
um Mannshvörf.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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-EMPIRE

- V.J.V., SVARTHÖFÐI.IS

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%* AÐEINS LAUGARDAG 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

DJANGO KL. 6 - 9 14 
THE HOBBIT 3D  KL. 6 - 9 12 
LIFE OF PI 3D  KL. 3.40 (TILBOÐ) 10
HVÍTI KÓALABJÖRNINN KL. 4 (TILBOÐ) L

RYÐ OG BEIN
2 GOLDEN GLOBE TILNEFNINGAR

5 ÓSKARSTILNEFNINGAR

3 ÓSKARSTILNEFNINGAR11 ÓSKARSTILNEFNINGAR3 ÓSKARSTILNEFNINGAR

ÁST

LAUGARDAGUR
TÖFRAMAÐURINN** KL. 3.40 L
NÉNETTA & ÁHORFENDURNIR** KL. 4 L
JARÐARFÖRIN HENNAR ÖMMU* KL. 10.10L
WOLBERG FJÖLSKYLDAN** KL. 6 L
BANEITRAÐ** KL. 4 L
RYÐ OG BEIN* KL. 8 L
ÁST* KL. 8 L
GRIÐARSTAÐUR** 3.20 - 10.20 L
SUNNUDAGUR
TÖFRAMAÐURINN** KL. 3.40 L
NÉNETTA & ÁHORFENDURNIR** KL. 3.50 L
STÓRLAXARNIR** KL. 5.50 L
JARÐARFÖRIN HENNAR ÖMMU*KL.10.10
WOLBERG FJÖLSKYLDAN** KL. 3.50 L
RYÐ OG BEIN* KL. 8 L
ÁST* KL. 8  L
GRIÐASTAÐUR 3.20 - 10.20 L
*ÍSLENSKUR TEXTI  ** ENSKUR TEXTI

DJANGO  KL. 5.40 - 9 16
THE MASTER  KL. 5.20 14
LIFE OF PI 3D  KL. 6 - 9  10

OPNUNARMYNDIN

- H.S.S., MBL” - Þ. Þ., FRÉTTATÍMINN

GOLDEN GLOBE
BESTA ERLENDA MYNDIN

DJANGO KL. 1 (TILBOÐ) - 4.30 - 8 - 9 - 11.20*  16
DJANGO LÚXUS  KL. 8 - 11.20*  16 
THE MASTER  KL. 6  14 
HVÍTI KÓALABJÖRNINN KL. 1 (TILBOÐ) - 3 L
THE HOBBIT 3D KL. 1 (TILB.) - 4.30 - 8 - 11.20* 12
THE HOBBIT 3D LÚXUS  KL.  1 - 4.30  12
LIFE OF PI 3D  KL. 5.15 - 8 - 10.40*  10
GOÐSAGNIRNAR FIMM KL. 1 (TILBOÐ) - 3.15 7

-H.V.A., FBL

- S.S., LISTAPÓSTURINN” - G.F.V., VIÐSKIPTABLAÐIÐ
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-EMPIREEMPM IRER

-TOTAL FILM

-THE HOLLYWOOD REPORTER
NAOMI WATTS 

TILNEFND TIL GOLDEN GLOBE VERÐLAUNA
BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

100/100
 „Fer beint í efsta sæti yfir þær myndir 

sem fólk verður að sjá á árinu.“

100/100
 „Ógnvænlega vel gerð.“

NAOMI WATTS TILNEFND 
TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

-SÉÐ & HEYRT/VIKAN-SÉÐ & HEYRT/VIKAN

““THE BEESST FILMOOF “SPEELLLBBINNDDINGG

DGA
AWARD NOMINEE

BEST DIRECTOR

PGA
AWARD NOMINEE
BEST PICTURE OF THE YEAR

WGA
AWARD NOMINEE
BEST ADAPTED SCREENPLAY

SAG AWARD®

N O M I N A T I O N S
OUTSTANDING PERFORMANCE BY A
MALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE
OUTSTANDING PERFORMANCE BY A

CAST IN A MOTION PICTURE
2

ACADEMY AWARD
®

NOMINATIONS7
INCLUDING

BEST PICTURE
GRANT HESLOV   BEN AFFLECK   GEORGE CLOONEY

WINNER
BEST PICTURE BEST DIRECTOR

CRITICS’ CHOICE AWARDS

BEN AFFLECK

WINNER
BEST PICTURE BEST DIRECTOR

GOLDEN GLOBE® AWARDS
DRAMA

7 TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

BESTA MYND

BESTA MYND

BESTA MYND

BESTI LEIKSTJÓRI

BESTI LEIKSTJÓRI

SIGURVEGARI

MEÐAL ANNARS

SIGURVEGARI

- ÞÞ, FRÉTTATÍMINN
"SKOTHELD Í ALLA STAÐI!"

BYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUMBYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUM

FRÁBÆR MYND MEÐ FFFRÁBÆR MYND MEÐÐÐ 
GERALD BUTLER OG ELISABETH SUEGGGGGGGGGEEEEERRRGEGGG AAALLDD BUTLER OG ELISABEBEETHHH SSSUUUUUEEEEEEEEES EU

“SURPRISING”“SURPRISING”
-ROGER EBERT-ROGER EBERT

“SOLID PERFORMANCES”“SOLID PERFORMANCES”
-HOLLYWOOD REPORTER-HOLLYWOOD REPORTER

MÖGNUÐ NÝ ÍSLENSK MYNDMÖGNUÐ NÝ ÍSLENSK MYND

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

V I PV I P

XL KL. 4 - 6 - 8 - 10:10
CHASING MAVERICKS KL. 5:30 - 8 - 10:30
JACK REACHER KL. 2:30 - 5:20 - 8 - 10:40
JACK REACHER VIP KL. 2:30 - 5:20 - 8 - 10:40
HOBBIT: UNEXPECTED JOURNEY3D KL. 1:30 - 5 - 8:30
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8 - 10:30
SAMMY 2 ÍSLTAL KL. 1:30 - 3:30
SAMMY 2 ÍSLTAL3D KL. 2
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 1:30
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL KL. 3:30

KRINGLUNNI
MARIS STUARDA ÓPERA KL. 17:55 (LAU)
XL  KL. LAU: (3:20 - 9:10 - 11:10)
 SUN: (2 - 4 - 6 - 8 - 10:10) 
JACK REACHER KL. 5:20 - 10:20
THE IMPOSSIBLE KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
SINISTER KL. 8
SAMMY 2 ÍSLTAL3D KL. 1
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL3D KL. 1

DJANGO UNCHAINED KL. 5 - 8 - 10:30
CHASING MAVERICKS KL. 5:30 - 8
JACK REACHER KL. 8 - 10:40
THE IMPOSSIBLE KL. 3 - 5:30 - 8
LIFE OF PI 3D KL. 3 - 5:20
ARGO KL. 3 - 10:30
SAMMY 2 ÍSLTAL KL. 3

KEFLAVÍK
DJANGO UNCHAINED KL. 8
XL KL. 8
CHASING MAVERICKS KL. 10:10
JACK REACHER KL. 11 (LAU)
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30
HOBBIT: UNEXPECTED JOURNEY 3D KL. 4
HVÍTI KÓALABJÖRNINN ÍSLTAL2D KL. 2
SAMMY 2 KL. 2

AKUREYRI

XL KL. 6 - 8
CHASING MAVERICKS KL. 10:10
JACK REACHER KL. 10:10
THE IMPOSSIBLE KL. 8
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL3D KL. 4 - 6
SAMMY 2 ÍSLTAL KL. 4

 NÚMERUÐ SÆTI

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

DJANGO UNCHAINED 2, 6, 10
JACK REACHER 8, 10.30
THE HOBBIT 3D (48 ramma) 2, 6
THE HOBBIT 3D 10
LIFE OF PI 3D 4
HVÍTI KÓALABJÖRNIN 2

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

SÝND Í 3D
OG í 3D(48 ramma)

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

3 ÓSKARSTILNEFNINGAR!

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%

KL. 1 SB

MEÐ
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TALI

3D

2D

SÉÐ OG HEYRT/VIKAN

STÓRMYNDIN SEM ALLIR HAFA BEÐIÐ EFTIR

KL. 1 SB

KL. 1 SB

KL. 1 SB
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MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ
MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI“

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI - SÝND Í 2D OG 3D

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miða-
sala: 412 7711  Hverfi sgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

LAUGARDAGUR: ARBITRAGE (16) 17:50, 20:00, 22:10  CHICKEN 
WITH PLUMS (14) 20:00, 22:00  TAKE THIS WALTZ (14) 22:00  
WADJDA (L) 18:00  DJÚPIÐ (L) (ENG. SUBS.) 20:10  SEARCHING 
FOR SUGAR MAN (L) 22:00  ROYAL AFFAIR (16) 17:50  BEASTS OF 
THE SOUTHERN WILD (12) 18:00, 20:00 SUNNUDAGUR: ÞRJÚBÍÓ: THE 
CIRCUS (L) 15:00  SVARTIR SUNNUDAGAR: THE WAGES OF FEAR 
(16) 20:00  ARBITRAGE (16) 17:50, 20:00, 22:10  CHICKEN WITH 
PLUMS (14) 15:00, 20:00, 22:00  TAKE THIS WALTZ (14) 22:00  
WADJDA (L) 18:00  DJÚPIÐ (L) (ENG. SUBS.) 20:10  SEARCHING 
FOR SUGAR MAN (L) 15:00, 22:00  ROYAL AFFAIR (16) 17:50  
BEASTS OF THE SOUTHERN WILD (12) 15:00, 18:00, 20:00

ÓSKARSDAGAR:

BEASTS OF THE 
SOUTHERN WILD
ROYAL AFFAIR
SEARCHING FOR 
SUGAR MAN

ÞRJÚBÍÓ:
VERÐ: 
950 KR.
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Britney Spears hefur verið boðin 
vinna í Las Vegas. Hótelið Caesars 
Palace bauð söngkonunni fúlgur 
fjár tæki hún að sér að koma þar 
fram á hverju kvöldi í heilt ár. Tvö 
önnur hótel hafa gert söngkonunni 
áþekk tilboð.

Söngkonan Celine Dion hlaut 
12.852 milljónir króna á síðasta 
ári fyrir að koma 210 sinnum 
fram í Colosseum-salnum í Caes-
ars Palace. Uppi eru raddir um að 
Spears fengi hærri summu fyrir 
sína vinnu en Dion.  

Spears mun ekki snúa aftur sem 
dómari í sjónvarsþáttunum The X 
Factor. Hún er sögð vera að vinna 
að nýrri plötu um þessar mundir. 

Vinnutilboð í Vegas

Daniel Day-Lewis lætur tilfinn-
inguna ráða hvort hann tekur að 
sér hlutverk og stjórnast ekki af 
peningum. Þetta kemur fram á 
vefsíðunni Zeenews.com. 

„Ég fylgi alltaf innsæinu 
og fyrir margt löngu lofaði ég 
sjálfum mér að ég mundi ávallt 
láta hjartað og innsæið ráða 
för,“ sagði leikarinn. Day-Lew-
is fer með hlutverk Abrahams 
Lincoln í nýrri kvikmynd Ste-
vens Spielberg og hefur hlotið 
mikið lof fyrir leik sinn. Þrátt 
fyrir að vera sjóaður leikari 
segist Day-Lewis enn vera við-

kvæmur fyrir neikvæðri gagn-
rýni.

„Ég leita dómana ekki sér-
staklega uppi, þeir eiga það til 
að finna mig. Maður er hvatt-
ur til að lesa bæði jákvæðu og 
neikvæðu dómana, en ég verð 
upp með mér þegar ég les góða 
dóma og finnst leiðinlegt þegar 
fólk skrifar neikvæða hluti um 
mig. Ég er mjög viðkvæmur 
fyrir því enn þá.“

Hjartað ræður för
Daniel Day-Lewis velur hlutverk sín út frá innsæi.

Leikkonan Liberty Ross ku vera 
komin með nýjan kappa upp á 
arminn, en hún og tónlistar-
mógúllinn Jimmy Iovine hafa 
undanfarið sést mikið saman. 
Ross er þó enn gift leikstjóranum 
Rupert Sanders sem, eins og 
kunnugt er, hélt framhjá henni 
með leikkonunni Kristen Stewart 
í sumar. Hjónin hafa gefið það út 
að þau séu í hjónabandsráðgjöf 
en ítrekuð stefnumót þeirra Ross 
og Iovine gefa þó annað til kynna. 
Ross mætti ein síns liðs í partí á 
vegum Golden Globe-hátíðarinnar 
um helgina og skemmti sér vel. 

Komin með 
nýjan

Bandarísku rokkararnir í The 
Strokes gefa út fimmtu plötu sína 
síðar á þessu ári. Fyrsta smá-
skífulagið verður að öllum lík-
indum All the Time, samkvæmt 
Billboard.

Bandaríska útvarpsstöðin 
Seattle 107,7 segist hafa nýtt lag 
með The Strokes undir hönd-
unum sem verður spilað á næst-
unni. „Þið verðið ekki fyrir von-
brigðum,“ sagði á Facebook-síðu 
stöðvarinnar. Síðasta sumar 
komu fregnir um að The Strokes 
væri að vinna að nýrri plötu 
sem myndi fylgja á eftir Angles 
sem kom út 2011 við mjög góðar 
undirtektir. Það var fyrsta plata 
sveitarinnar í fimm ár, síðan 
First Impressions of Earth kom 
út. 

Ný plata síðar 
á þessu ári

NÝ PLATA  Julian Casablancas og félaga 
gefa út fimmtu plötu sína á þessu ári.
 NORDICPHOTOS/GETTY

SKEMMTI SÉR  Leikkonan Liberty Ross 
hefur sést oft á stefnumóti með Jimmy 
Iovine.  NORDICPHOTOS/GETTY

INNSÆIÐ RÆÐUR  Daniel Day-Lewis 
lætur innsæið ráða hlutverkavalinu.
 NORDICPHOTOS/GETTY

GOTT TILBOÐ  Britney Spears hefur 
fengið vinnutilboð frá hóteli í Las 
Vegas. NORDICPHOTOS/GETTY

ÞVOTTAEFNI FYRIR HVERT TILEFNI

STÓRÞVOTTUR 
FRAMUNDAN?

HAFÐU ÞAÐ FÍNT

NÚ ER ÞAÐ SVART

Ekkert jafnast á við 
Neutral Storvask til 
að komast til botns 
í þvottakörfunni. 
Hentar fyrir þvott
af öllu tagi.  

Silkihönskum, ullarteppum 
og dúnúlpum hæfir 30 til 
40 gráðu þvottur í höndum 
eða vél með Neutral Uld- 
og finvask. 

Neutral Sort vask varðveitir 
svartan glæsileikann svo hann 
tapi ekki lit sínum. Upplitað er 
bara ekki í tísku þessa dagana.

Fyrir alla muni, ekki láta 
þennan lenda í hvíta 

þvottinum.

Létt er að flokka 
litríka sokka. 

NÚ ER ÞAÐ HVÍTT HALTU LÍFI Í LITUNUM

Ensímin í Neutral Hvid vask 
losa þig við erfiða bletti og 
óhreinindi. Það skilar sér í 
björtum og hvítum þvotti. 
Fljótandi Neutral leysist vel 
upp og hentar því líka vel í 
handþvottinn.

Settu svolítið af Neutral Color 
í hólfið og njóttu þess að fá 
þvott inn jafn litríkan úr vélinni 
aftur. Þetta er kröftugt, þú 
notar bara lítið af dufti í 
hverja vél. Fljótandi Neutral 
Color endist líka og endist.

Astma- og ofnæmisfélagið á Íslandi  
mælir með vörum frá Neutral

Dönsku astma- og 
ofnæmissamtökin
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A RIÐILL
ÚRSLIT
Argentína - Túnis 18-22 (6-7)
Frakkland - Þýskaland 30-32 (16 -16) 
Svartfjallaland - Brasilía 25-26 (10-11)
Lokastaðan: Þýskaland 8 stig, Frakkland 8, 
Brasilía 6, Túnis 6, Argentína 2, Svartfja. 0.

B RIÐILL
ÚRSLIT
Rússland - Síle 36-24 (18-13) 
Ísland - Katar 39 -29 (19 -14)
Ísland - Mörk (skot): Guðjón Valur Sigurðsson 
10/4 (14/5), Þórir Ólafsson 9 (11), Snorri Steinn 
Guðjónsson 4 (6), Ólafur Gústafsson 4 (8), Aron 
Pálmarsson 3 (4), Arnór Þór Gunnarsson 2 (2), 
Vignir Svavarsson 2 (3), Fannar Þór Friðgeirsson 
1 (1), Róbert Gunnarsson 1 (1), Kári Kristján 
Kristjánsson 1 (2), Ásgeir Örn Hallgrímsson 1 (2), 
Ernir Hrafn Arnarson 1 (2),

Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 14 (36/1, 39%), 
Björgvin Páll Gústavsson 3 (10, 30%),

Hraðaupphlaup: 15 (Guðjón Valur 5, Þórir 5, 
Snorri Steinn 2,  Vignir 2, Arnór )

Fiskuð víti: 5 ( Vignir 3, Kári,  Þórir)

Utan vallar: 10 mínútur.

Katar - Mörk (skot): Wajdi Sinen 8 (11), 
Charafeddine Boumendjel 7 (13), Sahbi Aziza 4 
(5), Mahmoud Osman 4 (6), Ahmed Abdelhak 2 
(2), Bassel Alrayes 2/1 (3/1), Amine Khedher 1 (1), 
Hamad Madidi 1 (1), Abdulla Ramazan (2), Yousef 
Almaalem (2), Hassan Mabrouk (4),

Varin skot: Mohsin Yafai 10 (41/4, 24%), Yousef 
Almaalem 2/1 (10/1, 20%),

Hraðaupphlaup: 7 (Boumendjel 2,  Sinen, Aziza, 
Osman, Abdelhak, Madidi.)

Fiskuð víti: 1 ( Mahmoud Osman )

Utan vallar: 2 mínútur.

Danmörk - Makedónía 33-30 (13-14)
Lokastaðan: Danmörk 10 stig, Rússland 7, Ísland 
6, Makedónía 5, Katar 2, Síle 0.

16 liða úrslitin sem fara fram á sunudaginn: 
Danmörk-Túnis, Rússland-Brasilía, Ísland-
Frakkland og Makedónía-Þýskaland.

C RIÐILL
Í DAG
14.45 Hvíta-Rússland - Sádi Arabía
17.00 Pólland - Suður-Kórea
19.15 Serbía - Slóvenía
Sýndur á Stöð 2 Sport & HD

D RIÐILL
Í DAG

15.45 Egyptaland - Ástralía
18.00 Spánn - Króatía
Sýndur á Stöð 2 Sport & HD

20.15 Ungverjaland - Alsír

LAUGARDAGUR
14.45 Liverpool - Norwich (Sport 2)
14.53 Newcastle - Reading (Sport 4)
14.53 Man. City - Fulham (Sport 3)
14.53 Swansea - Stoke (Sport 6)
14.53 West Ham - QPR (Sport 5)
17.15 WBA - Aston Villa (Sport 2)
17.50 Spánn - Króatía
18.55 Real Sociedad - Barcelona (3)
19.30 Serbía - Slóvenía
21.00 HM-samantekt

SUNNUDAGUR
13.15 Chelsea - Arsenal (Sport 2)
15.45 Tottenham - Man. Utd (Sport 2)
16.25 HM 16-liða úrslit
16.25 HM 16-liða úrslit (Sport 3)
18.00 Sunnudagsmessan (Sport 2)
19.10 HM 16-liða úrslit
19.10 HM 16-liða úrslit (Sport 3)
19.55 Valencia - Real Madrid (Sport 4)
21.00 HM-samantekt

Sigurður Elvar Þórólfsson seth@365.is
Vilhelm Gunnarsson villi@365.is

HM 2013
Á SPÁNI

HANDBOLTI Guðjón Valur Sigurðs-
son skoraði 10 mörk í 39-29 sigri 
Íslands gegn Katar í loka umferð 
B-riðilsins í heimsmeistara-
mótinu í handbolta á Spáni. Fyrir-
liðinn er ánægður með ýmislegt 
hjá liðinu eftir fyrstu fimm leik-
ina en mótherjar Íslands í 16 liða 
úrslitum verða Frakkar.

„Við lítum ágætlega út á köflum 
á þessu móti þegar ég dreg þessa 
leiki í riðlakeppninni saman. 
Þetta var kaflaskipt hjá okkur 

og við áttum í erfiðleikum þegar 
við skiptum mikið inn á. Það var 
vitað fyrir mótið, nýir menn, og 
það tekur tíma að stilla þetta 
saman. Leikur okkar var því ekki 
eins vel smurður og áður. Ég get 
ekki farið fram á meira en að 
menn gefi allt í þetta og skilji allt 
eftir úti á vellinum. Við getum 
ekki gert kröfur til yngri leik-
manna að þeir framkvæmi hluti 
sem þeir eru ekki í stakk búnir 
til að framkvæma. Það voru von-

brigði að hafa tapað fyrir Rússum 
og stórtapið gegn Dönum var ekki 
gott. Annað finnst mér við hafa 
leyst vel og sannfærandi.

Það er ekkert hægt að væla yfir 
því að fá Frakka í 16 liða úrslit-
um. Við erum að fara að spila við 
Ólympíumeistarana – það þarf 
ekkert að segja meira um það. 
Við eigum alltaf möguleika og 
við gefum allt í þann leik,“ sagði 
Guðjón Valur Sigurðsson.  
 - seth

Við eigum alltaf möguleika
Guðjón Valur Sigurðsson vælir ekkert yfi r því að fá Frakka í 16 liða úrslitunum.

Þórir Ólafsson skoraði 9 mörk 
gegn Katar og nýtti færin sín vel, 
en hann hefur aldrei skorað fleiri 
mörk í einum leik á stórmóti. 

„Við vorum stressaðir í byrj-
un en eftir að við slitum þá frá 
okkur voru þeir sprungnir. Aron 
Kristjánsson hefur notað hópinn 
vel í þessu móti og gamlir menn 
eins og ég hafa fengið hvíld. Það 
er jákvætt fyrir framhaldið. Aron 
hefur treyst yngri leikmönnum 
í ákveðin verkefni og þeir hafa 
staðið sig með sóma. Við erum 

svekktastir með tapið gegn Rúss-
um þegar við lítum til baka. Það 
var lykilleikur fyrir okkur – og ef 
við hefðum unnið þá væri þessi 
riðlakeppni nánast fullkomin. Við 
fáum Frakka í 16 liða úrslitum. 
Við höfum lagt þá að velli og við 
erum klárir í hvað sem er. Ég veit 
ekki hvort Frakkar voru að velja 
sér mótherja með tapinu gegn 
Þýskalandi en þeim hefur líklega 
verið alveg sama hvort þeir mættu 
okkur eða Makedóníu,“ sagði Þórir 
Ólafsson.

Svekktastir með tapið gegn Rússum

ÞÓRIR ÓLAFSSON  Skoraði 9 mörk á 
móti Katar í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ísland mætir Frakklandi í 16 liða úrslitum 
heimsmeistaramótsins í handbolta á sunnudaginn 
í Barcelona. Óvæntur sigur Þjóðverjar gegn 
Ólympíu- og heimsmeistaraliði Frakka í gær gerði 
það að verkum að Frakkar enduðu í öðru sæti og 
mæta þar Íslendingum, sem enduðu í þriðja sæti 
B-riðils. Öruggur 39-29 sigur Íslands gegn Katar 
var alltaf skylduverkefni fyrir íslenska liðið en tapið 
gegn Rússum í fyrsta leiknum í riðlinum reyndist 
dýrkeypt þegar uppi var staðið.

„Við unnum þrjá leiki af fimm. Og ég er 
ánægður með sigurleikina en það vantaði aðeins 
meiri skynsemi í sóknarleikinn gegn Rússum. Og 
sóknarleikurinn í fyrri hálfleik gegn Dönum var 
góður. Rússaleikurinn var lykilleikur og við erum í 
þeirri stöðu að mæta Frökkum og við því er ekkert að 
gera,“ sagði Aron Kristjánsson þjálfari í gærkvöld.

Það var stórfurðulegt að horfa á leik Dana og 
Makedóníumanna í gær, þar sem Makedónía gat 
valið sér mótherja með því að tapa leiknum. Með 
sigri hefði Makedónía farið upp fyrir Ísland í 
þriðja sæti og mætt Frökkum, en Þjóðverjar yrðu 
mótherjar Makedóníu ef liðið tapaði. Kiril Lazarov 
og félagar hans í Makedóníu héldu spennunni í gangi 
fram eftir síðari hálfleik en þetta var leikur sem þeir 
ætluðu sér aldrei að vinna. Danir höfðu betur, 33-30, 
og kom það engum á óvart.

„Það er alltaf skrýtið að upplifa svona leiki – en 
þetta er nokkuð sem handboltinn glímir við, það er 
bara einn leikstaður í riðlunum og ekki hægt að láta 
alla leikina fara fram á sama tíma. Sem væri besta 
lausnin,“ sagði Aron Kristjánsson, þjálfari Íslands, 
þar sem hann horfði á lokasekúndurnar í leik Frakka 
og Þjóðverja á sjónvarpsskjá í aðstöðu fréttamanna.

„Frakkar eru ekki óskamótherjinn – við höfum 
sagt það áður,“ sagði Snorri Steinn Guðjónsson, sem 
skoraði 4 mörk úr 6 tilraunum. Við verðum bara að 
taka því og gera það eins vel og hægt er. Það vita það 
allir að Frakkar eru sigurstranglegri í þeim leik. Við 
reynum að taka það jákvæða með okkur og mætum 
hressir í 16 liða úrslitin.

Leikurinn gegn Katar í gærkvöld í San Pablo-
höllinni fer ekki í sögubækurnar fyrir tilþrif eða 
snilldarhandbolta. Það tók íslenska liðið um 15 
mínútur að hrista lið Katar af sér, og 10 marka sigur 
var síst of stór. 

Aron Kristjánsson þjálfari leyfði yngri 
leikmönnum að spreyta sig í síðari hálfleik þegar 
ljóst var að sigurinn var í höfn. Aron sýndi þeim 
mikið traust í riðlakeppninni. Markvörðurinn 
ungi Aron Rafn Eðvarðsson er reynslunni ríkari, 
sem og þeir Arnór Þór Gunnarsson og Ólafur 
Gústafsson, svo einhverjir séu nefndir. Aron er án 
efa að horfa lengra fram í tímann og styrkir þar 
með leikmannahópinn fyrir Evrópumeistaramótið 
í Danmörku 2014 – ef liðið kemst þangað.

Risaverkefni bíður í Barcelona
Ísland mætir heims- og Ólympíumeistaraliði Frakklands í 16 liða úrslitum. Katar var engin fyrirstaða í loka-
leiknum þar sem tíu marka sigur, 39-29, var síst of stór. Guðjón Valur og Þórir fóru á kostum í Sevilla í gær.

Alfreð Gíslason hefur skrifað undir nýjan 
samning við þýska úrvalsdeildarfélagið Kiel 
sem gildir til ársins 2017. Þetta staðfesti 
hann í samtali við Kieler Nachrichten 
í gær. „Ég elska handbolta. Og sem 
þjálfari er ekki hægt að vera á betri 
stað en hjá THW. Þetta er mjög 
sérstakt félag. Ég vil spila um fleiri 
titla og Kiel hentar best til þess,“ er 
haft eftir Alfreð.

Alfreð kom til Kiel árið 2008 en félagið 
hefur síðan þá orðið Þýskalandsmeistari 
þrisvar, bikarmeistari þrisvar og Evrópu-
meistari tvisvar. Kiel vann þrefalt síðast-
liðið vor og varð deildarmeistari í Þýska-
landi án þess að tapa stigi.

Alfreð hjá Kiel til 2017

GUÐJÓN VALUR SIGURÐSSON  Fyrirliði 
íslenska liðsins.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KÁTIR EFTIR SIGUR Á KATAR  Þórir Ólafsson,  sem var kosinn besti maður leiksins, og Kári Kristjánsson fagna 
hér saman eftir tíu marka sigur á Katar á HM í handbolta í gær.   FRÉTTBLAÐIÐ/VILHELM

SPORT 19. janúar 2013  LAUGARDAGUR



FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS | VERSLANIR VODAFONE | VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Sunnudag kl. 19.10

ísland Frakkland
Við trúUm á Sigur

Þorsteinn J. og gestir
Þorsteinn J. sér um umfjöllun 
fyrir og eftir leiki ásamt 
sérfræðingum Stöðvar 2 Sport, 
Geir Sveinssyni og Guðjóni 
Guðmundssyni, og fleiri 
góðum gestum.

liða 16
úrslit
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HANDBOLTI  Guðjón Valur Sigurðs-
son, fyrirliði íslenska handbolta-
landsliðsins, átti mjög flottan leik 
á móti Katar á HM á Spáni í gær og 
var ekki bara markahæsti maður-
inn í íslenska liðinu því hann skrif-
aði einnig nafn sitt í sögubækurnar. 

Guðjón Valur gerði það þegar 
hann skoraði sitt 128. mark á 
heimsmeistaramóti og varð sjötti 
handboltamaðurinn sem eignast 
metið yfir flest mörk Íslendings 
á HM í handbolta. Guðjón Valur 
sló met Ólafs Stefánssonar sem 
hefur þó tekið þátt í einu heims-
meistaramóti meira en Guðjón. 
Guðjón bætti við sjö mörkum og 
endaði sem markahæsti leik maður 
íslenska liðsins í leiknum. 

5,6 mörk að meðaltali í leik
Guðjón Valur er að taka þátt í sinni 
sjöttu heimsmeistarakeppni en 
hann hefur spilað alla leiki Íslands 
í úrslitakeppni HM frá því á HM í 
Frakklandi fyrir tólf árum. Hann 
hefur skorað mörkin 235 í 44 HM-
leikjum eða 5,6 mörk að meðaltali 
í leik. Ólafur skoraði sín 127 mörk 
í 54 leikjum eða 4,2 mörk að meðal-
tali í leik. 

Ólafur Stefánsson var búinn 
að eiga HM-markametið í heilan 
áratug en hann tók það af Patreki 
Jóhannessyni í lokaleik Íslands á 
HM í Portúgal 2003. Ólafur bætti 
við 106 mörkum áður en hann lék 
sinn síðasta leik á HM fyrir tveim-
ur árum en ekkert varð af því að 
hann spilaði með á Spáni. 

Patrekur átti metið styst eða 
aðeins í nokkra daga því hann 

sló met Valdimars Grímssonar í 
öðrum leik liðsins á HM í Portú-
gal. Patrekur var hins vegar sá 
leikmaður sem braust fyrstur yfir 
hundrað marka múrinn en það 
gerði hann í leik á móti gestgjöfum 
Portúgals eða í næsta leik á eftir 
að hann tók metið af Valdimar. 

Guðjón Valur er eini Íslend-
ingurinn sem orðið hefur marka-
kóngur HM, en því náði hann á 
heimsmeistaramótinu í Þýska-
landi 2007. Guðjón Valur skoraði 
þá 66 mörk í tíu leikjum, 6,6 mörk 
að meðaltali í leik.  
  ooj@frettabladid.is

Tók HM-markametið af Ólafi  Stefáns
Guðjón Valur Sigurðsson varð í gær markahæsti Íslendingurinn í sögu heimsmeistaramótsins í handbolta þegar hann skoraði sitt þriðja 
mark í sigrinum á Katar. Guðjón Valur er sjötti maðurinn sem öðlast metið en Ólafur Stefánsson var búinn að eiga það í áratug.

GUNNLAUGUR HJÁLMARSSON 
1958-1990  49 MÖRK

HM 1958  16 mörk 

HM 1961  22 mörk - 38 mörk samtals

HM 1964  11 mörk - 49

Missti metið: 3. mars 1990

KRISTJÁN ARASON 
1990-1997 65 MÖRK 

HM 1986  41 mark

HM 1990  24 mörk - 65 mörk samtals

Missti metið: 22.maí 1997

VALDIMAR GRÍMSSON 
1997-2003 95 MÖRK

HM 1990  5 mörk

HM 1993  4 mörk - 9 mörk samtals

HM 1995  34 mörk - 43 mörk samtals

HM 1997  52 mörk - 95 mörk samtals

Missti metið: 24.janúar 2001

PATREKUR JÓHANNESSON 
2003 121 MARK 

HM 1993  7 mörk

HM 1995  16 mörk - 23 mörk samtals

HM 1997  40 mörk  - 63 mörk samtals

HM 2001  25 mörk - 88 mörk samtals

HM 2003  33 mörk - 121 mark samtals

Missti metið:  2. febrúar 2003  

ÓLAFUR STEFÁNSSON 
2003-2013 227 MÖRK 

HM 1995  11 mörk

HM 1997  26 mörk - 37 mörk samtals

HM 2001  32 mörk - 69  mörk samtals

HM 2003  58 mörk - 127 mörk samtals

HM 2005  25 mörk - 152 mörk samtals

HM 2007  53 mörk - 205 mörk samtals

HM 2011  22 mörk - 227 mörk samtals

Missti metið:  18. janúar 2013 

GUÐJÓN VALUR SIGUÐRSSON 
2013-  235 MÖRK

HM 2001  15 mörk

HM 2003  39 mörk - 54  mörk samtals

HM 2005  31 mörk - 85  mörk samtals

HM 2007  66 mörk  - 151  mörk samtals

HM 2011  47 mörk - 198  mörk samtals

HM 2013  37 mörk - 235 mörk samtals

Markamet Íslendings á HM í handbolta
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Í tilefni þess að 23. janúar nk. verða 40 ár liðin frá því eldgosið á 
Heimaey hófst verða næstu þættir af Um land allt helgaðir gosinu. 
Kristján Már Unnarsson rifjar þennan eftirminnilega atburð upp í 
opinni dagskrá með hjálp Eyjamanna sem stóðu í eldlínunni.

SUNNUDAG KL. 18.55

UM LAND ALLT
40 ÁR FRÁ ELDGOSINU Á HEIMAEY

FJÓRAR SJÓNVARPSSTÖÐVAR FRÍTT MEÐ ÁSKRIFT AÐ

STÖÐ 2 OG STÓRAUKIÐ NETFRELSI ALLT ÞETTA FYRIR 265 KR. Á DAG

235 MÖRK Á HM  Guðjón Valur Sigurðsson skoraði tíu mörk í gær en þriðja markið 
hans í leiknum var sögulegt.    FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Í KVÖLD

STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00 Fréttir 
07.03 Morgunandakt 07.25 Leynifélagið 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Á tónsviðinu 09.00 Fréttir 
09.03 Sunnudagsspjall um hugmyndir, gamlar 
og nýjar 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 
Girni, grúsk og gloríur 11.00 Guðsþjónusta í 
Dómkirkjunni í Reykjavík 12.00 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Útvarpsleikhúsið: Þögnin 14.00 Víðsjá 15.00 
Orð um bækur 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Úr 
tónlistarlífinu 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Listin að 
ferðast 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Óskalögin 19.40 Fólk og fræði 20.10 
Íslendingasögur 20.30 Okkar á milli 21.10 
Tilraunaglasið 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Orð kvöldsins 22.20 Tónleikur 23.15 
Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
10.55 Ævintýri Merlíns (10:13) e)
11.40 Hin fullkomna fæðing (e)  
12.30 Silfur Egils  Umræðu- og viðtals-
þáttur Egils Helgasonar.
13.55 Sporbraut jarðar (1:3)  (e)
14.55 Djöflaeyjan (18:30) (e)
15.30 Ungir evrópskir tónlistarmenn 
2012 (e)   
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Poppý kisuló
17.41 Teitur
17.51 Skotta Skrímsli
17.56 Hrúturinn Hreinn og verð-
launaféð
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur (3:12) 
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn  Frétta- og þjóðlífsþáttur 
í umsjón fréttamanna um allt land.
20.10 Ása Björk Ólafsdóttir - Prest-
ur á eyjunni grænu (2:3)  Í þættinum 
er fjallað um Ásu Björk, prest sem flutti 
sig um set frá Íslandi og er nú prestur í 
smábænum Kells á Írlandi.
20.40 Að leiðarlokum (1:5) (Parade‘s 
End)  Breskur myndaflokkur. Sagan ger-
ist á tímum fyrri heimsstyrjaldar og 
segir frá hefðarmanni sem gengur nærri 
hjónabandi sínu með framhjáhaldi. 
21.40 Sunnudagsbíó - Sex daga ótti 
(Sechs Tage Angst)  Ungur saksóknari, 
Katja Schilling, rekur mál gegn voldug-
um glæpaforingja. Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi ungra barna.
23.10 Silfur Egils (e)
00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.30 Rachael Ray
10.45 Dr. Phil
12.05 Once Upon a Time (3:22)
12.55 Top Chef (6:15)
13.40 The Bachelor (10:12)
15.10 The Bond Cocktail  Skemmtileg 
heimildarmynd um öll sérkennin sem 
mynda Bond-kvikmyndirnar. 
15.35 Quantum of Solace  James Bond 
er í hefndarhug í kjölfar þess að konan 
hans er drepin.
17.25 House (18:23)
18.15 30 Rock (22:22)
18.40 Last Resort (8:13)
19.30 Survivor (12:15)  Keppendur 
verða að þrauka á Samóa eyjum, allt þar 
til einn stendur uppi sem sigurvegari. 
20.20 Upstairs Downstairs (2:6)  Ný 
útgáfa af hinum vinsælu þáttum Hús-
bændur og hjú.
21.10 Law & Order: Special Victims 
Unit (20:24)  Sakamálaþættir um kyn-
ferðisglæpadeild innan lögreglunnar í 
New York borg. 
22.00 Dexter (11:12)  Raðmorðinginn 
viðkunnanlegi Dexter Morgan snýr aftur. 
23.00 Combat Hospital (5:13)  Spenn-
andi þáttaröð um líf og störf lækna. 
23.50 Elementary (2:24)  Bandarískir 
þættir sem fjalla um Sherlock Holmes í 
New York borg nútímans.
00.40 Málið (2:6)  Sölvi kannar skelfileg-
an heim sem barnaníðinga. 
01.10 Excused
01.35 Combat Hospital (5:13)
02.25 Pepsi MAX tónlist

14.00 Ung á öllum aldri 14.30 Allt um golf. 
15.00 Frumkvöðlar 15.30 Eldhús meistaranna 
16.00 Hrafnaþing 17.00 Stjórnarskráin 1.-4 
17.30 Stjórnarskráin 1.-4 18.00 Björn Bjarnason 
18.30 Björn Bjarnason 19.00 Fiskikóngurinn 
19.30 Vínsmakkarinn 20.00 Hrafnaþing 21.00 
Auðlindakista 21.30 Siggi Stormur og helgar-
veðrið 22.00 Hrafnaþing 23.00 Gestagangur hjá 
Randveri 23.30 Eldað með Holta

06.00 Humana Challenge 2013 (3:4) 09.00 Abu 
Dhabi Golf Championship (4:4) 13.00 Humana 
Challenge 2013 (3:4) 16.05 Golfing World 17.00 
Abu Dhabi Golf Championship (4:4) 20.00 Humana 
Challenge 2013 (4:4) 00.00 ESPN America

09.55 Nanny McPhee Returns
11.45 Búi og Símon
13.15 The Women  
15.05 Nanny McPhee Returns
16.55 Búi og Símon
18.25 The Women
20.20 The Invention of Lying
22.00 Red Riding - 1980
23.50 The Wolfman
01.35 The Invention of Lying
03.15 Red Riding - 1980

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Spaugstofan
12.40 Nágrannar  
13.20 Nágrannar
14.00 Nágrannar
14.25 American Idol  (2:40) 
15.50 The Newsroom  (3:10)
16.50 MasterChef Ísland  (5:9) 
17.45 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Um land allt  Kristján Már 
Unnars son leggur land undir fót og 
heimsækir áhugavert fólk.
19.25 The New Normal  (2:22) Banda-
rísk gamanþáttaröð um unga konu sem 
ákveður að gerast staðgöngumóðir fyrir 
hommapar.
19.50 Sjálfstætt fólk  Jón Ársæll held-
ur áfram mannlífsrannsóknum sínum, 
tekur hús á áhugaverðu fólki og kynn-
ist því eins og honum einum er lagið. 
Þáttur inn hefur hlotið flest verðlaun 
sjónvarpsþátta í sögu Edduverðlaunanna
20.25 Mannshvörf á Íslandi  (2:8) 
Glæný íslensk þáttaröð þar sem frétta-
konan Helga Arnardóttir tekur til um-
fjöllunnar mannshvörf hér á landi und-
anfarna áratugi.
20.55 The Mentalist  (8:22) Fimmta 
þáttaröð af þessum sívinsælu þáttum 
um Patrick Jane, sjálfstætt starfandi ráð-
gjafa rannsóknarlögreglunnar í Kali-
forníu. 
21.40 Boardwalk Empire  (9:12) Þriðja 
þáttaröð af þessari margverðlaunuðu 
seríu sem skartar Steve Buscemi í hlut-
verki stórkallsins Nucky Thompson, sem 
réði lögum og lofum í Atlantic City á 
bannárunum snemma á síðustu öld.
22.35 60 mínútur
23.20 The Daily Show: Global Editon 
 (1:41) 
23.45 Covert Affairs  (5:16) 
00.30 The Good Witch‘s Garden
01.55 Captivity
03.20 Rise of the Footsoldier
05.15 Mannshvörf á Íslandi  (2:8) 
05.40 Fréttir

18.20 Doctors  (104:175) 
19.00 Ellen  (68:170)
19.45 Viltu vinna milljón?  
20.30 Cold Case  (15:23) 
21.15 The Sopranos  (10:13) 
22.10 Viltu vinna milljón?
22.55 Cold Case  (15:23) 
23.40 The Sopranos  (10:13)
00.35 Tónlistarmyndbönd Popptíví

17.00 Simpson-fjölskyldan  (4:22) 
Marge kemst í mikið uppnám þegar 
hún sér Hómer daðra við tvær konur og 
ákveður að gera dramatískar breytingar 
á útliti sínu.
17.25 Íslenski listinn
17.50 Sjáðu
18.15 American Dad  (3:16) Fjórða 
serían um Stan og baráttu hans gegn 
hryðjuverkum. 
18.35 Game Tíví
19.00 Friends  Rachel, Joey og Charlie 
hafa miklar áhyggjur af geðheilsu Ross. 
Chandler kemur sér í mikil vandræði í 
heimsókn hjá vinafólki þeirra Monicu. 
Bróðir Phoebe leitar til hennar þar sem 
hann er að gefast upp á þríburunum 
sínum.
19.20 Simpson-fjölskyldan  (21:23) 
Þegar vinsæll milljónamæringur opnar 
stórverslun í Springfield verður herra 
Burns afbrýðisamur. Burns vill líka vera 
dáður og elskaður og fær Hómer til liðs 
við sig í von um að ná hylli bæjarbúa.
19.45 The Carrie Diaries  (1:13) 
Bandarísk þáttaröð um Carrie Bradshaw 
sem áhorfendur þekkja úr þáttaröðinni 
Sex and the City. Í þessum glænýju þátt-
um er fylgst með Carrie þegar hún var 
yngri og að stíga sín fyrstu spor á frama-
brautinnni.
20.30 The O.C  (4:25) Orange-sýsla í 
Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís 
þar sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar 
við kynnumst þeim betur koma hins 
vegar leyndarmálin í ljós.
21.15 Game Tíví  Frábær
21.40 American Dad  (3:16) 
22.05 The Carrie Diaries  (1:13) 
22.50 The O.C  (4:25)
23.35 Tónlistarmyndbönd Popptíví

08.55 HM í handbolta - samantekt
09.25 FA bikarinn: Arsenal - Swan-
sea  
11.05 Spænski boltinn: Real 
Sociedad - Barcelona
12.45 HM 2013: Spánn - Króatía
14.05 HM 2013: Serbía - Slóvenía
15.25 HM í handbolta - samantekt
15.55 Þorsteinn J. og gestir
16.25 HM 2013: 16 liða úrslit  BEINT
18.15 Arnold Classic  Sýndar svip-
myndir
19.10 HM 2013: 16 liða úrslit  BEINT
21.00 HM í handbolta - samantekt
21.30 Spænski boltinn: Valencia - 
Real Madrid
23.10 HM 2013: 16 liða úrslit
00.30 HM 2013: 16 liða úrslit
01.50 HM í handbolta - samantekt

08.15 West Ham - QPR
09.55 WBA - Aston Villa  
11.35 Man. City - Fulham
13.15 Chelsea - Arsenal  BEINT
15.45 Tottenham - Man. Utd  BEINT
18.00 Sunnudagsmessan
19.15 Liverpool - Norwich
20.55 Sunnudagsmessan  
22.10 Chelsea - Arsenal  
23.50 Sunnudagsmessan
01.05 Tottenham - Man. Utd 
02.45 Sunnudagsmessan 

07.00 Kalli litli kanína og vinir  
07.20 Áfram Diego, áfram!  
07.45 Waybuloo
08.05 M.I. High  
09.00 Ofurhetjusérsveitin  
09.40 Villingarnir  
10.50 Svampur Sveinsson
11.40 Doddi litli og Eyrnastór
11.50 Lukku láki  
12.35 Ofurhundurinn Krypto  
13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími  

Meg Ryan
„Ég heyrði að riddaramennskan 
væri dauð, en ég held að hún 
sé bara með slæma fl ensu.“
Leikkonan fræga hefur greini-
lega ekki glatað trúnni á mann-
kynið. Hún er í hópi fl ottra 
kvenna í myndinni The Women 
sem sýnd er á Stöð 2 Bíó í dag 
klukkan 13.15 og 18.25.

Stöð 2 kl. 20.25
Mannshvörf á Íslandi
Helga Arnardóttir hefur umsjón með þættinum Mannshvörf á 
Stöð 2. Í öðrum þættinum verður fj allað um hvarf 79 ára karl-
manns á Snæfellsnesi árið 1974. Bjarni Matthías Sigurðsson 
hvarf eins og jörðin hefði gleypt hann, í berjamó með dóttur 
sinni og tengdasyni. Þrír menn hurfu sporlaust þetta árið, 
tvö málanna urðu að einum af stærstu glæpamálum Íslands-
sögunnar; Guðmundar- og Geirfi nnsmálunum. Lítið var fj allað 
um hvarf Bjarna, sem aldrei hefur fundist þrátt fyrir áratuga leit 
afk omenda hans.  
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Árið 1974 hvarf tæplega áttræður maður sporlaust í berjamó á 
Snæfellsnesi. Ekkert er vitað um örlög Bjarna Matthíasar Sigurðs- 
sonar en eftir sitja ættingjar sem vilja fá skýringar á hvarfi hans.

MANNSHVÖRF Á ÍSLANDI
SUNNUDAG KL. 20.25

FJÓRAR SJÓNVARPSSTÖÐVAR FRÍTT MEÐ ÁSKRIFT AÐ 
STÖÐ 2 OG STÓRAUKIÐ NETFRELSI



Áratuga reynsla Úrvals-Útsýnar og þaulreyndir fararstjórar tryggja farþegum okkar gott frí á frábæru 

verði. Gæða gististaðir í ýmsum verðflokkum, áhugaverðar skoðunarferðir í fallegri náttúru, menningar- 

og sögustaði að ekki sé talað um frábæra golfvelli. Það er fátt betra en frí á sólarströnd, þar sem 

blátær sjórinn og himininn renna saman í eitt. Óskafrí þar sem hægt er að hlaða batteríin í rólegheitum 

og koma heim með orku sem endist fram á vetur. Þau eru ávallt stórfín, fríin með Úrvali Útsýn.

UU.IS

ÚRVAL ÚTSÝN  |  LÁGMÚLI 4 108 RVK  |  S. 585 4000  |  MEIRA Á URVALUTSYN.IS



DAGSKRÁ
19. janúar 2013  LAUGARDAGUR

Í KVÖLD

STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5

73% 7,1 7,3 78% (A) 7,3

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Útvarpsperlur:  ...einsamalt 
vatnið augun sjá 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Norðurslóð 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna 
grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 
Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Flakk 14.00 Til allra átta 14.40 Matur er fyrir öllu 
15.30 Tungubrjótur 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Albúmið: The Doors 17.35 Íslendingasögur 
18.00 Kvöldfréttir 18.17 Rauði þráðurinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Laugardagskvöld með Svavari Gests 20.00 
Minnsta sjávarpláss í heimi 21.00 Tríó 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 
22.15 Fyrr og nú 23.15 Stefnumót 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
10.50 Söngvaskáld (Gunnar Þórðarson)
11.30 Útsvar (Fjallabyggð - Álftanes) (e)
12.30 Landinn (e)
13.00 Kiljan (e)
13.50 Reykjavíkurleikarnir - Hópfim-
leikar  BEINT
15.05 Ást í ökuskóla (Learners)  
16.25 Svipmyndir frá Noregi (4:8) 
(5:8)
16.35 Að duga eða drepast (1:8) 
(Make It or Break It) (e)
17.20 Friðþjófur forvitni
17.45 Leonardo (3:13)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ævintýri Merlíns (10:13) (The 
Adventures of Merlin IV)
20.30 Hraðfréttir
20.40 Drengur (Boy) Nýsjálensk verð-
launamynd frá 2010.
22.15 Vitnið (Witness)  Bandarísk 
spennumynd frá 1985. Leikstjóri er Peter 
Weir og meðal leikenda eru Harrison 
Ford, Kelly McGillis og Lukas Haas. Atriði 
í myndinni eru ekki við hæfi barna.
00.05 Eldflugur í garðinum (Fireflies 
in the Garden)  Mynd um flækjur í lífi 
fjölskyldu eftir að óvæntur harmleikur 
á sér stað.
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.15 Rachael Ray
11.40 Dr. Phil
13.45 7th Heaven (3:23) (e)
14.25 Family Guy (3:16) (e)
14.50 Kitchen Nightmares (12:17) (e)
15.40 Happy Endings (12:22) (e)
16.05 Parks & Recreation (10:22) (e)
16.30 The Good Wife (8:22) (e)
17.20 The Biggest Loser (3:14)  Það 
sem keppendur eiga sameiginlegt í þess-
ari þáttaröð er að á þeim hafa dunið 
áföll. Þau fá nú tækifæri til að létta á sér. 
18.50 HA? (2:12)  Jói G. er gestgjafi, Sóli 
Hólm og Gunnar Sigurðsson á Völlum 
sjá um svörin og Stefán Pálsson semur 
hinar sérkennilegu spurningar. 
19.40 The Bachelor (10:12)  Pipar-
sveinninn Ben tekur stúlkurnar tvær 
sem eftir standa, Lindzi C og Courtney, í 
heimsókn til móður sinnar og systur þar 
sem hann verður að ákveða sig hvora 
hann vill verja ævi sinni með.
21.10 Once Upon a Time (3:22)  Veru-
leikinn er teygjanlegur í Storybrook þar 
sem persónur úr sígildum ævintýrum 
eru á hverju strái. 
22.00 Ringer (20:22)  Bridget er enn í 
gervi Siobhan systur sinnar í von um að 
sleppa úr klóm hættulegra glæpamanna. 
22.50 The Whistleblower  Sannsögu-
leg kvikmynd.
00.45 Knife Edge   Kaupsýslumaður af 
Wall Street snýr aftur til heimahagana á 
Englandi ásamt konu sinni og barni.  
02.15 Excused
02.40 Ringer (20:22) (e)
03.30 Pepsi MAX tónlist

06.00 Humana Challenge 2013 (2:4) 09.00 Abu 
Dhabi Golf Championship (3:4) 13.00 Inside 
the PGA Tour (3:47) 13.25 Humana Challenge 
2013 (2:4) 16.25 Abu Dhabi Golf Championship 
(3:4) 20.00 Humana Challenge 2013 (3:4) 00.00 
ESPN America

17.00 Gestagangur hjá Randveri 17.30 
Eldað með Holta 18.00 Hrafnaþing 19.00 
Gestagangur hjá Randveri 19.30 Eldað með 
Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Svartar tungur 
21.30 Græðlingur 22.00 Björn Bjarnason 22.30 
Björn Bjarnason 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 
Vínsmakkarinn 00.00 Hrafnaþing

The Whistleblower
SKJÁR 1 KL. 22.50 Rachel Weisz 
fer með hlutverk lögreglukonunnar 
Kathy Bolkovac í þessari mynd 
sem byggð er á sönnum atburðum. 
Bolkovac starfaði sem friðargæsluliði 
í Bosníu eft ir stríðið og upplifði mikla 
spillingu. Hún sakaði meðal annars 
Sameinuðu þjóðirnar um að hylma 
yfi r kynferðisglæpi.

Boy
RÚV KL. 20.40 Myndin gerist í 
Nýja-Sjálandi árið 1984 og segir frá 
11 ára gömlum dreng sem er gríðar-
legur aðdáandi Michael Jackson. 
Hann fær nú loksins tækifæri að 
kynnast föður sínum, sem hefur 
snúið aft ur heim til að fi nna poka 
af peningum sem hann faldi fyrir 
mörgum árum. 

The Sunset Limited
STÖÐ 2 KL. 22.35 Dramamynd um 
tvo menn sem eru algjörlega svart 
og hvítt og hafa gjörólíkar skoðanir 
á öllu. Eft ir að annar þeirra bjargar 
hinum frá því að fremja sjálfsmorð 
eiga þeir í djúpum og heimspeki-
legum rökræðum um allt á milli 
himins og jarðar.

> Stöð 2 kl. 20.55
Johnny English Reborn 
Rowan Atkinson fer á kostum 
í gamanmyndinni Johnny 
English Reborn sem 
Stöð 2 sýnir í kvöld. 
Hann leikur njósnarann 
Johnny English sem 
freistar þess að stöðva 
hóp leigumorðingja sem 
áforma að myrða þjóð-
höfðingja og valda usla 
um allan heim.

11.35 Monte Carlo  
13.20 Iceage  
14.40 He‘s Just Not That Into You
16.45 Monte Carlo
18.35 Iceage  
19.55 He‘s Just Not That Into You
22.00 Death Defying Acts
23.35 The Marc Pease Experience
01.00 Hot Tub Time Machine
02.40 Death Defying Acts  
04.15 The Marc Pease Experience

17.00 Simpson-fjölskyldan  (3:22)
17.25 Holidate  (1:10) 
18.10 Íslenski listinn  
18.35 Sjáðu  
19.00 Friends  Það er aldrei nein logn-
molla í kringum vinahópinn en þessi 
lokaþáttaröð er sú allra eftirminnileg-
asta.
19.20 Simpson-fjölskyldan  (20:23) 
Bart er ekki sáttur þegar hann er neydd-
ur til að vinna á elliheimili afa síns.
19.45 Smallville  (4:22) Áttunda þátta-
röðin um ofurmennið Superman á ung-
lingsárum. Clark Kent heldur áfram að 
berjast við ill öfl sem ógna honum og 
framtíð heimsins.
20.30 Hart of Dixie  (19:22) Dramatísk 
þáttaröð með léttu ívafi um unga stór-
borgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ást-
ina í smábæ í Alabama þar sem lífið er 
allt öðruvísi en hún á að venjast.
21.15 Holidate  (1:10) 
22.00 Eastwick  (4:13) Skemmtileg og 
spennandi þáttaröð um þrjár konur í 
bænum Eastwick sem fá óvænta og 
dular fulla krafta frá manni sem er ekki 
allur þar sem hann er séður.
22.45 Hart of Dixie  (19:22) 
23.25 Holidate  (1:10) 
00.10 Eastwick  (4:13) 
00.55 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.15 Glee  (10.22) 
12.00 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 American Idol  (1.40) 
15.10 Mannshvörf á Íslandi  (1.8)
15.40 Sjálfstætt fólk
16.20 Týnda kynslóðin  (18.24)
16.45 ET Weekend
17.30 Íslenski listinn
17.55 Sjáðu  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.56 Heimsókn  Sindri Sindrason 
heimsækir sannkallaða fagurkera sem 
opna heimili sín fyrir áhorfendum.
19.13 Lottó  
19.20 Veður  
19.30 Wipeout  Stórskemmtilegur 
skemmtiþáttur þar sem buslugangur-
inn er gjörsamlega botnlaus og glíman 
við rauðu boltana aldrei fyndnari. Hér 
er á ferð ómenguð skemmtun sem ekki 
nokkur maður getur staðist og er því 
sannkallaður fjölskylduþáttur.
20.15 Spaugstofan  Spéfuglarnir  Karl 
Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson, Siggi Sig-
urjónsson og Örn Árnason eru mættir á 
ný og líta aðeins yfir farinn veg.
20.55 Johnny English Reborn  Ævin-
týraleg grínhasarmynd þar sem Rowan 
Atkinson snýr aftur sem njósnarinn 
Johnny English.
22.35 The Sunset Limited  Áhrifamikil 
mynd með Tommy Lee Jones og Samuel 
L. Jackson í aðalhlutverkum.
00.10 Avatar  Stórbrotin tímamóta-
mynd sem gerist í framtíðinni og segir 
frá hinum lamaða Jake Sully, fyrrver-
andi hermanni sem lamaðist í bardaga 
á Jörðinni og er bundinn við hjólastól 
og verður sendur til Pandoru, fjarlægs 
tungls sem er undurfagurt og stórkost-
legt umhverfi sem býr yfir miklu verð-
mæti í sjaldgæfum málmum. 
02.45 Les Anges exterminateurs
04.25 Her Best Move  

18.20 Doctors  (103:175) 
19.00 Ellen  (67:170) 
19.45 Tekinn 2  (2:14)
20.10 Dagvaktin
20.40 Pressa  (3:6) 
21.25 Idol-Stjörnuleit  
23.10 NCIS  (15:24) 
23.55 Tekinn 2  (2:14) 
00.20 Dagvaktin
00.50 Pressa  (3:6)
01.35 Idol-Stjörnuleit
03.20 NCIS  (15:24) 
04.05 Tónlistarmyndbönd frá Popp  

09.55 HM í handbolta - samantekt
10.25 FA bikarinn: Man. Utd - West 
Ham
12.05 La Liga Report
12.35 HM 2013: Ísland - Katar
13.55 Þorsteinn J. og gestir
14.40 HM 2013: Danmörk - Make-
dónía
16.00 HM 2013: Frakkland - Þýska-
land
17.20 HM í handbolta - samantekt
17.50 HM 2013: Spánn - Króatía 
 BEINT
19.30 HM 2013: Serbía - Slóvenía 
 BEINT
21.00 HM í handbolta - samantekt
21.30 Spænski boltinn: Real 
Sociedad - Barcelona
23.10 HM 2013: Spánn - Króatía
00.30 HM 2013: Serbía - Slóvenía
01.50 HM í handbolta - samantekt

08.20 Chelsea - Southampton  
10.00 Arsenal - Man. City  
11.40 Man. Utd. - Liverpool
13.20 Premier League Review Show  
14.15 Premier League Preview Show  
14.45 Liverpool - Norwich  BEINT
17.15 WBA - Aston Villa  BEINT
19.30 Man. City - Fulham  
21.10 Newcastle - Reading
22.50 West Ham - QPR  
00.30 Swansea - Stoke  

07.00 Kalli litli kanína og vinir  
07.20 Áfram Diego, áfram! 
07.45 Waybuloo
08.05 M.I. High  
09.00 Ofurhetjusérsveitin  
09.40 Villingarnir  
10.50 Svampur Sveinsson  
11.40 Doddi litli og Eyrnastór
11.50 Latibær  (17:18)  (18:18) 
12.40 Ofurhundurinn Krypto  
13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími  



Komin í bíó

100/100
 „Ógnvænlega vel gerð.“

100/100
 „Einstaklega raunveruleg stórslysamynd, 

sem lætur engan ósnortinn“

100/100
 „Fer beint í efsta sæti yfir þær myndir 

sem fólk verður að sjá á árinu.“

NAOMI WATTS 
TILNEFND TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

SEM BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

 „Ein af betri myndum
ársins 2012.“

Mbl.

NAOMI WATTS 
TILNEFND TIL 

GOLDEN GLOBE 
VERÐLAUNA

BESTA LEIKKONA 
Í AÐALHLUTVERKI

Myndin sem allir eru að tala um 
og hefur slegið rækilega í gegn!
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„Við höfum ekkert séð, nema handritið á sínum tíma. 
Við erum spenntir að sjá þessa útgáfu,“ segir Haf-
steinn Gunnar Sigurðsson, leikstjóri á Annan veg. 

Bandaríska kvikmyndin Prince Avalanche, sem 
er endurgerð Á annan veg, verður frumsýnd á kvik-
myndahátíðinni Sundance í borginni Park City á 
morgun. Þrjár aðrar sýningar á myndinni eru fyrir-
hugaðar á hátíðinni, sem stendur yfir frá 17. til 27. 
janúar í Utah-ríki í Bandaríkjunum.

Hafsteinn Gunnar verður á meðal frumsýningar-
gesta á morgun, ásamt framleiðendunum Davíð Ósk-
ari Ólafssyni, Árna Filippussyni, Sindra Kjartans-
syni og Tóbíasi Munthe. Leikstjóri bandarísku 
endurgerðarinnar er David Gordon Green sem er 
þekktastur fyrir myndina Pineapple Express. Með 
aðalhlutverkin fara Hollywood-leikararnir Paul Rudd 
og Emile Hirch. „Ég þekki til verka leikstjórans og 
það verður spennandi að sjá hvað hann gerir við 
þetta efni. Þetta verður varla algjört klúður, enda er 
handritið mjög gott.“

Hafsteinn býst við því að myndin verði sýnd á 
Íslandi á næstu mánuðum og vonast til að Green 
og einhverjir leikaranna úr myndinni mæti á 

frumsýninguna. Það á eftir að koma betur í ljós. 
Sundance er ein þekktasta kvikmyndahátíð heims, 

þar sem áhersla er lögð á sjálfstæða kvikmyndagerð. 
Hátt í fimmtíu þúsund manns sóttu hana á síðasta 
ári.  - fb

Prince Avalanche á Sundance
Bandarísk endurgerð Á annan veg frumsýnd á Sundance-hátíðinni á morgun. 

FRUMSÝND Á SUNDANCE  Paul Rudd og Emile Hirch í 
hlutverkum sínum í Prince Avalanche.

„Ég myndi kæra af 
honum rassgatið.“
THOM YORKE, SÖNGVARI 
HLJÓMSVEITARINNAR 
RADIOHEAD, HEFUR EKKI 
FARIÐ LEYNT MEÐ ÁLIT 
SITT Á STJÓRNMÁLA-
MÖNNUM. SPURÐUR HVAÐ 
HANN MYNDI GERA EF 
DAVID CAMERON, FOR-
SÆTISRÁÐHERRA BRET-
LANDS, NOTAÐI LAG EFTIR 
RADIOHEAD Í KOSNINGA-
HERFERÐ SÍNA SAGÐIST 
YORKE MUNDU FARA Í MÁL 
VIÐ HANN.

Í TAÍLANDI
Árið verður viðburðaríkt hjá sveitinni 
Of Monsters and Men, en fram 
undan er meðal annars þriggja vikna 
tónleikaferðalag, þar á meðal um 
Japan, Nýja-Sjáland og Ástralíu. Stöll-
urnar Nanna Bryndís Hilmarsdóttir 
söngkona og Ragnhildur Sveinsdóttir 
trompetleikari ákváðu að taka smá 
forskot á sæluna og skella sér í 

bakpokaferðalag um Taíland 
áður en tónleikaferðalagið 
hefst. Ragnar Þórhallsson 
söngvari hefur svo eytt 
fríinu hjá kærustu sinni í 

Danmörku. Sveitin sam-
einast svo á nýjan leik 
um helgina í Japan, 
væntanlega endur-
nærð eftir gott frí.  - áp

„Ég reyni að hugsa sem minnst 
um þetta en auðvitað er pressa að 
leika í fyrsta sinn hérna heima,“ 
segir Björn Stefánsson, tónlistar-
maður og nemi í leiklist í Dan-
mörku, sem leikur titilhlutverkið 
í verkinu Lúkas sem verður frum-
sýnt 9. febrúar. 

Björn er betur þekktur sem 
trommari rokksveitarinnar Mínus 
og sem söngvari eftirhermu-
sveitarinnar Stóns. Fyrir nokkr-
um árum fluttist hans hins vegar 
til Kaupmannahafnar ásamt fjöl-
skyldu sinni þar sem hann hefur 
numið leiklist af miklum móð. Nú 
er hann staddur hér á landi til að 
leika í verkinu Lúkas í uppsetn-
ingu leikhópsins Óskabörn ógæf-
unnar. „Ég er á lokaári í náminu 
mínu og þátttaka mín í þessu verki 
er því hluti af praktík í skólanum. 
Ég fer svo aftur út í lok febrúar 
og lýk náminu í vor,“ segir Björn. 
Hann viðurkennir að heimþráin sé 
farin að segja til sín. „Ég á alveg 
eins von á því að við komum heim í 
sumar. Við eigum tvö börn og fjöl-
skylduna er farið að lengja eftir 
okkur. Svo er ég einfaldlega far-
inn að sakna Íslands.“

Björn er ekki óvanur því að 
standa á sviði sem hljóðfæra-
leikari, en þetta verður í fyrsta 
sinn sem hann leikur á hini ást-
kæru og ylhýru íslensku. „Ég hitti 
Víking [Kristjánsson, leikara] í 
Kaupmannahöfn í haust og sagði 
honum að mig langaði að fara að 
leika á íslensku. Það varð því úr 
að við réðumst í uppsetningu þessa 
verks. Það er mjög gaman að fá 
tækifæri til að vinna með svona 
reyndum leikhúsmönnum,“ segir 
hann.

Verkið Lúkas, eftir Guðmund 
Steinsson, var fyrst sett upp í 
Þjóðleikhúsinu árið 1975. Leik-

stjóri er Vignir Rafn Valþórsson 
og leikendur eru, auk Björns, þeir 
Víkingur Kristjánsson og Hjört-
ur Jóhann Jónsson. Leikhópurinn 
Óskabörn þjóðarinnar var stofnað-
ur á síðasta ári og var fyrsta upp-
setning hans jólasýning fyrir full-

orðna, Nóttin var sú ágæt ein eftir 
Anthony Neilson, sem sýnd var í 
Tjarnarbíói fyrir síðustu jól. „Það 
er mikil pressa að setja upp svona 
sýningu en með miklum metnaði 
er þetta hægt,“ segir Björn. 
 alfrun@frettabladid.is

Pressa að leika í 
fyrsta sinn á íslensku
Björn Stefánsson leikur í fyrsta sinn á móðurmálinu í uppsetningu Óskabarna 
Ógæfunnar á verkinu Lúkas.

SPENNANDI  Björn Stefánsson hlakkar til að láta ljós sitt skína í verkinu Lúkas.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hlustið - trúið - hlýðið 

HARMAGEDDON

ENDURKOMA AUÐUNS
Útvarpsmaðurinn Auðunn Blöndal 
er nú kominn aftur í sjónvarpið eftir 
nokkurra ára hlé. Ekki er þó um hefð-
bundið sjónvarpsstarf að að ræða því 
Popptíví hefur hafið útsendingar frá 
stúdíói útvarpsþáttarins FM957Blö 
sem Auðunn stjórnar ásamt gesta-
stjórnendum. Þar er hægt að fylgjast 
með þeim félögunum gera símahrekki, 
syngja lög og leika listir sínar 
bak við hljóðnemann í 
beinni útsendingu. Þetta 
er endurkoma Auðuns á 
Popptíví þar sem hann 
gerði garðinn frægan 
í þættinum sáluga 
70 mínútur fyrir 
þó nokkrum 
árum.  - áp

Ljósið, Langholtsvegi 43, 104 Rvk. ljosid@ljosid.is

Ljósið endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð  
fyrir krabbameinsgreinda

 

Ný námskeið að hefjast

• Fyrir karlmenn sem greinst hafa með 
 krabbamein

• Fyrir konur sem greinst hafa með 
 krabbamein
 
• Aðstandendanámskeið fyrir börn

• Aðstandendanámskeið fyrir fullorðna

Nánari upplýsingar í síma 561 3770 
eða 695 6636 og á www.ljosid.is
 

HARPA 09.02.13
HOF 16.03.13

HEIÐURS
TÓNLEIKAR

Miðasala á midi.is, harpa.is 
og menningarhus.is

Í STRAFF Á FACEBOOK 
Nokkrir Íslendingar hafa lent í því 
nýlega að vera settir í bann eða hrein-
lega hent út af Facebook af einhverjum 
ástæðum. Þekktasta dæmið er Hildur 
Lilliendahl, sem hefur margoft verið 
sett í bann. Nú hefur Elín Hirst, fram-
bjóðandi Sjálfstæðisflokksins í Suð-
vesturkjördæmi, bæst í þennan hóp. 
Hennar bann er einskorðað við vina-
beiðnir og greindi hún frá 
því á síðunni sinni í gær 
að hún mætti ekki bæta 
við nýjum vinum næstu 
15 daga. Þó kannaðist 
hún ekki við að hafa sent 
óæskilegar vinabeiðnir 
og sagði að sér liði 
eins og í sögu eftir 
Kafka.   - bþh 





FIMM 
SPURNINGAR

Mest lesiðMest lesið
1 Flippað á fi mleikaæfi ngu 6 
2 Björt framtíð er þriðji stærsti 

fl okkurinn 
3 Leita úrræða vegna mögulegs árek-

sturs smástirnis við jörðina 
4 Vilborg komin á Suðurpólinn VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
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Magni Ásgeirsson
Söngvari og þáttakandi í Söngva-
keppninni
Aldur: 34 ára
Maki: Eyrún Huld Haraldsdóttir
Börn: Marinó Bjarni og Egill Ásberg

Veistu núna að Sæmi rokk er 
flottur kall sem trúir á betra líf, 
á skilið hugarró og lítur aldrei 
undan?
Horfðu aftur í augun á mér – 
Núna! og þá veistu svarið.

Þrátt fyrir fjórar tilraunir hefurðu 
aldrei unnið Söngvakeppnina. Er 
sannleikskorn í því að gott silfur 
sé gulli betra?
Það er álíka mikið til í því og að 
aðalatriðið sé að vera með …

Í fyrra gafstu út að þú ætlaðir 
ekki að taka þátt í keppninni 
aftur. Ertu fastur í viðjum 
Eurovision-fíknar?
I´m in it for the fun, and the 
money …

Er hugurinn heima?
Alltaf – heima er þar sem hjartað 
býr og hugurinn fylgir hjartanu.

Hvað er að frétta af Toby?
Hann er orðinn pabbi, er enn 
í ákaflega góðu formi og er að 
hugsa um að kíkja í heimsókn í 
vor.
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