
EYJAPERLUR Í HÖRPUVestmannaeyjagossins verður minnst á tónleikum í Hörpu kl. 

19.30 í kvöld með þeim Stefáni Hilmarssyni, Magna, Eyþóri 
Inga, Þór Breiðfjörð, Siggu Beinteins, Margréti Eir og Gretu 
Salóme. Þau flytja þekktar Eyjaperlur ásamt sextán manna 
popp- og kammersveit og fjörutíu manna kór.

Save the Children á Íslandi
Save the Children á Íslandi

Þá gæti raunfærnimat verið fyrir þig!

Hefur þú starfað við vélstjórn  í 5 ár eða lengur og vilt ljúka námi í faginu?

Áhugasömum er bent á að hafa samband við IÐUNA  
fræðslusetur í síma 590 6400 eða með því að senda  
fyrirspurn á radgjof@idan.is

VÉLSTJÓRN

Raunfærnimat miðar að því að meta færni og þekkingu sem 
viðkomandi býr yfir inn í skólakerfið. Að loknu raunfærnimati fara 
þátttakendur í skóla og ljúka því námi sem eftir stendur til að 
útskrifast. Inntökuskilyrði í raunfærnimat eru 5 ára starfsaldur í 
greininni og 25 ára lífaldur.
Kynningarfundur verður haldinn fimmtu- daginn 31. janúar kl. 17.00 í  Skúlatúni 2,  6. hæð, 105 Reykjavík. 
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T rausti hefur starfað í fararstjórn í fjórtán ár með hléum þegar hann starfaði sem blaðamaður á 
Blaðinu og síðan á DV. Hann segir að þessi tvö störf fari ágætlega saman þar 
sem álagið getur verið mikið á báðum 
þessum vettvöngum. Það var bjart og 24°C hiti á Tenerife 
þegar við slógum á þráðinn til Trausta. 
Hann og kona hans sinna stórum hópi 
frá Íslandi og þurfa að vera til taks allan 
sólarhringinn. Trausti og Rún starfa fyrir 
Heimsferðir og taka vel á móti Íslend-ingum allan ársins hring.„Starf fararstjóra er virkilega skemmtilegt og það er gaman að vinna 

við aðaláhugamál sitt, ferðalög. Starfið 

er líka mjög krefjandi og ýmislegt getur 
komið upp á. Flestir sem hingað koma 
eru hér til að slappa af og skemmta sér 
og það er mjög gaman að kynnast mörgu 
skemmtilegu fólki. Íslendingar kunna að njóta lífsins. Reglulega koma þó upp 
erfið tilfelli, alvarleg veikindi, jafnvel dauðsföll en einnig ólæti sem geta orðið 
að lögreglumáli. Við þurfum þess vegna 
að sinna öllum skalanum, ef svo má að 
orði komast,“ útskýrir Trausti og segir 
að einstaka Íslendingur taki áhyggjurnar 
með sér í fríið. Það sé þó sem betur fer 
sjaldgæft. Hann segir flesta ferðamenn 
á Tenerife vera á aldrinum 45-60 ára á 
þessum tíma árs, en fjölskyldufólk er meira áberandi á sumrin. 

Í SUMAR OG SÓL ÁRIÐ UM KRINGBJARGVÆTTIR  Trausti Hafsteinsson og kona hans, Rún Kormáksdóttir, starfa 

sem fararstjórar á Tenerife og hafa dvalið þar í fjögur ár ásamt tveimur 

 dætrum. Þau finna vel fyrir kreppunni á Spáni, enda atvinnuleysi mikið þar.

Í BRASILÍU
Trausti fór ásamt fjöl-skyldu sinni í ferðalag um Suður-Ameríku síð-asta sumar en ferðinni er heitið til Kenía næsta sumar. 
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Kynningarblað
Sólarströnd
Siglingar
Kórferðalag
Vinsælir áfangastaðir
Flug
Skemmtun

V ið verðum á kunnuglegum 
nótum í ár. Fólk fer í færri 
ferðir nú en fyrir hrun og 

vill síður taka áhættu. Markaður-
inn kallar eftir þekktum stærðum 
og áfangastöðum sem hafa reynst 
vel. Við erum þó alltaf að leita að 
nýjum gistimöguleikum og erum 
að sjálfsögðu með eitthvað af nýj-
ungum líka,“ segir framkvæmda-
stjórinn Þorsteinn Guðjónsson.

Boðið verð á

ekki allt of mikinn hita. Við viljum 
að hann sé sem næst 30 gráðum en 
ekki mikið hærri og því er Tenerife 
kjörinn staður,“ segir Þorsteinn.

Af öðrum áfangastöðum  nefnir 
hann Almeria sem hefur farið 
 vaxandi og komið vel út. „Þetta 
eru að mörgu leyti ólíkir kostir 
en til Almeria fara Spán verjarnir 
í frí, sem hefur tvo kosti: Þar 
 hækkar verðlagið ekki jafn mikið

bundna mannlíf,“ útskýrir Þor-
steinn.

Þá nefnir hann Costa Brava sem 
er nýjung í ár. „Costa Brava er í 
Katalóníuhéraðinu og er  flogið til 
Barcelona. Við stefnum á að vera 
með tvær brottfarir í viku svo 
fólk hefur meiri möguleika varð-
andi lengd ferðarinnar. Þarna 
eru  litlir bæir og skemmtilegar 
strendur Svæðið er þ kkt f i ú

og svo á Albír sem margir þekkja. 
Þá eru fjölmargar borgarferðir í 
boði árið um kring auk þess sem 
skemmtiferðasiglingarnar hafa 
gengið afar vel að undanförnu. 
Þá verðum við með aukið úrval af 
sérferðunum og ætti fólk að vera 
vakandi fyrir sérferðabæklingi 
sem kemur út í febrúar en meðal 
sérferða má nefna Ný og betri, sem

Sumarsalan að hefjast hjá Úrval ÚtsýnÚrval Útsýn er stærsta ferðaskrifstofa landsins. Ef hugurinn leitar út er ferðina þar að finna. Sumarsalan er að hefjast og verður 
boðið upp á úrvals sumaráfangastaði sem hafa reynst Íslendingum vel í bland við nýjungar. Þeir sem hyggja á ferð í sólina í sumar 
ættu að kanna hvað verður á boðstólum á sólarhringstilboðssölu Úrvals Útsýnar sem hefst á hádegi á mánudag.V ið verðum á kunnuglegum 
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Sérfræðingur

ll cta is) í síma 511 1225.  

Ráðuneytið fer með mál er varða m.a. 

náttúruvernd, friðlýsingar, veiðistjórn, 

mengunarvarnir, loftslagsmál, líffræðilega 

fjölbreytni, skógrækt, landgræðslu, 

skipulagsmál og fræðslu á sviði 

umhverfismála.

Starfsmenn umhverfis- og 

auðlindaráðuneytisins eru 40 og skiptist 

starfsemi þess í fjórar skrifstofur: skrifstofu 

landgæða, skrifstofu hafs, vatns og 

loftslags, skrifstofu umhverfis og skipulags 

og skrifstofu fjármála og rekstrar.

Nánari upplýsingar um ráðuneytið 

má finna á heimasíðu þess                                 

www.umhverfisraduneyti.is

Helstu verkefni

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing á skrifstofu 

fjármála og rekstrar  
U

Menntunar- og hæfniskröfur

  

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.isSÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Atvinna | Ferðir | Fólk

HERRATÍSKA 
HAUSTSINS 34

HOLLT 
OG SÆTT 
60

NIGEL QUASHIE 
ólst upp við nötur legar aðstæður í Suður-
London en notaði færni sína í fótbolta til 
að losna þaðan og lék með mörgum liðum 
í ensku úrvals deild  inni. Í fyrra kom hann 
til Íslands, varð ástfanginn af landinu og 
er nú á leið til Bolungar  víkur.   24

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SÆTARI OG SKEMMTILEGRI 50

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012
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Hlæðu af  
þér hausinn 
um jólin
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SKOÐUN 12➜18

HELGIN 22➜46

SPORT 68

MENNING 56➜74

ÞAÐ ÞARF KJARK 
Í EUROVISION 22
Klara Ósk keppir í Eurovision í kvöld. 

ROFIÐ TRAUST 
Á TILVERUNNI 30
Talið er að fi mm til fj órtán prósent einstak-
linga stríði við áfallastreituröskun einhvern 
tímann á ævinni. Hvað er þetta fyrirbæri?  

ÞAÐ VAR RÉTT 
AÐ SPRENGJA 32
Arngrímur Geirsson var einn af sprengju-
mönnum í Miðkvísl í Laxá árið 1970. 

KONUNGUR 
KÚLUSPILANNA 36
Þröstur Þór Höskuldsson leitar uppi spila-
kassa sem hann gerir upp. 

AFTUR UNDIR NÁLINA 38
Vínylplötur hafa gengið í endurnýjun 
lífdaga.

KRAKKASÍÐA 44
KROSSGÁTA 46 

HÆNUSKREF RAFBÓKA 56
Sala á rafb ókum hefur glæðst hér á landi en er 

enn aðeins brot af markaðnum. 

HOLLAR OG SÆTAR KÖKUR 60
Það er vel hægt að fá sér góða kökusneið án 

þess að víkja frá hollustunni. 

VEÐURGUÐIR BLÁSA Á NÝ 62
Ingó og Veðurguðirnir snúa tvíefl dir aft ur. 

TIL Í TÍSKUNA 74
Átta hönnuðir hafa verið valdir til að taka þátt 

í tískuhátíðinni RFF. 

Tök á tilverunni
- námskeið við athyglisbresti og kvíða

 • Átt þú erfitt með að einbeita þér? 
 • Ertu gleyminn og utan við þig? 
 • Eru áhyggjur að plaga þig?
 • Átt þú erfitt með að halda utan um allt sem þú þarft að gera? 
 • Gætir þú gert svo miklu betur?

Á þessu námskeiði lærir fólk aðferðir til að einfalda lífið, draga úr 
frestunaráráttu, óskipulagi og öðrum afleiðingum athyglisbrests.  
Jafnframt er farið í hvernig draga má úr áhyggjum og kvíða með 
aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar.

Námskeiðið hefst 5. febrúar nk. og verður á þriðjudagskvöldum frá   
20 – 22, sjö skipti í allt.
Skráning fer fram á kms@kms.is eða í síma 534-0110 en nánari  
upplýsingar má finna á www.kms.is. Aðeins örfá sæti laus.

Völundur Snær Völundar-
son veitingamaður vill opna 
veitingastað á neðri hæð heim-
ilis síns á Bókhlöðustíg, en 
nágrannar og borgaryfi rvöld eru 
ósammála. 

Snjólaug Lúðvíksdóttir uppi-
standari sló í gegn í sínu fyrsta 
uppistandi í Bretlandi og er 
komin áfram í stórri keppni. 

Gestur Valur Svansson kvik-
myndagerðarmaður seldi Adam 
Sandler handrit að kvikmynd og 
mun sitja sveittur við skrift ir 
næstu misseri. 

Björk Eiðsdóttir og 
dóttir hennar Blær 
hafa stefnt ríkinu fyrir 
að banna Blæ að heita 
nafninu. Aðalmeðferð fór 
fram í vikunni. 

EFNAHAGSMÁL Samráðsvettvangur 
um aukna hagsæld á Íslandi hefur 
verið settur á fót. Á honum munu 
formenn stjórnmálaflokka, aðila 
vinnumarkaðarins, forstjórar níu 
stórra íslenskra fyrirtækja og 
fulltrúar háskólasamfélagsins og 
stjórnsýslunnar eiga sæti. 

Formaður þessa 26 manna hóps 
verður Ragna Árnadóttir. Hópur-
inn mun funda fjórum sinnum á 
árinu og er gert að móta heildstætt 
og óháð yfirlit yfir aðgerðir sem 
geta stuðlað að langtímahagvexti 
og efnahagslegum stöðugleika. 
Fyrsti fundurinn verður 11. febrú-
ar og stefnt er að því að niðurstaða 
hópsins liggi fyrir í september. 

Samhliða mun sjálfstæð verk-
efnastjórn, sem stýrt verður af 
Friðriki Má Baldurssyni prófess-
or, vinna að mótun tillagna sem 
eiga að geta stuðlað að sömu mark-
miðum. Viðfangsefnum hennar 
verður skipt í fimm málaflokka: 
þjóðhagslegt umhverfi, innlenda 
þjónustugeirann, alþjóðageirann, 
auðlindageirann og opinbera geir-
ann. Fjórir til fimm vinna að hverj-
um málaflokki. Það fólk mun meðal 
annars koma úr greiningardeildum 
banka, stjórnsýslunni og háskóla-
samfélaginu.

Stofnun samráðsvettvangsins má 
rekja til þess þegar ráðgjafafyrir-
tækið McKinsey & Company kynnti 
skýrslu um leið Íslands til aukins 
hagvaxtar í lok október síðastlið-
ins. Skýrslan var unnin að frum-
kvæði fyrirtækisins og endurspegl-
aði því óháð mat þess. Í henni var 
íslenskt efnahagslíf greint, hvar 
möguleikar þess til framþróunar 
lægju og til hvaða aðgerða þyrfti 
að grípa svo að auka mætti velsæld 
á Íslandi. 

Í kjölfar birtingar skýrslunnar 
áttu sér stað óformlegar viðræður á 
milli stjórnmálaleiðtoga um mynd-
un samráðsvettvangs. Þær skiluðu 
því að hafist var handa við að móta 
samráðsvettvanginn í forsætis-
ráðuneytinu að beiðni Jóhönnu Sig-
urðardóttur. thordur@frettabladid.is

Á að móta áætlun 
um aukna hagsæld
Myndaður hefur verið samráðsvettvangur sem á að móta langtímaáætlun um 
verkefni sem eiga að tryggja hagsæld á Íslandi. Allir formenn stjórnmálaflokka, 
aðilar vinnumarkaðarins, háskólasamfélagið og stjórnsýslan eiga sæti við borðið.

Ragna 
Árnadóttir, 
formaður

Katrín Olga Jó-
hannesdóttir, 
varaformaður

Stjórnmálaflokkar á 
þingi:

Bjarni 
Benediktsson, 
Sjálfstæðis-
flokki

Jóhanna 
Sigurðardóttir, 
Samfylkingu

Sigmundur 
Davíð Gunn-
laugsson, 
Framsóknarfl.

Steingrímur J. 
Sigfússon, VG

Þór Saari, 
Hreyfingunni

Vinnumarkaðurinn:

Elín Björg 
Jónsdóttir, 
BSRB

Guðlaug 
Kristjánsdóttir, 
BHM

Gylfi Arn-
björnsson, ASÍ

Hreggviður 
Jónsson, VÍ

Vilhjálmur 
Egilsson, SA

Margrét Guð-
mundsdóttir, 
FA

Háskólasamfélagið:

Jón Atli 
Benediktsson, 
HÍ

Ari Kristinn 
Jónsson, HR

Atvinnulífið:
Björgólfur 
Jóhannsson, 
Icelandair 
Group

Eggert B. Guð-
mundsson, N1

Helga M. 
Reykdal, True 
North

Vilborg Einars-
dóttir, Mentor

Jón Sigurðs-
son, Össur

Janne Sigurðs-
son, Alcoa

Magnús Geir 
Þórðarson, 
Borgarleik-
húsið

Pétur H. 
Pálsson, Vísir-
Grindavík

Birna Einars-
dóttir, Íslands-
banki

Opinber stjórnsýsla:

Halldór Hall-
dórsson, Sam-
band íslenskra 
sveitarfélaga
Ragnhildur 
Arnljótsdóttir, 
forsætisráðu-
neyti

Þátttakendurnir 26

Friðrik Már Baldursson, sem stýrir verkefnastjórninni, segir stefnt að því 
að hefja vinnuna með töluverðu trukki. „Það er stefnan að reyna að vera 
komin sem lengst með vinnu verkefnastjórnarinnar í vor. Það er búið að 
draga einstaklinga víða að inn í þessa vinnu; úr stofnunum, ráðuneytum 
og einkageiranum. Það er búið að tryggja að þarna verði um umtalsvert 
vinnuframlag að ræða. Þessi verkefnastjórn ætlar að skila af sér áþreifan-
legum tillögum um ákveðna hluti. Tillögum að breytingum sem eiga að 
stuðla að því að við náum fjárfestingum, hagvexti og framleiðni upp til 
að bæta lífskjör á Íslandi. Á samráðsvettvanginum er síðan markmiðið 
að finna einhvern sameiginlegan grundvöll þar sem helst er sem allra 
breiðastur stuðningur um niðurstöður.“

Áþreifanlegar tillögur um ákveðna hluti

FJÖLMIÐLAR Nýtt blað undir merkjum Tím-
ans mun koma út í fyrsta sinn fimmtudag-
inn 31. janúar næstkomandi. Þetta staðfestir 
Helgi Þorsteinsson, sem hefur veg og vanda 
af útgáfunni og mun ritstýra blaðinu, að 
minnsta kosti fyrst um sinn.

Auk Helga starfa tveir blaðamenn á miðl-
inum, sem einnig mun halda úti vef á slóð-
inni timinn.is frá 28. janúar.

„Þarna verða fréttir, greinar, viðtöl, sport 
og aðsent efni ásamt nýjungum sem eru 
ekki á markaðnum núna. Þetta er ekki eitt, 
þetta er allt,“ segir Helgi.

Blaðið mun koma út í annarri hverri viku til að 
byrja með en Helgi segir stefnt að því að það muni 

síðan koma út vikulega. Það verður prentað í 
119.135 eintökum og því verður dreift frítt á 
öll heimili landsins.

Helgi var fyrir skemmstu orðaður við kaup 
á Fréttatímanum ásamt hópi ónefndra fram-
sóknarmanna. Tíminn var þar til árið 1996 
málgagn Framsóknar. Þá var það lagt niður.

Helgi segir hins vegar að nýja blaðið muni 
ekki tengjast flokknum. „Eina tengingin er 
sú að ég leigi nafnið af þeim.“ Miðillinn sé 
að mestu í hans eigu en hann muni upplýsa 
um aðra fjárfesta þegar nær dregur. „Ég hef 

svo sem ekki hugmynd um hvað fjárfestarnir kjósa,“ 
segir hann um tengslin við flokkinn. „En það er 
engin tenging við kjörna fulltrúa.“  - sh

Tíminn kemur út í ritstjórn Helga Þorsteinssonar í næstu viku:

Segir blaðið ótengt Framsókn

ENDURREISN Á FORSENDUM JÖFNUÐAR 16
Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra.

RÓTARMEINIÐ MIKLA 18
Árni Páll Árnason þingmaður.

HLUTSKIPTI ÖMMUNNAR 18
Þórey A. Matthíasdóttir viðburðastjórnandi skrifar um atvinnu-
möguleika kvenna yfi r fi mmtugu. 

HELGI 
ÞORSTEINSSON

FIMM Í FRÉTTUM UPPISTAND OG ELDHÚSDEILUR

➜ Aron Kristjánsson, landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins í handbolta, og lið hans féllu 
úr leik í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins. Flestir voru þó sáttir við árangurinn. 

EIÐUR SMÁRI OG KOLBEINN Í 
LANDSLIÐIÐ 68

Lars Lagerbäck er ánægður með viðhorf Eiðs 
Smára Guðjohnsen til landsliðsins.

RÚSSAR HREINSA N-ÍSHAFIÐ 4
Þrír rússneskir og sovéskir kjarnorkukafb átar 

liggja á botni Norður-Íshafsins. Nú ætla Rússar 
að taka þar til hendinni.

DÓMSDAGUR NÁLGAST 6
Óvíst er hvaða áhrif það mundi hafa ef Ísland 
tapaði Icesave-málinu fyrir EFTA-dómstólnum 

á mánudaginn.

REAL MADRID GRÆÐIR MEST 8
Ekkert fótboltalið í heimi græðir meira en 
Real Madrid. Það er þó minna en Marel og 

Icelandair græddu í fyrra.

MINNAST ARABÍSKA 
VORSINS 10

Egyptar minnast þess nú að tvö ár eru síðan 
Hosni Mubarak var steypt af stóli og lýðræðis-

bylting hófst í landinu.
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rússneskir og 
sovéskir kjarn-
orkukafb átar 
hafa sokkið í 
Norður-Íshafi nu. 
Einn hefur 
þegar verið 
dreginn á land. 
Það var K-141 
Kúrsk en fl ak 
hans var sótt 
árið 2001 vegna 
hættu á kjarn-
orkuslysi.

4

19.01.2013 ➜ 25.01.2013

Áætlað er að íslenskur 
tónlistariðnaður tapi 300 
milljónum á ári vegna 
ólöglegs niðurhals.

31% 
Framsóknarmanna 
á skotvopn. Stuðn-
ingsmenn annarra 
fl okka eiga minna.

28 MILLJARÐA KAUP íslenskra fj árfesta á meirihluta 
í Alterra Power, áður Magma Energy, eru runnin út í sandinn.

ÍSLENDINGAR 
ENDUÐU Í 
12. SÆTI 
Á HM Í HANDBOLTA 

Á SPÁNI

600 KRÓNUR
fundust í þrotabúi Sunds upp í 
500 milljóna skuldir.

4 SITJANDI 
ÞINGMENN 
hafa yfi rgefi ð 

Vinstri græna á 
kjörtímabilinu. Einn 

hefur bæst við á 
móti.

UM 50 
MANNS eru 
á lista yfi r vitni í 
Al Thani-máli sér-
staks saksóknara.

LEIÐRÉTT 

Í frétt á menningarsíðu í blaðinu í 
gær sagði að tónlistarhátíðin Myrkir 
músíkdagar væri hafin. Hið rétta er að 
hátíðin hefst í næstu viku. 

HAPPDRÆTTI Íslendingar geta nú 
tekið þátt í lottóleiknum Euro-
Jackpot þar sem lágmarksupp-
hæð fyrsta vinnings er 10 milljón-
ir evra eða 1,7 milljarðar króna. 

„Fyrsti vinningur getur mest 
orðið 90 milljón evrur eða um 15 
milljarðar króna,“ segir í tilkynn-
ingu frá Íslenskri getspá. Röðin 
kostar 320 krónur og dregið er á 
föstudögum. EuroJackpot hófst í 
mars 2012 og er spilaður í þrettán 
öðrum Evrópulöndum.  - gar

Eurojackpot á Íslandi:

15 milljarðar í 
lottóvinning

Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Mánudagur
10-20 m/s.

STORMUR  Vaxandi vindur á landinu í dag og búist er við stormi um landið sunnan 
og vestanvert og í kvöld. Áfram hvöss norðaustan- og austanátt næstu daga með 
snjókomu eða slyddu víða um land en síst suðvestantil.
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VIÐSKIPTI Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkti í gær 5,1 milljarðs 
króna kauptilboð í höfuðstöðvar fyrirtækisins að Bæjarhálsi. Það er 600 
milljónum króna yfir bókfærðu virði hússins. Tilboðið var samþykkt með 
fyrirvara um staðfestingu eigenda Orkuveitunnar.

Tilboðið kom frá Straumi fjárfestingabanka fyrir hönd óstofnaðs fast-
eignafélags. Í samþykkt stjórnar Orkuveitunnar felst að Orkuveitan 
muni leigja húsið til tuttugu ára og fá forkaupsrétt að því eftir tíu ár og 
aftur við lok leigutímans.  - sh

Óstofnað félag á vegum Straums gerir kauptilboð:

Orkuveituhúsið selt á 5,1 milljarð

MIKIÐ HÚS   Húsið var tekið í gagnið árið 2003 og þótti heldur íburðarmikið.
RÚSSLAND Rússar ætla á þessu ári að 
kanna hvort hægt sé að lyfta kjarnorku-
kafbátinum K-27 upp af hafsbotni þar 
sem hann hefur legið síðan 1982. Takist 
það verður reynt að fjarlægja úr honum 
geislavirkt úran sem er í kjarnaofni 
bátsins.

Frá þessu er skýrt á fréttasíðu breska 
útvarpsins BBC. 

Meira en þrír áratugir eru síðan K-27 
sökk austan við eyjuna Novaya Zemlya 
í Norður-Íshafinu, en þar í hafinu í 
grennd eru einnig nokkrir staðir sem 
Rússar notuðu á tímabili til þess að 
henda kjarnorkuúrgangi.

Nokkur vestræn ríki hafa undanfar-
inn áratug aðstoðað Rússa við að fjar-
lægja kjarnorkueldsneyti úr kafbátum, 
sem sökkt hafði verið í Norður-Íshafið 
við Kólaskaga, sem er nær Skandinavíu. 
Til þessa hefur hins vegar ekkert verið 
hreyft við kjarnorkuúrgangi austan við 
Novaya Zemlya, stórri eyju sem Rússar 
notuðu auk þess á sínum tíma til að gera 
tilraunir með kjarnorkusprengingar 
ofan jarðar.

Rússneska orkufyrirtækið Rosneft og 
bandaríska orkufyrirtækið Exxon Mobil 
eru að kanna möguleikana á vinnslu olíu 
og gass úr hafsbotninum í Kara-hafi, 
austur af Novaya Zemlya. Búast má við 
því að á næstu árum og áratugum aukist 
umsvif á þessum slóðum, ekki síst þegar 
greiðari umferð verður um Norður-
Íshafið vegna hlýnunar jarðar og bráðn-
unar hafíss.

BBC hefur eftir Ingar Amundsen, sér-
fræðingi við norsku geislavarnarstofn-
unina, að Rússar séu nú loksins farnir að 
taka alvarlega þann vanda sem kjarn-
orkuúrgangur í hafinu skapar.

Kjarnorkukafbáturinn K-27 var tek-
inn í notkun árið 1962 en sex árum síðar 

varð bilun í honum með þeim afleið-
ingum að geislavirk efni láku úr öðrum 
kjarnaofni hans. Níu úr áhöfn hans létu 
lífið. 

Báturinn var síðan formlega tekinn úr 
notkun árið 1979 og árið 1982 var honum 
sökkt niður á 33 metra dýpi skammt út 
af austurströnd Novaya Zemlya.

Fleiri rússneskir kjarnorkukafbátar 
liggja enn á hafsbotni í Barentshafi og 
Norður-Atlantshafi. Árið 2001 tókst þó 
að lyfta rússneska kjarnorkukafbátinum 
Kursk, sem fórst árið áður í Barentshafi 
með 118 manna áhöfn. 

 gudsteinn@frettabladid.is

Rússar hreinsa til 
í Norður-Íshafinu
Nokkrir rússneskir kjarnorkukafbátar og verulegt magn af rússneskum kjarnorku-
úrgangi er enn á hafsbotni í Norður-Íshafinu. Rússar eru farnir að taka þennan 
vanda alvarlega og hyggjast hreinsa þetta hafsvæði eftir því sem unnt reynist.

RÚSSNESKUR KJARNORKUKAFBÁTUR  Kaf-
báturinn Kursk við höfn í Berentshafi, þar sem 
höfuðstöðvar norðurflota rússneska hersins eru. 
Þessi kafbátur fórst árið 2000 með 118 manna 
áhöfn. NORDICPHOTOS/AP

STJÓRNMÁL Hjörleifur Guttorms-
son, fyrrverandi alþingismaður 
og iðnaðarráðherra, lýsti yfir 
úrsögn úr Vinstrihreyfingunni 
– grænu framboði á flokksráðs-
fundi á Grand hóteli í gær. Hann 
hefur verið í flokknum frá stofn-
un hans árið 1999.

Þegar Hjörleifur tilkynnti um 
úrsögn sína úr flokknum fór klið-
ur um salinn og virtust margir 
gáttaðir á þessari ákvörðun hans.

Formaðurinn Steingrímur J. Sig-
fússon hafði fyrr um kvöldið gagn-
rýnt þá þingmenn sem hafa yfir-
gefið flokkinn á kjörtímabilinu. 
Hann sagði að hefði þeim tekist að 
sprengja ríkisstjórnina hefðu mik-
ilvæg mál á borð við rammaáætlun 
aldrei náð fram að ganga. - bol, hmp

VG fundar á Grand hóteli:

Hjörleifur yfir-
gefur flokkinn
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og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is 



ÍS
LE

N
SK

A/
SI

A.
IS

/T
O

Y 
62

63
0 

01
/1

3



26. janúar 2013  LAUGARDAGUR| FRÉTTIR | 6

EFTA-dómstólinn mun kveða upp 
dóm í Icesave-málinu á mánudag, 
þann 28. janúar, klukkan 10.30 að 
íslenskum tíma. Niðurstaðan gæti 
haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir 
íslenska ríkið fari allt á versta veg. 

Um hvað snýst málið?
Í raun mun EFTA-dómstóllinn 
kveða upp dóm um tvennt: ann-
ars vegar hvort að hinn íslenski 
Tryggingasjóður innstæðueigenda 
(TIF) hafi brotið gegn ákvæðum 
samningsins um Evrópska efna-
hagssvæðið (EES) með því að 
greiða ekki út lágmarkstryggingu 
upp á 20.887 evrur til allra þeirra 
sem áttu innstæður hjá dóttur-
félögum Landsbankans í Bret-
landi og Hollandi. Samkvæmt 
EES hafa innstæðutryggingasjóð-
ir eitt ár frá því að tryggingin á 
að taka gildi til að greiða hana út. 
Því hefur ætlað brot TIF staðið 
yfir frá því í október 2009. 

Í öðru lagi snýst málatilbún-
aðurinn um hvort íslensk stjórn-
völd hafi mismunað innstæðu-
eigendum á grundvelli þjóðernis. 
Með setningu neyðarlaganna, og 
þeim aðgerðum sem ráðist var í á 
grundvelli þeirra, voru allar inn-
lendar innstæður færðar til nýju 
bankanna. Þannig voru þær allar 
tryggðar upp í topp og íslenskir 
innstæðueigendur í Landsbankan-
um höfðu aðgang að sparifé sínu 
í nýja Landsbankanum, sem var 
reistur á rústum þess gamla.

Hollendingar og Bretar sem 
geymdu peninga sína inni á Ice-
save–reikningum fengu ekki nema 
hluta af innstæðum sínum greiddar 
í kjölfar hrunsins, og enginn hluti 
þeirrar greiðslu kom frá TIF. Hol-
lensk og bresk stjórnvöld ákváðu 
að nota innstæðutryggingakerfi sín 
til að greiða út tæplega 1.100 millj-
arða króna til þeirra, sem var lág-
markstryggingin auk svokallaðrar 
viðbótartryggingar (e. top-up) sem 
ákveðið var einhliða að greiða eftir 
hrunið. Þetta dugði ekki til að gera 
upp við alla sem geymdu fé á slík-
um reikningum, en þó að mestu.

Með því að íslensk stjórnvöld 
hafi tryggt allar innlendar inn-

stæður, en ekki þær sem voru í 
erlendum dótturfélögum, þá telja 
Hollendingar og Bretar að þau hafi 
brotið gegn ákvæðum sem heim-
ila ekki mismunum á grundvelli 
þjóðernis. Fyrir þetta vilja ríkin 
að Ísland verði dæmt.  

Hver er möguleg niðurstaða?
Til einföldunar þá er sú niðurstaða 
sem íslensk stjórnvöld geta átt von 
á tvíþætt: annaðhvort vinna þau 
málið eða tapa því. Ef málið vinnst 
þá mun þrotabú Landsbankans ein-
faldlega halda áfram að að greiða 
út til kröfuhafa. 

Tapist málið getur það þó gerst 
með ýmsum hætti. Á hádegis-
verðarfundi sem Samtök fjár-
málafyrirtækja (SFF) stóðu fyrir 
á fimmtudag fóru Jóhannes Karl 
Sveinsson, lögmaður og aðstoðar-
málflytjandi íslenska ríkisins í 
málinu, og Guðmundur Árnason, 
ráðuneytisstjóri í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu, yfir mála-
ferlin og möguleg áhrif af niður-
stöðu dómsins. Í samantekt af 
fundinum sem Arion banki tók 
saman, og Fréttablaðið hefur undir 
höndum, kemur fram að þeir líti 
svo á að eðli tapsniðurstöðu skipti 
miklu máli. Það er hvort litið verði 
á brotið sem alvarlegt eða veikt. 

Ef málið tapast þá ber íslensk-
um stjórnvöldum í fyrsta lagið 
skylda til að lagfæra brotið, það 
er þann innri strúktúr sem brást. 
Í öðru lagi þurfa Bretar, Hollend-
ingar og Íslendingar þá að leita 
sátta um hvernig Íslendingar geri 
málið upp.

 Gangi það ekki geta Bretar og 
Hollendingar höfðað mál á hend-
ur íslenska ríkinu fyrir íslensk-
um dómstólum. Jóhannes tiltók 
þó á fundinum að það sé með öllu 
óþekkt að ríki fari gegn öðru ríki í 
skaðabótamáli. 

Hvað gæti þetta kostað?
Ef málið vinnst þá kostar það 
Ísland eðlilega ekkert. Fjármála- 
og efnahagsráðuneytið hefur síðan 
sett fram nokkrar sviðsmyndir um 
áætlaðan kostnað sem gæti hugs-
anlega fallið á íslenska ríkið ef 
málið tapast. Í fyrsta lagi þyrfti 
ríkið þá mögulega að borga 647 
milljarða króna auk samnings-
vaxtanna sem settir voru fram í 
síðasta Icesave-samningi sem var 
hafnað. Höfuðstólinn myndi ríkið 
fá endurgreiddan úr þrotabúi 
Landsbankans en vextirnir yrði á 
bilinu 35 til 100 milljarðar króna. 
Munurinn felst í mismunandi for-
sendum sem settar eru fram um 
gengi krónunnar. Þar er þó ekki 
gert ráð fyrir neinum skaðabótum. 
Miðað við skuldastöðu ríkissjóðs í 
dag myndi skuldastaða hans fara 
úr 81 prósenti af landsframleiðslu 
í 83 til 87 prósent. 

Þórður Snær 
Júlíusson
thordur@frettabladid.is

Icesave-niðurstaða 
ekki meitluð í stein
Þótt Ísland tapi Icesave-málinu fyrir EFTA-dómstólnum á mánudag er alls óljóst 
hvaða áhrif það muni hafa. Óþekkt að ríki fari í skaðabótamál við önnur ríki. 
Vaxtakostnaður áætlaður 35 til 100 milljarðar króna. Sækja þyrfti bætur á Íslandi.

Nú liggur nokkuð ljóst fyrir að þrotabú gamla Landsbankans mun geta 
greitt öllum forgangskröfuhöfum sínum og gott betur. Alls var virði eigna 
búsins metið á 1.517 milljarða króna í nóvember 2012. Forgangskröfur í 
búið eru samtals 1.323 milljarðar króna. Því er til fyrir vel rúmlega þeirri 
skuld. Landsbankinn hefur þegar greitt út 677 milljarða króna til forgangs-
kröfuhafa, eða rúmlega helming krafna þeirra. 
Af forgangskröfum eru kröfur tryggingasjóða innstæðueigenda í Hollandi 
og Bretlandi um 86 prósent. TIF er síðan í ábyrgð fyrir 647 milljörðum 
króna vegna lágmarkstryggingarinnar, eða um helmingi allra samþykktra 
forgangskrafna. 

Landsbankinn getur greitt Icesave
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SHIFT_

ELDSNEYTI
MINNA

NNÝÝIIRR SSPPAARRNNEEYYTTNNIIRR BBÍÍLLAARR

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

ICESAVE  Íslendingar hafa komið þeim vilja skýrt á framfæri, í tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum, að þeir telji sig ekki eiga að 
þurfa að greiða fyrir Icesave-málið. Á mánudag kemur í ljós hvort EFTA-dómstóllinn sé sammála þjóðinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1.323 milljarðar króna 
eru forgangskröfur í bú Lands-
bankans.

86 prósent er það hlutfall 
af forgangskröfum sem trygg-
ingasjóðir Breta og Hollendinga 
eiga.

1.517 milljarðar króna er 
virði eigna Landsbankans. 

677 milljarðar króna er sú 
upphæð sem þrotabúið hefur 
þegar greitt út til kröfuhafa. 

35-100 milljarðar 
króna er sú upphæð sem Ísland 
þarf mögulega að greiða í vexti.
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Lífeyrisauki 1 Lífeyrisauki 2 Lífeyrisauki 3 Lífeyrisauki 4 Lífeyrisauki 5 Lífeyrisauki,
Erlend verðbréf

Lífeyrisauki,
Innlend skuldabréf

0,9%

15,2%

4,3%

11,8%

7,8% 7,8%

9,3%

6,7%

12% 12,1%

3,8%

5,6 %

13,5%

Nafnávöxtun 2012
5 ára meðalnafnávöxtun tímabilið 31.12.2007 – 31.12.2012

15,2%

SJÖ LEIÐIR
TIL ÁVÖXTUNAR

Lífeyrisauki
Lífeyrisauki er stærsti sjóður landsins sem býður 
eingöngu  viðbótarlífeyrissparnað.
Í Lífeyrisauka eru sjö ávöxtunarleiðir í boði.

Sjö fjárfestingarstefnur sem henta ólíkum þörfum. 

Skoðaðu hvaða leið hentar þér á 
www.arionbanki.is/lifeyrisauki eða sendu okkur 
póst á lifeyristhjonusta@arionbanki.is og fáðu að 
vita hvað Lífeyrisauki getur gert fyrir þína framtíð.

ÁVÖXTUN LÍFEYRISAUKA
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NÆSTU DAGA SELJUM VIÐ NOKKRA S NINGAR-
OG REYNSLUAKSTURSB LA MEÐ VERULEGUM AFSLÆTTI! 
NÆSTU DAGA SELJUM VIÐ NOKKR
OG REYNSLUAKSTURSB LA MEÐ V
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GERÐU G Ð KAUP!NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

Öllum nýjum Hyundai bílum fylgir 5 ára ábyrgð og ótakmarkaður akstur auk árlegra öryggis-

og viðhaldsskoðana sem eru viðskiptavinum að kostnaðarlausu. Verið velkomin í hóp ánægðra 

Hyundai eigenda. 

Hyundai í Kauptúni 1 er opið frá 07.45–18.00 alla virka daga og 10.00–16.00 á laugardögum. 

UPPLIFÐU N JA T MA MEÐ HYUNDAI

TAKMARKAÐUR AKSTUR

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

Kauptúni 1 – 210 Garðabæ – Sími: 575 1200

www.hyundai.is – www.facebook.com/hyundai.is

VIÐSKIPTI Tekjur stærstu knatt-
spyrnuliða heims eru svipaðar 
tekjum stærstu skráðu fyrirtækja 
Íslands. Árlegar rekstrartekjur 
Marels og Icelandair Group eru 
öllu meiri en rekstrartekjur Real 
Madrid og Barcelona og þá eru 
tekjur Haga svipaðar og tekjur 
Manchester United.

Þetta leiða lauslegir útreikning-
ar blaðamanns í ljós sem byggja 
á ársreikningum íslensku fyrir-
tækjanna og nýjustu útgáfu knatt-
spyrnuskýrslu endurskoðunar-
fyrirtækisins Deloitte.

Deloitte gefur á ári hverju út 
skýrslu þar sem fyrirtækið reyn-
ir að varpa ljósi á getu stærstu 
knattspyrnuliða heims til þess 
að skapa tekjur. Nýjasta útgáfa 
skýrslunnar kom út á fimmtu-
dag og tróna spænsku risarn-
ir Real Madrid og Barcelona á 
toppi tekjulistans fjórða árið í 
röð. Í hópi tuttugu tekjuhæstu 
liða heims eiga Englendingar þó 
flesta fulltrúa, eða sjö lið.

Tekjur toppliðsins Real Madrid, 
sem var á toppi tekjulistans átt-
unda árið í röð, námu 512 millj-
ónum evra, jafngildi tæplega 90 
milljarða íslenskra króna, á síð-
asta tímabili. 

Tekjur erkióvina þeirra í 
Barcelona voru aftur á móti 483 
milljónir evra en þessi tvö lið 
hafa verið í sérflokki á tekjulist-
anum síðustu ár.

Í þriðja sæti var enska stórliðið 
Manchester United með 396 millj-
óna evra tekjur og í því fjórða 
þýska stórveldið Bayern Mün-

Tekjur Man. Utd og Haga svipaðar
Endurskoðunarfyrirtækið Deloitte birti á fimmtudag árlega skýrslu sína um tekjur stærstu knattspyrnuliða heims. Spænsku risarnir Real 
Madrid og Barcelona tróna á toppi tekjulistans fjórða árið í röð en tekjur knattspyrnurisanna eru svipaðar tekjum íslenskra stórfyrirtækja.

Til að fá tilfinningu fyrir umfangi rekstrar stærstu knattspyrnuliða 
heims má bera þau saman við stærstu skráðu fyrirtæki Íslands. 
Hlutabréfavísitalan OMXI6 er samsett úr sex stærstu fyrirtækj-
unum í Kauphöll Íslands en þau eru Marel, Icelandair 
Group, Hagar, Össur, Eimskip og Reginn sé þeim raðað 
eftir rekstrartekjum á síðasta rekstrarári. Séu tekjur 
þessara sex fyrirtækja bornar saman við tekjur 
sex ríkustu knattspyrnuliða heims kemur eftir-
farandi mynd í ljós:

Meiri tekjur hjá Marel og Icelandair

Lið/fyrirtæki Tekjur í milljónum króna
Marel 115.913 (2011)
Icelandair Group 96.900 (2011)
Real Madrid 88.796 (2011/12)
Barcelona 83.559 (2011/12)
Manchester United 68.660 (2011/12)
Hagar 68.500 (2011/12)
Bayern München 63.892 (2011/12)
Chelsea 55.949 (2011/12)
Össur 51.706 (2011)
Arsenal 50.347 (2011/12)
Eimskip 33.577 (2011)
Reginn 4.945 (2011)

REAL MADRID  Spænsku meistararnir hafa verið tekjuhæsta knattspyrnulið heims síðustu 
átta ár. Ensk lið eru þó fjölmennust í hópi tuttugu ríkustu liða heims.  MYND/GETTY

chen með tekjur upp á 369 millj-
ónir evra. Önnur félög á listanum 
voru með tekjur á bilinu 115 til 
323 milljónir evra en næst á eftir 
Bayern koma ensku liðin Chel-
sea, Arsenal og Manchester City 
og ítalska liðið AC Milan.

Tekjur þessara stærstu knatt-
spyrnuliða heims hafa vaxið hratt 

á síðustu árum þrátt fyrir veik-
leika í helstu hagkerfum Evrópu 
og nam tekjuvöxturinn 10% á síð-
asta tímabili. Öll tuttugu ríkustu 
félög heims eru frá fimm ríkjum 
í álfunni; sjö eru frá Englandi, 
fimm frá Ítalíu, fjögur frá Þýska-
landi, og tvö hvort frá Spáni og 
Frakklandi.

Stærstu knattspyrnuliðin utan 
Evrópu hafa hins vegar færst 
nær tekjulistanum á síðustu árum 
og er brasilíska liðið Corinthias 
næst því að komast á listann með 
94 milljóna evra tekjur.

Sérfræðingar Deloitte telja þó 
líklegt að það verði frekar ensk 
lið sem komist ný inn á listann á 

næstu árum og skiptir þar mestu 
nýr sjónvarpssamningur um 
útsendingar frá ensku úrvals-
deildinni sem er sá stærsti sinn-
ar tegundar frá upphafi. Er því 
ekki talið ósennilegt að ensk lið 
skipi helming sæta á listanum á 
næstu árum.

 magnusl@frettabladid.is

Knattspyrnulið og íslensk fyrirtæki



Hvað er
Weetabix?

Trefjaríkt

Inniheldur
náttúruleg
trefjaefni
sem viðhalda
heilbrigðri
meltingu.

10 g trefjar í 100 gFlókin 
kolvetni

Sjá vöðvum 
líkamans og 

heilafrumum 
fyrir orku. 

68,6 g kolvetní í 100 g

Heilkorna

Allir kostir kornsins
nýttir. Hvert lag 
kornsins inniheldur 
næringarefni sem eru 
líkamanum nauðsynleg.

Vítamín og
steinefni

Inniheldur mikilvæg 
vítamín, steinefni 
og járn sem eru nauð-
synleg fyrir vöxt og 
viðhald heilbrigðs líkama.

Sykurminnsta
morgunkornið

Sykurinnihald er það 
lægsta sem gerist 
í morgunkorni.

4,4 g sykur í 100 g

95% heilkorna

ORKA SEM ENDIST
Weetabix er frábær leið til að byrja daginn. 
Veldu næringarríkan morgunverð sem heldur þér 
gangandi fram að hádegi.

Próteinríkt

Prótein byggja m.a. 
upp og endurnýja 
vöðvavefinn, styrkja 
ónæmiskerfi líkamans 
og flytja næringarefni 
inn og út úr frumum.

11,5 g prótein í 100 g

a
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www.volkswagen.is

Volkswagen Caddy

Caddy er áreiðanlegur, sparneytinn og þægilegur í allri umgengni. 
Lipur vinnuþjarkur með frábæra aksturseiginleika og ríkulegan staðalbúnað. 
Hann er fáanlegur með bensín-, dísil- og metanvélum frá framleiðanda.

Staðalbúnaður í Caddy er: Hliðardyr báðum megin, tvískipt afturhurð, rúðuþurrkur 

á afturrúðum, hiti í afturrúðu, lokað skilrúm milli farþega- og flutningsrýmis, ABS- 

bremsuvörn, ESP-stöðugleikastýring og spólvörn, hæðarstillanlegt ökumannssæti,

rafstýrðir upphitaðir hliðarspeglar, hæðarstillanlegt öryggisbelti, velti- og aðdráttar-

stýri, gúmmídúkur í farþegarými, loftpúði, útvarp með geislaspilara, útihitamælir, 

klukka, glasahaldari, fjarstýrðar samlæsingar og stórt geymslurými fyrir ofan bílstjóra.    

Caddy* kostar aðeins frá

3.090.000 kr.
(2.462.151 kr. án vsk)

*Miðað við Caddy TSI bensín, 86 hestöfl, beinskiptur.  Aukahlutir á mynd, álfelgur og þokuljós.

Mest seldi atvinnubíll ársins 2012

Atvinnubílar

Til afgreiðslu strax

Fæst einnig fjórhjóladrifinn

Landvarðanámskeið
Umsóknum skal skilað bréflega til Umhverfis-
stofnunar, Suðurlandsbraut 24 eða í tölvupósti á 
netfangið ust@ust.is fyrir 8. febrúar 2013.  
Í umsókn komi fram nafn, kennitala, heimilisfang, 
sími og netfang. Skilyrði er að umsækjendur séu 
fæddir 1993 eða fyrr.

Þátttaka í námskeiðinu veitir landvarðaréttindi.

Skemmtileg störf í náttúru Íslands 14. febrúar til 10. mars

Kennt er um helgar 
og á kvöldin á virkum 
dögum, sjá nánar á  
umhverfisstofnun.is

EGYPTALAND, AP Á annað hundrað 
manns særðust í átökum í Kaíró 
í gær. Átökin tengdust mótmæl-
um sem stjórnarandstæðingar 
efndu til í tilefni þess að tvö ár 
voru liðin frá því uppreisnin gegn 
Hosni Mubarak hófst.

Tugir þúsunda tóku þátt í mót-
mælunum og sýndu óánægju sína 
með þá stjórn sem nú er við völd 
og tengist Bræðralagi múslíma 
nánum böndum.

„Í dag heldur egypska þjóð-
in áfram byltingu sinni,“ sagði 
Hamdeen Sabahi, sem varð þriðji 
í forsetakosningunum síðastliðið 
sumar. 

Annar af helstu leiðtogum 
stjórnarandstöðunnar, Moham-
med El Baradei, tók einnig þátt 
í mótmælunum og hvatti Egypta 
til að halda áfram þeirri byltingu 
sem hófst fyrir tveimur árum.

Óánægjan beinist ekki síst að 
stjórnarskránni, sem Mohammed 
Morsi forseti og íslamistaflokkur 
hans hröðuðu í gegnum þingið í 
desember. 

Morsi er gagnrýndur fyrir að 
haga sér eins og Mubarak gerði, 
en sjálfur segist Morsi vera að 
tryggja að markmið byltingar-
innar náist. - gb

Egyptar minnast þess að tvö ár eru frá því uppreisnin gegn Mubarak hófst:

Fjöldi manns mótmælir í Kaíró

ÁTÖK Í KAÍRÓ  Að nokkru snerist mótmælafundurinn upp í átök við lögreglu.
 NORDICPHOTOS/AFP

GRIKKLAND Gríski hagstofustjórinn, Andreas 
Georgiou, sætir nú miklum þrýstingi frá 
undir mönnum sínum um að segja af sér. 
Hann verst ákæru fyrir að falsa tölfræðiupp-
lýsingar um efnahag landsins og það þykir 
rýra traust stofnunarinnar. Hann neitar hins 
vegar að víkja.

Ákæran er á hendur honum og tveimur 
öðrum starfsmönnum ELSTAT, hagstofu 
Grikklands. Hún snýr að því að þeir hafi vís-
vitandi falsað gögn fyrir árið 2009 í því skyni 
að láta kreppuna þar í landi virðast mun dýpri 
en hún í raun var og reka Grikki með því í 
fangið á Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Að baki 

býr sú kenning að allt hafi þetta verið sam-
særi Þjóðverja til að réttlæta þau ströngu 
efnahagslegu skilyrði sem fylgdu björgunar-
pakkanum frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum.

Bæði gríska ríkið og Eurostat, tölfræðistofn-
un Evrópusambandsins, hafa varið Georgiou 
og sagt að útreikningar ELSTAT hafi verið í 
samræmi við þeirra staðla, þótt það sé viður-
kennt að í þeim hafi verið skekkjur.

Verði Georgiou fundinn sekur á hann yfir 
höfði sér minnst fimm ára fangelsi.  - sh

Andreas Georgiou sætir ákæru fyrir að falsa kolsvartar krepputölur Grikkja árið 2009:

Ákærður hagstofustjóri neitar að víkja

MIKIL ÓLGA  Grikkir fóru mjög illa út úr heimskrepp-
unni og ástandið þar var eldfimt um langa hríð.

 NORDIPHOTOS/AFP

NOREGUR Vinsælasta stúlkunafnið 
í Noregi í fyrra var Nora og vin-
sælasta drengjanafnið var Lucas. 

Nora skákaði þarna Emmu úr 
toppsætinu að því er segir í frétt 
Dagbladet. Nora hefur klifið 
listann síðustu ár, en Emma er vin-
sælasta nafnið frá aldamótum.

Lucas hefur hins vegar haft 
mikla yfirburði hjá drengjum síð-
ustu ár og gerir enn. Spútniknafnið 
er þó Matheo sem er orðið eitt hið 
vinsælasta, einungis áratug eftir 
að það kom fyrst fram.  - þj

Nöfn nýfæddra Norðmanna:

Nora og Lucas 
vinsæl í Noregi



til hamingju vilborg!

„Úrið reyndist mjög vel. Ég hengdi það jafnan 
framan á mig á morgnana með áttavitanum svo 
það var berskjaldað í öllum veðrum og vindum“.

- Vilborg Arna Gissurardóttir.

Jákvæðni, áræðni og hugrekki þitt skilaði þér á Suðurpólinn.
Michelsen úrsmiðir þakka þér frábært samstarf.

Laugavegi 15 - 101 Reykjavík - sími 511 1900 - www.michelsen.is
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

V ið hátíðleg tækifæri er 
fjölmiðlum oft skipað í 
flokk með þremur stoðum 
ríkisvaldsins. Á þá er litið 

sem fjórða valdið. Víst er að lýð-
ræðið þrífst misjafnlega án þeirra.

Vert er í þessu samhengi að 
skoða fréttaumfjöllun um endur-
skoðun stjórnarskrárinnar sem for-
sætisráðherra ber ábyrgð á lögum 
samkvæmt. Spurningin er: Hafa 
fjölmiðlar risið undir lýðræðis-
legum skyldum við miðlun frétta 
af rökum og gagnrökum þess sem 
ábyrgðina ber?

Þegar að er gáð kemur í ljós að 
fjölmiðlar hafa aldrei spurt for-
sætisráðherra um annað en hvenær 

næsta umræðu-
lota byrji og 
hvenær henni 
eigi að ljúka. 
Þeir gefa þá 
falsmynd af 
stjórnskipu-
legum skyld-
um forsætis-

ráðherra að hann hafi ekki annað 
hlutverk en að ákveða klukkan 
hvað umræða hefjist og hvað gefa 
eigi henni langan tíma.

Segja verður forsætisráðherra til 
hróss að hann hefur alltaf haft svör 
á reiðum höndum um tímasetn-
ingar. Fjölmiðlar hafa fylgt þeim 
eftir með einni spurningu um álit 

ráðherrans á málþófinu sem stað-
ið hefur með hléum. Henni hefur 
forsætisráðherra nú svarað nokk-
ur hundruð sinnum á þann veg að 
með engu móti sé líðandi að íhaldið 
stöðvi þessa miklu réttarbót vegna 
sérhagsmunagæslu sinnar.

Þetta er það eina sem frétta-
mönnum hefur þótt þess virði að 
inna þann ráðherra eftir sem ber 
stjórnskipulega ábyrgð á málinu. 
Aldrei ein aukatekin spurning um 
efnislega afstöðu til þeirra fjöl-
mörgu einstöku álitaefna sem til-
lögurnar gefa tilefni til. Ef notuð 
er sama þyngdarflokkun og í hnefa-
leikum er þetta fjaðurvigt í frétta-
mennsku. 

Fjaðurvigt fj órða valdsins

Fræðasamfélagið hefur frá 
upphafi brotið ýmis álita-
efni tengd stjórnarskrárend-

urskoðuninni til mergjar og með 
vaxandi þunga þegar dró að því 
að málið yrði lagt fram á Alþingi. 
Fjölmiðlar sinntu þessari umræðu 
lítið þar til fræðimennirnir fóru að 
nota sterkari orð. Það er líka merki 
um fjaðurvigt.

Núverandi kjördæmaskipun 
er meingölluð. Breytingatillög-
ur stjórnlagaráðs eru um margt 
áhugaverðar. Markmið þeirra er 
að jafna atkvæðisréttinn, gera 
persónukjör að ríkari þætti og 
draga úr áhrifavaldi flokksfor-
ingja. Lítill ágreiningur virðist 
vera um jöfnun kosningaréttar.

Ýmis önnur atriði hafa vakið 
spurningar. Bent hefur verið á að 

eftir því sem flokkakerfið veikist 
eigi sterkir leiðtogar auðveldara 
með að deila og drottna og tefla 
þingmönnum sundur og saman 
vegna mismunandi skoðana og 
hagsmuna. Hvers vegna hefur for-
sætisráðherra aldrei verið spurður 
út í  þennan mögulega öfugsnúning 
við markmiðið?

Fræðimenn hafa vakið athygli á 
að rannsóknir sýni að hætta geti 
verið á meiri spillingu eftir því 
sem persónukjör verður fyrirferð-
armeira. Þetta þarf ekki að vera 
algilt en er eigi að síður ásækin 
spurning. Forsætisráðherra var 
áður helsti óvinur spillingarinnar. 
Hvaða sérhagsmunir búa að baki 
kröfunni um að skoða þetta álita-
efni betur að ráði fræðimanna?

Þá hefur forsætisráðherra aldrei 

verið spurður hví ekki megi auka 
áhrif kjósenda á val ríkisstjórna. 
Hverjir eiga sérhagsmuna að gæta 
í því efni?

Ríkisstjórnin hefur ekki getað 
samið ný kosningalög er samræm-
ast nýju stjórnarskrártillögunum 
í þá nítján mánuði sem hún hefur 
haft til þess. Reynist það nýrri 
ríkisstjórn jafn erfitt verður ekki 
unnt að rjúfa Alþingi eftir tvö ár 
því þá verða engin kosningalög í 
gildi. Hvers vegna er forsætisráð-
herra ekki krafinn svara um hvaða 
sérhagsmunir séu fólgnir í því að 
gera kröfu um að ný kosningalög 
séu tilbúin samtímis stjórnar-
skránni þannig að stjórnskipunin 
geti virkað? Annað er ævintýra-
mennska sem leitt getur til stjórn-
skipulegs öngþveitis.

Meiri spilling

Tillögur ríkisstjórnarflokk-
anna miða að því að draga 
verulega úr valdi Alþingis 

og auka hlut þjóðarinnar í beinu 
löggjafarstarfi. Enginn spyr í því 
samhengi hvers vegna samtímis á 
að fjölga þeim sem sitja á  þingi 
en ekki fækka í réttu hlutfalli við 
minna hlutverk þeirra. Hvaða sér-
hagsmunir eru að baki kröfunni 
um fækkun þingmanna?

Fræðimenn hafa vakið athygli á 

að ekkert þingræðisríki hafi geng-
ið jafn langt í að veikja fulltrúa-
lýðræðið og stefnt er að. Þeir hafa 
með rökum sýnt fram á að það 
muni draga verulega úr pólitískri 
ábyrgð. Í umræðunni hefur krafan 
um aukna ábyrgð þó verið fyrir-
ferðarmikil.

Forsætisráðherra var einu sinni 
helsti talsmaður aukinnar póli-
tískrar ábyrgðar. Nú krefst hann 
breytinga fyrir tiltekinn dag sem 

flest bendir til að dragi úr póli-
tískri ábyrgð. Hvers vegna spyr 
enginn út í þessa þverstæðu og 
hvaða sérhagsmuni sé verið að 
verja með því að skoða þetta efni 
betur?

Þetta eru aðeins örfáar af þeim 
fjölmörgu efnislegu spurningum 
sem fréttamenn spyrja ekki þann 
sem ábyrgðina ber. Slík fjaðurvigt 
fjórða valdsins bætir ekki lýðræð-
ið. 

Minni ábyrgð

Sjúkraþjálfarar! Meðferðaraðilar!
VM1, Visceral Manipulation námskeið verður haldið í 
Reykjavík 10. til 13. mars 2013

Á VM1 námskeiðinu er kennt að losa um líffæri, himnur og liðbönd 
kviðarhols.
VM vinnur með ójafnvægi í líkamanum, þar á meðal stoðkerfis, tauga-, 
þvagfæra-, öndunar-, meltingar-, sogæða-, hjarta- og æðakerfum. Í VM 
er samspil og hreyfingar á milli líffæra, himna, bandvefs og liðbanda 
metnar og meðhöndlaðar. VM eykur proprioceptiv samskipti innan 
líkamans, og bætir þar með lífskraft persónunnar, losar um verki, van-
starfsemi og lagar lélega líkamsstöðu.  
Heildræn nálgun til að meta og meðhöndla manneskju krefst greiningar 
á sambandi og samspili á milli líffæra, umlykjandi himnu og liðbanda-
tenginga við stoðkerfið.  Franski osteopathinn og sjúkraþjálfarinn Jean-
Pierre Barral þróaði þessa nálgun.

Skráning á www.physio.is eða hjá Erlu Ólafsdóttur 
sjúkraþjálfara s.8630610 erla@upledger.is www.barral.is

V
ið Gullfoss stendur minnisvarði um merka konu, Sigríði 
Tómasdóttur í Brattholti. Sigríðar er minnst vegna 
ötullar baráttu hennar gegn því að Gullfoss yrði virkj-
aður um aldamótin 1900 og er oft nefnd fyrsti íslenski 
náttúruverndarsinninn.  

Allt frá því Sigríður háði baráttu sína um Gullfoss, meðal 
annars með því að hóta að fleygja sér í fossinn þegar fyrsta 
skóflustunga framkvæmdarinnar yrði tekin, hefur henni verið 
þakkað framlagið til íslenskrar náttúru, enda hlýtur það að teljast 
ómetanlegt að hafa bjargað Gullfossi.

Sjö áratugum síðar tóku 
bændur til sinna ráða norður í 
Þingeyjarsýslu. Þá stóð til að 
miðla vatni úr Skjálfandafljóti 
að Mývatni og Laxá, með til-
heyrandi virkjunum og miðlun-
arlónum og risastíflu í Laxár-
gljúfri. Aðgerðin hefði meðal 
annars þýtt að Laxárdalur hefði 

að stórum hluta farið undir vatn. Hápunktur aðgerða Þingey-
inganna var á ágústkvöldi 1970 þegar stífla í Miðkvísl var rofin 
með sprengju.

Samstaða þeirra sem að aðgerðunum stóðu var eftirtektarverð 
enda er það ekki fyrr en í þessari viku, í tengslum við frumsýn-
ingu heimildarmyndarinnar Hvellur sem fjallar um atburðinn, 
að gefið er upp hverjir það voru sem önnuðust framkvæmd 
sprengingarinnar. Sextíu og fimm manns hlutu skilorðsbundna 
dóma fyrir tiltækið ásamt sektum sem voru þó aldrei inn-
heimtar.

Það sama gildir um andóf Sigríðar í Brattholti og aðgerð Þing-
eyinganna að dómur sögunnar varð fljótlega aðgerðarsinnum í vil 
og líklega eru þeir fáir sem ekki eru þakklátir þeim sem stóðu að 
aðgerðinni við Miðkvísl fyrir framlag sitt til náttúruverndar.

Sá eini sem enn lifir af þremenningunum sem framkvæmdu 
sprenginguna í Miðkvísl, Arngrímur Geirsson, er hógvær og segir 
í viðtali við Friðriku Benónýsdóttur í Fréttablaðinu í dag spurður 
hvort sagan hafi ekki leitt í ljós að baráttan hefði verið réttmæt: 
„Ég ætla ekki að leggja dóm á hvað þessi einstaki atburður átti 
stóran þátt í því en öll hugsun manna um þessi mál hefur breyst 
mjög mikið. Þó ekki nógu mikið.“

Arngrímur telur að baráttu af því tagi sem háð var í Þingeyjar-
sýslu sé ekki lokið. Og það er áreiðanlega rétt hjá honum. Álitaefni 
varðandi ákvörðun um það hvernig á að nýta land munu alltaf 
koma upp. „Þetta er eilífðarverkefni sem hugsanlega sveiflast 
eitthvað frá kynslóð til kynslóðar eftir því hvert viðhorfið er 
hverju sinni,“ segir Arngrímur.

Hins vegar verður ekki fram hjá því litið að rammaáætlun um 
vernd og orkunýtingu landsvæða sem samþykkt var í fyrri viku 
er afdráttarlaust skref í þá átt að skýra þessa vinnu. Þar er horft 
fram í tímann og svæði skilgreind vandlega. 

Rammaáætlun er niðurstaða vandaðrar vinnu, bæði vísinda-
manna og stjórnmálamanna, en hún á líka rætur í baráttu eldhuga 
sem á undan sinni samtíð lögðust á árar með íslenskri náttúru 
gegn skammsýnum sjónarmiðum um gróða.

Náttúruverndarsinnar á undan sinni samtíð:

Gullfoss, Laxá 
og framtíðin

Steinunn
Stefánsdóttir

steinunn@frettabladid.is
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Þegar ríkisstjórn Sam-
fylkingar og VG tók við 
stjórn landsins fyrir hart-
nær fjórum árum voru 
atvinnumálin þegar sett í 
forgang. Þörfin var enda 
brýn, eftir fordæmalaust 
hrun í íslensku hagkerfi 
þar sem 15-20 þúsund 
störf töpuðust. Síðan þá 
hefur atvinnuleysi minnk-
að um helming og hefur 
atvinnulausum fækkað 
um meira en 10.000. Nú 
eru fleiri starfandi konur en voru 
fyrir hrun og er atvinnuþátttaka á 
Íslandi ein sú mesta í heimi.

Atvinnuvegafjárfesting á uppleið
Þrátt fyrir erfitt efnahagsástand 
um allan heim hefur hagvöxtur 
verið viðvarandi á Íslandi undan-
farin rúm tvö ár og það umtals-
vert hærri en í flestum okkar 
helstu samanburðarlöndum. 

Fjárfesting í hagkerfinu er 
nú um 15% af landsframleiðslu 
en sameiginlegt markmið aðila 
vinnumarkaðarins og stjórnvalda 
hefur verið um 20% og þangað 
eigum við að sjálfsögðu að stefna. 
Það er ánægjulegt að atvinnu-
vegafjárfestingin er á uppleið og 
nálgast nú 30 ára meðaltal. Þetta 
hefur ekki gerst af sjálfu sér. 

Fjárfest fyrir um 200 milljarða
Ríkisstjórnin hefur beitt sér fyrir 
margvíslegum atvinnuskapandi 
verkefnum á kjörtímabilinu, bæði 
almennum og sértækum. Þús-
undir starfa hafa þannig skap-
ast hjá iðnaðarmönnum á grund-
velli átaksins „Allir vinna“ og 
á grundvelli laga um ívilnanir 
vegna nýfjárfestinga hafa þegar 
verið undirritaðir stórir fjár-
festingarsamningar. Samtals er 
þar um 1.300 ársverk að tefla og 
samanlagt nema fjárfestingarnar 
í öllum verkefnunum 180 til 200 
milljörðum króna. 

Orkuöflun og skapandi greinar
Stækkun álversins í Straumsvík 
skiptir einnig miklu máli en nú er 
auk þess unnið að framkvæmdum 
við Búðarhálsvirkjun og stækk-
un Kárahnjúkavirkjunar með 
framkvæmdum við Sauðárveitu. 
Landsvirkjun hefur einnig unnið 
að ýmsum undirbúningsverkefn-
um vegna fyrirhugaðra virkjana 
í Bjarnarflagi og á Þeistareykj-
um en í kjölfar alþjóðlegs útboðs 
var gerður 2,9 milljarða kr. samn-
ingur um ráðgjöf við hönnun og 
gerð útboðsgagna. Þá eru fjöl-
mörg önnur fjárfestingarverk-
efni í vinnslu eða þegar hafin, s.s. 
við gagnaver, fiskeldi, kísilver og 
önnur mannfrek verkefni. Lög um 
endurgreiðslu skatta vegna rann-
sókna- og þróunarkostnaðar hafa 
einnig reynst okkur vel og stuðl-
að að vexti fjölmargra fyrirtækja, 
ekki síst sprotafyrirtækja í hug-
búnaðargeiranum.

Þúsundir nýrra starfa
Á þessu ári verður yfir 10 millj-
örðum varið til sérstakra fjár-
festingarverkefna samkvæmt 
fjárfestingaráætlun ríkisstjórnar-
innar. Áætlunin á að örva hagvöxt 
og fjölbreytni í atvinnulífi sem 
styðst við hugvit og nýsköpun, en 
á þremur árum má reikna með að 
hún skapi allt að 4.000 bein störf 
og enn fleiri óbein. Fjárfestingar-
áætlunin er liður í nýrri sókn eftir 
efnahagshrunið og er ætlað að 
treysta innviði og vöxt samfélags-
ins, ekki síst skapandi greinar 
í gegnum Kvikmyndasjóð og 
Verkefnasjóð skapandi greina og 

græna hagkerfið. Grænn 
fjárfestingarsjóður verð-
ur settur á fót með hálf-
um milljarði úr að spila á 
þessu ári og 1,3 milljarð-
ar króna fara í stærstu 
opinberu rannsóknasjóð-
ina, sem er um tvöföldun 
á fyrri framlögum. 

500 milljónir í uppbygg-
ingu
Ferðaþjónustan hefur 
vaxið hratt á kjörtíma-

bilinu en hún aflar mikilvægs 
gjaldeyris og skapar fjölda starfa. 

Um fimmtungi fleiri ferðamenn 
komu til landsins í fyrra en árið 
áður, ekki síst vegna árangurs-
ríks markaðstarfs ferðaþjónust-
unnar og stjórnvalda undir yfir-
skriftinni „Inspired by Iceland“. 
Samkvæmt fjárfestingaráætlun-
inni mun hálfur milljarður renna 
í uppbyggingu ferðamannastaða á 
þessu ári og á grundvelli hennar 
verður einnig unnt að hefja fram-
kvæmdir við Norðfjarðargöng á 
árinu. Þá hefur verið undirritaður 
8,7 milljarða króna lánasamning-
ur vegna framkvæmdar við jarð-
göng undir Vaðlaheiði. Nýver-

ið var enn fremur samþykkt að 
verja 400 milljónum króna í sókn-
aráætlanir sem skiptast milli átta 
landshluta.

Fleiri flytja til landsins
Atvinnumálin eru og hafa verið 
forgangsmál þessarar ríkisstjórn-
ar. Árangurinn sjáum við í við-
varandi hagvexti, fjölgun starfa, 
lækkun atvinnuleysis og bætt-
um hag launafólks. Í síðustu viku 
birtist enn einn ánægjulegur vitn-
isburður þess að við séum farin 
að sjá til lands. Í fyrsta sinn frá 
hruni er fjöldi þeirra sem flytjast 

til landsins mun meiri en þeirra 
sem flytja frá landinu og í fyrsta 
sinn frá hruni fluttu fleiri íslensk-
ir ríkisborgarar til landsins en frá 
því. Má telja það meðal ánægju-
legustu merkja um bata íslenska 
hagkerfisins og aukna bjartsýni 
enda eru hagvaxtarhorfur betri 
hér á landi en víðast hvar í hinum 
vestræna heimi.

Jafnaðarstjórn í fjögur ár: Uppbygging atvinnulífsins
ATVINNA

Jóhanna 
Sigurðardóttir
forsætisráðherra
Önnur grein

Save the Children á Íslandi

➜ Árangurinn sjáum við í 
viðvarandi hagvexti, fjölgun 
starfa, lækkun atvinnuleysis 
og bættum hag launafólks. 

Við frumsýnum nýjan Mercedes-Benz Citan í dag kl. 12–16

Drífandi vinnufélagi

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“ 
á Facebook

Nýr Mercedes-Benz Citan er kröftugur liðsauki í vinnubílaflotann og svarar eftirspurn eftir hágæðabíl 
á samkeppnishæfu verði í sínum stærðarflokki. Allt að 800 kg burðargeta. Eyðir frá 4,6 l/100 km í 
blönduðum akstri. Verð frá 2.780.876 kr. án vsk.

Komdu í Öskju og reynsluaktu nýjum Mercedes-Benz Citan milli kl.12 og 16.

 



H Ú S G AG N A H Ö L L I N O P I Ð  

ÚTSÖLULO
Ö
SMÁVARA

ARINRINN EELISEEISE
ahogany og antik hvítury og antik hMahogany o

B:93 D:28 H:78 cm:28 H:78 B:93 D:2

PEN La-z-boy stóll. -z-boy s
t leður áá

flötum. 

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.

69.990
 FULLT VERÐ 99.990

30%
AFSLÁTTUR

55.992
VERÐ: 69.990

ÚÚ ÖÖ

ASPSP
Svara
slitfltfl

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
erð 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

20-70%
AFSLÁTTU

PÚÐAR KR. 6.392
Fullt verð 7.990

20%
AFSLÁTTUR

3.59
Fullt v

30%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

159.9900
VERÐ: 229.990

3 SÆTATT

139.990139.990
VERÐ: 199.990

2 SÆ2 S TAATT

118 980118.980
VERÐ: 169.990

STÓLL

114.995114.995
VERÐ: 229.990

3 SÆ3 TATT

104.995104.9
VERÐ: 209.990

2 SÆTATT

TTTRAVISRRAVIS Slitsterksterkt áklæði. Slit
3ja sæta. B: 225 D: 95 H: 80 3ja sæta. B: 225 D: 95 H: 80 cm. 

2ja sæta B: 170 D: 95 H: 802ja sæta B: 170 D: 95 H: 80
Stóll B: 112 D: 95 H: 80Stóll B: 112 D: 9

NAMODEN Slitsterkt áklæði. erkt áklit t kt ákl ðikt ák
sæta. B: 220 D: 90 H: 80 cm.3ja sæta. B: 220 D: 90 ... . ... ...

2ja sæta B: 160 D: 90 H: 982ja sæta B: 160 D: 90 

EINN STÆRSTI SÓFAFAFRAMLEIÐANDI Í AM KUERÍK

40%
AFSLÁTTUR

ANNABELLA
borðstofustóll. 
Svart, leður.

13.990
VERÐ: 23.990



0% VEXTIR

OK

CELICO tunguusófar gri og vinstri). Stærð: 245 x 90 x 160 (tunga) H 85 cm. (hægri og vinstri). Stærð: 245 x 90 x 160 (tunga
Svart eða ljóst slitsterkt áklæði. Aukahlutur á mynd t slitsterkt áklæði. Auk CELICO hnakkapúði.ap 159.99099159.

 FULLT VERÐ 229.990

LAU. 10-18
LL
SUN. 13-18

15.992
VERÐ: 19.990

HOT barstóll, 
krómlappir.
Litir: svart og hvítt.

20%
AFSLÁTTUR

%
UR

30%
AFSLÁTTUR

%
R

Fullt verð 19.9e 900. TIL ÐBOÐSVERÐ 13.99013
FULLTLL VT ERÐ 229.990

149.990149.990
VERÐ: 229.990

IBIZA orðstofusk pur. borðstofuskápu
B: 110 D: 45 H: 190 cm. BB: 110 D: 45 H: 190 c
Hvít eða grá olíuborin eikHvít eð

R

34%
AFSLÁTTUR

VERÐ: 469.990

UMBM RIA tungusófi XL.
B: 305 D: 90/160 H: 85 cm. 305 D: 90/160 H: 85 cm. 
Leður allan hringinnður 

36%
AFSLÁTTUR

LINEA borðstofuborð. 
B: 90 L: 180 H: 75 cm. L: 180 H: 75
Hvítlakkaður viður.Hvítlakkaður viðu

19.790199.790
VERÐ: 65.990

ANDREW
borðstóll. 
Svart, brún og
hvítt leður.

14.990
VERÐ: 19.990

25%
AFSLÁTTUR

70%
AFSLÁTTUR

AF LINEA BORÐI

%70
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Síðustu fjögur ár hafa verið 
ár endurreisnar, ár varnar-
baráttu í íslensku samfé-
lagi. Fram undan er upp-
bygging og það er okkar 
að tryggja að hún verði á 
öðrum og breyttum for-
sendum en fyrir hrun. Það 
er okkar að tryggja að hún 
verði á grundvelli hags-
muna fólksins í landinu. 
Þjóðin þarf að vera viss um 
að við stjórn landsins séu 
almannahagsmunir ávallt 
teknir fram yfir sérhags-
muni, lýðræðið eflt og áhrif 
fólks á eigið líf aukin.

Fækkum ekki valkostum
Samfylkingin er eini stjórnmála-
flokkur landsins sem hefur skýra 
sýn á það hvernig haga skuli sam-
bandi Íslands við umheiminn og 
afnámi gjaldeyrishaftanna. Með 
því að taka upp evru og uppfylla þær 
kröfur um stjórn ríkisfjármála og 
fjármálamarkaða sem Evrópusam-
bandið vinnur að, er þjóðinni tryggð-
ur traustur gjaldmiðill til frambúð-
ar. Með því lækka vextir, hagur 
neytenda vænkast og samkeppnis-
hæfni atvinnulífs batnar. Aðeins 
með nýjum gjaldmiðli skapast tæki-
færi til að koma lánamálum heimila 
og fyrirtækja í eðlilegt og varanlegt 
horf, með skilmálum og vaxtakjör-
um sem standast samanburð við 
það sem í boði er í nágrannaríkjum 
okkar, meðal annars með endanlegu 
afnámi verðtryggingar.

Hér er um mikilvægt hagsmuna-
mál íslensku þjóðarinnar að ræða. 
Alþingi ákvað að hefja aðildar-
viðræður, þeirri samþykkt ber 
að fylgja eftir til enda og að þeim 
loknum er íslenska þjóðin ein til 
þess bær að taka ákvörðun. Það er 
mín skoðun að við stjórnarmynd-
unarviðræður þá eigi Samfylking-
in að tryggja að þessi lýðræðisrétt-
ur þjóðarinnar verði ekki af henni 
tekinn. 

Í hópi norrænna velferðarríkja
Ísland á að vera opið samfélag, 
með frjálsu hagkerfi, þar sem 

markaðurinn er þjónn en 
ekki húsbóndi og bund-
inn skýrum leikreglum. 
Ísland á að vera virk-
ur þátttakandi í alþjóð-
legu samstarfi og aðili að 
samstarfi Norðurlanda-
þjóða og Evrópuþjóða. 

Við eigum að vera óhrædd við 
að horfa til nágrannaþjóða okkar 
eftir hugmyndum og lausnum og 
nýta okkur reynslu þeirra til að 
byggja hér upp öflugt og réttlátt 
samfélag til framtíðar. 

Við eigum að horfa til þeirra 
samfélaga sem næst okkur standa 
og hafa ekki aðeins reynst sterk-
ustu velferðarsamfélög heimsins 
heldur jafnframt þau samkeppnis-
hæfustu. Þar eru þær fyrirmynd-
ir sem við eigum að sækja, sam-
félög sem byggja sterka stöðu sína 
á trausti, jöfnuði og jafnrétti. 

Aukin fjárfesting í íslensku 
atvinnulífi og bætt samkeppnis-
hæfni íslensks atvinnulífs eru 
brýnustu verkefni næstu ára. 
Stjórnvöld þurfa að búa fyrirtækj-
um stöðugt starfsumhverfi, styðja 
við nýsköpun í öllum greinum og 
vinna að því að menntakerfið og 
atvinnulífið styðji hvort við annað. 
Góð almenn menntun, hugvit og 
sérþekking á sem flestum sviðum 
er ein af lykilforsendum þess að 
atvinnulífið blómstri en síðast en 
ekki síst þarf að tryggja stöðug-
leika í efnahagslífinu og örugga 
hagstjórn.

Við í Samfylkingunni getum 
stolt farið í kosningabaráttu með 
okkar stefnu, árangurinn sem 
þegar hefur náðst og þann ein-
beitta vilja okkar að halda áfram 
að berjast fyrir því að íslenskt 
samfélag verið sniðið að þörfum 
fjölskyldna í landinu með jöfnuð 
og réttlæti að leiðarljósi.

➜ Við eigum að 
horfa til þeirra 
sam félaga sem næst 
okkur standa …

„Seinna heyrðum við að það 
hefðu margir vitað af þessu 

og ég velti því fyrir mér af 
hverju enginn sagði neitt.“

Stefán Torfi  Sigurðsson, stjúpfaðir manns 
sem kveðst hafa verið misnotaður 

á unglings árum af Gísla Hjartarsyni á 
Ísafi rði - DV.

„Það hefur aldrei komið 
svona áður, þetta er með 

ólíkindum.“
Björgvin Björgvinsson, yfi rmaður kynferðis-

brotadeildar lögreglunnar, um holskefl u 
barnaníðingsmála - Fréttablaðinu.

„Staðan er mjög erfið vegna 
þess að málin eru að safnast 

upp og við höfum ekki 
undan að afgreiða þau.“

Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari er í 
miklum önnum þessa dagana vegna kyn-
ferðisbrota gegn börnum - Fréttablaðinu.

Endurreisn á 
forsendum jöfnuðar

STJÓRNMÁL

Guðbjartur 
Hannesson
Velferðarráðherra 
og formannsfram-
bjóðandi í Sam-
fylkingunni

ORÐ VIKUNNAR 
19.01.2013 ➜ 25.01.2013

UMMÆLI VIKUNNAR

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga milli kl. 10:00 og 18:00

Laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00

LIFESTYLE

SÍÐUSTU EINTÖKIN

2012 ÚTLIT

2.0i bensínvél  

- einnig fáanlegur með 2.2i dísilvél

Sjálfskiptur

Fjórhjóladrifinn

18“ álfelgur

Alcantara leðurinnrétting

Leðurklætt stýri

Rafstýrðir, upphitaðir og 

aðdraganlegir hliðarspeglar

Rúðuþurrkur að framan með regnskynjara

Þokuljós að framan

Litað gler í aftari hliðarrúðum og afturrúðu

Skriðstillir (Cruise Control)

Tvöföld tölvustýrð loftkæling

Fjarlægðarskynjarar að framan og aftan

Hljómflutningstæki með geislaspilara og 

RDS útvarpi ásamt 6 hátölurum

Aðgerðarhnappar fyrir hljómtæki í stýri

AUX, USB og iPod tengi

Hiti í sætum

Hemlalæsivörn (ABS)

Stöðugleikabúnaður (VSA)

Stöðugleikabúnaður fyrir tengivagn (TSA)

Tvöfaldir SRS loftpúðar að framan

Tvöfaldir SRS hliðarloftpúðar

Tvöfaldar SRS loftpúðagardínur

og margt fleira.

Einungis örfáir bílar í boði 
Skráðir 2013, ókeyrðir og næsta skoðun 2017

Tökum notaða bíla upp í og allt að 75% fjármögnun í boði

tilboðsverð kr. 5.690.000
afsláttur kr. 700.000

listaverð kr. 6.390.000

Tvöföld tölvustýrð loftkæling
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Ísland hefur náð miklum 
árangri undanfarin ár en 
við vitum líka að enn er 
margt óunnið. Horfum 
til þess vanda sem bíður: 
Kaupmáttar, skuldastöðu, 
stöðu lífeyrisþega sem 
geta ekki aukið tekjur 
sínar með því að bæta við 
sig vinnu, húsnæðislausna 
ungs fólks og þeirrar lykil-
spurningar af hverju sjálf-
bær hagvöxtur og fjárfest-
ing lætur á sér standa.

Það merkilega er að ein 
og sama orsökin bakar allan þenn-
an vanda og kemur í veg fyrir 
úrlausn hans. Það er eitt og sama 
rótarmeinið: Hið úrsérgengna hag-
kerfi krónunnar.

Gengisfelling er arðrán
Gengisfallið árið 2008 rýrði kjör 
okkar og færði skuldastöðuna í 
hæðir sem við höfðum aldrei gert 
ráð fyrir. Gengisfallið var vissu-
lega á sinn hátt aðferð til að ná 
fram efnahagslegum viðsnúningi 
sem við höfum síðan notið en það 
gerði bara eitt: Það lækkaði í einni 
svipan laun landsmanna. Það er 
þessi aðferð við efnahagslegan við-
snúning sem forystumenn gömlu 
kerfisflokkanna – Sjálfstæðis-
flokksins, Framsóknar og VG – 
mæra við hvert tækifæri og for-
setinn lofsyngur í Davos. 

Þessi íslenska aðferð byggir 
ekki á neinni efnahagssnilli. Hún 
skapar engin verðmæti. Hún felur 
bara í sér einfalt gamaldags arð-
rán. Krónan gerir ráðandi öflum 
kleift að lækka launin okkar án 
þess að við fáum rönd við reist. 
Það er nú öll snilldin. 

Áskrift að skuldavanda
Með sama hætti hækkar krónan 
skuldir okkar. Skuldavandinn er 
bein og óhjákvæmileg afleiðing 
krónunnar. Þeir sem ekki vilja 
skipta um gjaldmiðil eru að biðja 
um að vera áskrifendur að skulda-
vanda með reglulegu millibili.

Gengisfallið rýrði kjör lífeyris-
þega. Þótt núverandi ríkisstjórn 
hafi staðið vörð um kaupmátt líf-
eyrisþega og sett hækkun lægstu 
bóta í forgang hefur hann samt 
rýrnað. Það er gömul saga og ný 
að engir tapa meira á verðbólgu og 
gengissveiflum en lágtekjufólk og 
lífeyrisþegar. Það virðist torlærð 
lexía á Íslandi og í öllu falli virð-

ist forysta kerfisflokkanna 
ónæm fyrir þeim sannind-
um.

Landsbyggðin tapar
Með sama hætti valda 
gengissveiflur og verð-
bólguskot miklum vanda 
fyrir atvinnulíf í hinum 
dreifðu byggðum. Sam-
keppnisstaða landsbyggð-
anna er veikari en höfuð-
borgarsvæðisins og því 
eiga þær meira undir 
stöðugu gengi og lágum 

vöxtum en höfuðborgarsvæðið. Í 
veltiárum flytjast störfin til höfuð-
borgarinnar. Spurningin er bara 
hvort þau stoppi þar eða flytjist 
alfarið úr landi.

Sveiflur kasta fyrirtækjum burt
Þekkingarháð atvinnulíf þolir 
nefnilega ekki heldur umhverfi 
krónunnar. Hvert er höfuðstarf-
semi Össurar og Marels farin nú? 
Hvar fer vöxtur CCP fram? Hvað 
tekst okkur lengi að halda í önnur 
vaxandi þekkingarfyrirtæki eins 
og Marorku og CreditInfo? 

Gengissveiflur og hávaxtaum-
hverfi ryður þessum verðmætu 
störfum úr landi. Fyrir vikið 
þvingumst við til að leita sífellt 
stórkarlalegra skammtímalausna 
og treysta á einstakar verklegar 
stórframkvæmdir.

Húsnæðismál í ógöngum
Við viljum fjölbreyttar húsnæðis-
lausnir. En ungs fólks á Íslandi 
bíður nú að borga íbúðina sína 
fjórum sinnum í samanburði það 
sem bíður ungs fólks í nágranna-
löndunum. Og við getum illa 
útfært rekstrarforsendur fyrir 
leiguhúsnæði til langs tíma því það 
er illmögulegt að búa því farveg 
í umgjörð verðtryggðrar krónu. 
Þessar ofurklyfjar kjósum við 
að setja á herðar þess fólks sem 
getur ráðið búsetu sinni og kosið 
sér framtíð annars staðar.

Hvað er að tala niður krónu?
Eftir sitjum við í landi hafta og 
komumst hægt áfram. Erlend 
fjárfesting knýr sjálfbæran vöxt 
á Írlandi, þótt þar sé skuldabyrð-
in meiri en hér. Ástæðan: Erlendir 
fjárfestar njóta aðgangs að stóru 
og stöðugu myntsvæði. Enginn 
vill fjárfesta í eignum í íslenskum 
krónum og eiga arðsemi fjárfest-

ingarinnar undir dyntum stjórn-
valda, þegar forystumenn gömlu 
kerfisflokkanna keppast um að 
mæra möguleikann á að fella gengi 
krónunnar. Slíkar yfirlýsingar eru 
loforð um ásetning um upptöku 
eigna erlendra fjárfesta. Þannig 
tala þeir stöðugt niður þá krónu 
sem þeir keppast við að mæra.

Ekki val tveggja kosta
Í engu öðru þróuðu ríki býr launa-
fólk og verðmætaskapandi fyrir-
tæki við jafn fullkomna óvissu um 
verðmæti þess gjaldmiðils sem við 
fáum greitt í fyrir vinnu okkar og 
vöru. Þess vegna snýst spurning-
in um aðild að Evrópusamband-
inu og upptöku evru um svo allt 
annað og meira hér á landi en í 
nokkru nágrannalandanna. Þau 
búa við gjaldgengan gjaldmiðil en 
við ekki. Þar er valið milli tveggja 
kosta sem báðir hafa kost og löst. 
Hér er valið um gjaldgengan gjald-
miðil – eða ekki.

Rótarmeinið mikla er aug-
ljóst. Það mengar og skemmir 
allt athafnalíf og þjóðlíf, elur á 
skammtímahugsun og gróðabralli 
og refsar fólki fyrir sjálfsaga, for-
sjálni og vinnusemi. Það er þjóðar-
nauðsyn að uppræta það.

Alþjóðleg samkeppni með krónu 
er eins og að hlaupa 100 metra 
hlaup á Ólympíuleikum á vað-
stígvélum með 20 kílóa lóð á bak-
inu. Þess vegna flýja fyrirtækin 
þetta góða land og fólkið ferðbýr 
sig. Það er sannkallað kraftaverk 
hverju íslensk þjóð og samkeppn-
ishæf fyrirtæki hafa áorkað með 
þessar drápsklyfjar. Hugsið ykkur 
hvað við gætum ef þessari byrði 
væri létt af okkur og við nytum 
sama afkomuöryggis og frjáls-
borið fólk í öðrum Evrópulöndum.

Þess vegna verðum við að halda 
áfram opnum þeim leiðum sem 
vísað geta út.

Rótarmeinið mikla

Allsherjaratkvæðagreiðsla
Tillögur uppstillingarnefndar og stjórnar Verkalýðsfélagsins 
Hlífar um stjórn, skoðunarmenn reikninga, stjórn sjúkrasjóðs 
og stjórn orlofsheimilasjóða félagsins fyrir árið 2013, liggja 

frammi á skrifstofu Hlífar frá og með 25 janúar 2013.

Kosið er samkvæmt B-lið 22. gr. laga Hlífar í eftirtaldar stöður:
  
  1. Varaformann og tvo meðstjórnendur til tveggja ára
  2. Þrjá varamenn í stjórn til tveggja ára
  3. Tvo félagslega skoðunarmenn reikninga og einn til vara til  
 eins árs.
  4. Stjórn sjúkrasjóðs, formann, varaformann og ritara til eins  
 árs og jafn marga til vara.
  5. Stjórn orlofsheimilasjóðs, formann, varaformann og ritara  
 til eins árs og jafn marga til vara.

Öðrum tillögum ber að skila á skrifstofu Hlífar, Reykjavíkurvegi 
64, Hafnarfirði, fyrir kl. 16:00 mánudaginn 4. febrúar 2013 og er 
þá framboðsfrestur útrunninn.

Til þess að bera fram lista eða tillögu þarf skrifleg meðmæli 
eða stuðning 1/10 hluta fullgildra félagsmanna þó ekki fleiri en 
100.

Kjörstjórn Vlf. Hlífar.

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

VR óskar eftir orlofshúsum
VR óskar eftir vönduðum sumarhúsum eða orlofsíbúðum á leigu til framleigu 

fyrir félagsmenn sína. Leitað er eftir húsnæði á landsbyggðinni.

Eftirfarandi upplýsingar þurfa að fylgja: Lýsing á eign og því sem henni 

fylgir, ástand hennar, staðsetning, stærð, aldur og fjöldi svefnplássa. Auk þess 

skal fylgja lýsing á möguleikum til útivistar og afþreyingar í næsta umhverfi. 

Æskilegt er að myndir og lýsing á umhverfi fylgi einnig með.

Áhugasamir sendi upplýsingar á vr@vr.is, fyrir 15. febrúar nk.

 4.698 
LAUGARDAGUR 20. JANÚAR
Til þeirrar sem sagði að ég þyrft i 
„að passa fi tuprósentuna“
Tara Margrét Vilhjálmsdóttir meistaranemi 

947 
MÁNUDAGUR 21. JANÚAR
Krónublinda
Þórður Snær Júlíusson leiðarahöfundur

800 
FIMMTUDAGUR 24. JANÚAR
Þema: Bull
Þórður Snær Júlíusson leiðarahöfundur

761 
MÁNUDAGUR 21. JANÚAR
Meiri sykur
Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra 

487  
MIÐVIKUDAGUR 23. JANÚAR
Ferðaglaðir hælisleitendur og 
aðrar útlenskar afætur
Tatjana Latinovic, í samtökum kvenna af 
erlendum uppruna

429 
MIÐVIKUDAGUR 23. JANÚAR
Kort af Íslandi fyrir alla 
Svandís Svavarsdóttir umhverfi sráðherra

Nú er það komið þannig 
í okkar samfélagi að ill-
mögulegt er fyrir konur 
yfir fimmtugu að fá vinnu 
hérlendis. Konur á þess-
um aldri eru farnar að 
hugsa sér til hreyfings og 
eru jafnvel fluttar erlend-
is til að komast í vinnu. 
Börn sem eru afkom-
endur þeirra þekkja ekki 
brottfluttar ömmur sínar 
nema að litlu leyti í sam-
skiptum í gegnum Skype 
eða Facebook. Er það þannig sem 
samfélagið okkar vill hafa hlutina, 
klippa á tengsl kynslóðanna? Eitt-
hvað virðist vera auðveldara fyrir 
konur yfir fimmtugu að fá vinnu í 
Noregi en hér og það er fljótt að 
vinna sig upp eftir 10-15 ár þar í 
starfi og öðlast lífeyrisréttindin. 
Þó svo að maður heyri að hugur 
miðaldra kvenna sem ég veit um 
liggi alltaf heim til Íslands aftur í 
ellina. Með betri eftirlaun í sterk-
um gjaldmiðli.

Af hverju eru konur á Íslandi 
ekki álitnar góður kostur til vinnu 
eftir fimmtugt? Eru einhverjir 
fordómar sem valda því? Telja 
atvinnurekendur að þessi aldurs-
hópur sé staðnaður og sé með 
minni kunnáttu en yngra fólkið? 
Er talið að þessi aldurshópur sé 
ábyrgðarminni í sínum störfum?

Er Kvenréttindasamband 
Íslands hætt að berjast fyrir jafn-
rétti og hag íslenskra kvenna? Ég 
las reyndar ágætis grein frá þeim 
nýverið um hag kvenna í Malaví, 
en eitthvað fer lítið fyrir áhuga 

þeirra á hag íslenskra 
kvenna. Því það er degin-
um ljósara að þær konur 
sem hafa ekki vinnu og er 
farið að síga á síðari hluta 

starfsævinnar eru margar dæmd-
ar til að búa í fátæktargildru í ell-
inni. Því konur sem eiga ekki 
maka og lífeyrisréttindi eftir þá 
eru verr settar.

Einnig er spurning sem við 
50 plús þurfum að spyrja okkur. 
Eigum við ekki að setja á þrýst-
ing og eiga ekki viðskipti við 
fyrirtæki sem eru ekki með fólk 
á okkar aldri í vinnu? Þegar ég 
keypti mér nýjan bíl fyrir ári þá 
keypti ég ekki Mözdu 3 sem ég 
var að skoða því ég mundi eftir 
atvinnuauglýsingu frá því fyrir-
tæki þar sem umsækjendur þurftu 
að vera undir 45 ára. Mitt mat er 
að eiga ekki viðskipti við fyrir-
tæki sem er með þannig starfs-
mannastefnu.

Það er sama hvert litið er í sam-
félaginu, við blasa skekktar mynd-
ir og svo margt sem þarf að laga 
og sem verðum að laga. En hvort 
prinsipp um ömmulausa þjóð sé 
gott eða vont verða atvinnurek-
endur og stjórnmálamenn að gera 
upp við sig.

Hlutskipti ömmunnar

Skoðun visir.is

STJÓRNMÁL

Árni Páll 
Árnason
þingmaður og for-
mannsframbjóðandi 
í Samfylkingunni

➜ Gengisfallið rýrði kjör 
lífeyrisþega. Þótt núverandi 
ríkisstjórn hafi  staðið vörð 
um kaupmátt lífeyrisþega og 
sett hækkun lægstu bóta í for-
gang hefur hann samt rýrnað. 
Það er gömul saga og ný að 
engir tapa meira á verðbólgu 
og gengissveifl um en lág-
tekjufólk og lífeyrisþegar. 

➜ Af hverju eru konur 
á Íslandi ekki álitnar 
góður kostur til vinnu 
eftir fi mmtugt? Eru 
einhverjir fordómar 
sem valda því?

ATVINNUMÁL

Þórey A. 
Matthíasdóttir
viðburða-
stjórnandi
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Það þarf mikinn kjark til að 
taka þátt í Söngvakeppninni, 
bæði fyrir flytjendur og höf-
unda. Mér hefur staðið það 
til boða nokkrum sinnum 
áður en hef alltaf verið 

hrædd við það. Í þetta skiptið gat 
ég ekki sagt nei því í fúlustu alvöru 
og heiðarleika sagt greip lagið mig 
strax,“ segir söngkonan Klara Ósk 
Elíasdóttir.

Klara keppir í undankeppni Söngva-
keppninnar í kvöld með lagið Skugga-
mynd eftir Hallgrím Óskarsson, 
Ashley Hicklin og Braga Valdimar 
Skúlason. „Það eru ýmis verkefni sem 
bíða mín úti í L.A. en stelpurnar voru 
svo æðislegar að hjálpa mér og endur-
skipuleggja okkur svo ég gæti tekið 
þátt í keppninni,“ segir Klara og á þá 
við þær Steinunni og Ölmu sem ásamt 
henni skipa þríeykið Charlies. Stelp-
urnar hafa þurft að sæta mikilli gagn-
rýni og dómhörku hér heima fyrir á 
undanförnum árum en Klara segir 
þær reyna að sía út það góða og upp-
byggilega. „Við erum auðvitað að miða 
tónlistina og bandið að öðrum mark-
aði og erum að fá mikinn meðbyr úti. 
Það er samt alltaf sárt að heyra þessi 
neikvæðu komment, sérstaklega frá 
landinu sínu sem manni finnst að 
eigi að standa við bakið á sér. Það er 
samt mikilvægast að við stöndum með 
sjálfum okkur og því sem við erum að 
gera,“ segir hún. 

Þykki skrápurinn reynist henni vel í 
Söngvakeppninni því Íslendingar eiga 
það til að vera vægðarlausir í ummæl-
um um keppnina og þátttakendur 
hennar, sérstaklega þá sem svo sigra. 
„Eurovision er auðvitað keppni á milli 
landa og sá sem fer til Svíþjóðar þarf 
að standa sig og fyrst og fremst vera 
landinu til sóma. Það á ekki aðeins við 
í flutningnum á atriðinu heldur líka í 

öllum aðdraganda keppninnar, í öllum 
viðtölum og kynningarvinnu. Ætli það 
geri sigurvegarann ekki að hálfgerðri 
þjóðareign?“ segir hún.

Undirbúninginn fyrir Söngvakeppn-
ina segir Klara vera svipaðan og 
fyrir tónleika og mikið sem þurfi að 
huga að. Fagmennskan innan veggja 
Ríkisútvarpsins hjálpi þó mikið til. 
„Þetta er gríðarleg vinna en samt svo 
ótrúlega skemmtilegt. Ég er að vinna 
með ofboðslega skemmtilegu fólki 
og er brjálæðislega stolt af atriðinu 
okkar,“ segir hún en reynir þó að gera 
sér ekki of miklar vonir. „Þetta er svo 
óútreiknanleg keppni að ég reyni að 
hugsa sem minnst um hvernig þetta 
fer. Þá verð ég bara stressuð. Ég ætla 
frekar að njóta þess að vera með.“

Klara er mikill Eurovision-aðdá-
andi og heldur að sjálfsögðu alltaf 
með Íslandi. Hún hefur þó yfirleitt 
gaman af sænsku lögunum líka, en 
hún fæddist í Svíþjóð. „Þeir bregðast 
sjaldan heldur senda yfirleitt æðisleg 
lög til leiks. Ég er með Euphoria með 
Loreen á iPodinum mínum og það er 
líklega mitt uppáhaldslag úr Euro-
vision fyrr og síðar,“ segir hún og 
bætir við að lagið All Out of Luck með 
Selmu Björnsdóttur sé hennar uppá-
haldslag frá Íslandi.

Þær Steinunn og Alma eru farnar 
aftur til englaborgarinnar en ætla 
að horfa á keppnina í kvöld á netinu. 
Það er nóg fram undan hjá þeim á 
næstunni því þær stefna á smáskífu 
í mars og EP-plötu í kjölfarið af því. 
Áframhaldandi samstarf við strák-
ana í StopWaitGo er einnig á döf-
inni, en þeir fluttu út fyrir áramót 
og eru að vinna að alls kyns verkefn-
um þar ytra. „Við höfum unnið með 
þeim síðan við hétum enn þá Nylon og 
áður en þeir voru komnir með nafn. 
Þeir hafa alltaf verið okkar aðalupp-
tökuteymi, svo það er gaman að vera 
búnar að fá þá út,“ segir Klara en það 
er greinilegt að Charlies eru hvergi 
nærri hættar.

Eurovision-
þátttaka 

þarfnast kjarks 
Klara Ósk er líklegast best þekkt fyrir að vera ein af 

þríeykinu í stelpuhljómsveitinni Charlies en hún tekur þátt 
í Söngvakeppninni í kvöld með lagið Skuggamynd. 

Tinna Rós Steinsdóttir
tinnaros@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKUGGAMYND 
 Steinunn og Alma, 

stöllur Klöru í Charlies, 
ætla að horfa á Söngva-

keppnina í kvöld á 
netinu og hvetja sína 

stelpu til dáða.
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Rúmur helmingur allra Íslendinga sem útskrifuð-
ust með doktorsgráðu árið 2011 útskrifuðust 
frá íslenskum háskóla. Áður höfðu flestir ís-
lenskir doktorar hlotið gráðuna sína frá erlendum 
háskólum. Þá hafa aldrei jafn margir Íslendingar 
útskrifast með doktorsgráðu en árið 2011 en árið 
áður útskrifuðust 79 íslenskir nemendur með 
doktorsgráðu. Sú aukning milli ára nemur 26,6%.

„Háskóli Íslands setti sér mjög metnaðarfulla 
stefnu árið 2006, þar sem átti að margfalda braut-
skráningar doktorsnema. Á því ári voru braut-
skráningar um 15,“ segir Jón Atli Benediktsson, 
aðstoðarrektor Háskóla Íslands, þegar hann er 
spurður um ástæður þessarar fjölgunar. Fimm 
árum seinna brautskráði Háskóli Íslands 50 

doktorsnema. Jón Atli segir þetta vera afrakstur 
markmiðasetninganna árið 2006. „Stefnan var 
að efla rannsóknarstarf og fjölga brautskráðum 
doktorum,“ segir hann.

„Það er meiri fjölgun hér en erlendis. Það er 
einnig mjög jákvætt að bæði hérlendis og erlendis 
fjölgar útskrifuðum doktorsnemum.“

Hlutur kynjanna meðal brautskráðra doktors-
nema hefur alltaf verið svipaður í gegnum tíðina. 
Árið 2009 voru konur þó nær 60% af útskrif-
uðum doktorum. „Það eru mun fleiri konur en 
karlar í grunnnámi og meistaranámi, en það jafn-
ast svolítið í doktorsnámi. Það er hins vegar líka 
að breytast því konur eru nú einnig í meirihluta 
þar.“ - bþh

Íslenskir háskólar brautskráðu flesta íslenska doktora
Aldrei hafa fleiri íslenskir doktorar útskrifast en árið 2011. Aðstoðarrektor segir þetta afrakstur metnaðarfullrar stefnu HÍ.

FJÖLDI ÍSLENSKRA BRAUTSKRÁÐRA DOKTORA
frá íslenskum og erlendum háskólum
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■ Brautskráðir erlendis 
 ■■ Brautskráðir á Íslandi

Daníel Geir Moritz grínisti

Vinnur að lagi
„Ég hitti félaga minn sem er að vinna lag 
með mér sem kemur út í febrúar. Í kvöld fer 
ég á Ellefuna þar sem Matti þeytir skífum 
og á sunnudaginn er stefnan sett á bíó til 
að sjá XL.“

Gunnleifur Gunnleifsson 
markvörður Breiðabliks

Hlustar á nýja plötu
„Vera með fjölskyldunni og 
sinna fótboltanum. Svo ætla 
ég að hlusta á nýjustu plötu 
Helloween. Þar er eðal þýskt 
bárujárn á ferðinni.“

Edda Sif Pálsdóttir 
íþróttafréttamaður

Hlær á uppistandi
„Í kvöld ætla ég að hlæja 
með tengdafjölskyldunni á 
uppistandi hjá Mið-Íslandi. 
Svo ætla ég að ditta að 
heimilinu og læra eitthvað.“

Védís Hervör söngkona

Hoppar á milli
„Ég ætla að hoppa á milli 
litlu guttanna minna tveggja 
og sæta eiginmannsins 
míns og þess að undirbúa 
aðalfund íslenskra kvenna í 
tónlist.“



– fyrst og   fremst
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Gjafakort Krónunnar fæst 
á www.kronan.is

ÞORRAMATUR
Í MIKLU ÚRVALI
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Hvítlauks og rósmarín marinerað lambalæri

1358kr.
kg

New York marinerað lambalæri
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Ég ólst upp í Suður-Lond-
on í frekar skuggalegu 
hverfi þar sem er mikil 
fátækt. Mamma var ein-
stæð og það var oft erfitt 
hjá okkur. Fótboltinn er 

önnur af tveimur leiðum til þess 
að losna úr þessu umhverfi, enda 
hafa margir leikmenn frá Suður-
London náð langt, þeir leggja 
harðar að sér. Hin leiðin er að 
fara út í glæpi og það hefði maður 
sjálfsagt gert ef fótboltinn hefði 
ekki komið til. Hann bjargaði mér 
og ég álít mig hafa verið mjög 
heppinn.“

Hvenær byrjaðirðu að æfa fót-
bolta? „Ég byrjaði hjá Queens 
Park Rangers þegar ég var tólf 
ára og gekk vel þannig að ég var 
mjög duglegur að mæta á æfingar 
og vildi virkilega ná langt. Árin 
frá 14 til 16 eru tíminn sem maður 
gerir það upp við sig hvort maður 
vill gera fótboltann að atvinnu 
sinni og ég var aldrei í neinum 
vafa um það. Á þessum tíma 
vorum við látnir þrífa klósett, 
bursta skó og allt þar á milli, það 
var hluti af þjálfuninni. Ég held að 
það sé mjög hollt að hljóta þessa 
þjálfun, það gerir mann auðmjúk-
ari gagnvart því sem fótboltinn 
snýst um. Núna þurfa krakkarn-
ir ekki að gera neitt af þessu og 
ég held að það sé þróun til hins 
verra.“

Eftir að hafa leikið með ung-
lingaflokkum QPR fékk Nigel eld-
skírn sína í úrvalsdeildinni aðeins 
17 ára gamall. „Ég vissi ekki einu 
sinni að ég hefði verið valinn í 
liðið. Það var leikur hjá unglinga-
liðinu þennan dag og ég varð bál-
reiður þegar ég fékk boð um að 
mæta hjá aðalliðinu. Hélt að þeir 
vildu bara að ég hitaði vatn í te 
og snerist í kringum þá. Þegar ég 
kom á völlinn var verið að lesa 
upp leikmenn dagsins og mér brá 
ekkert smá við að heyra nafnið 
mitt lesið upp. Það voru tæpir 
tveir tímar þangað til leikurinn 
átti að byrja og ég fékk ekki einu 
sinni tíma til að verða stressaður. 
En á þessum tæpu tveimur tímum 
tók líf mitt gagngerum breyting-
um, allt sem ég hafði unnið svo 
ötullega að varð að veruleika og 
ég mun aldrei gleyma þessum 
degi. Ray Wilkins, stjóri liðsins, 
gaf mér þetta tækifæri og það er 
eiginlega honum að þakka að ég 

hef verið að spila fótbolta allar 
götur síðan.“

Sonarmissir og ný stefna
Nigel hélt áfram að spila með QPR 
í tvö og hálft ár en félagið átti í 
fjárhagslegum erfiðleikum á þess-
um tíma og að því kom að hann 
var seldur til Nottingham Forest. 
„Stjórnendur QPR komu til mín 
og sögðu mér að vegna fjárhags-
stöðunnar væru þeir að hugsa 
um að selja mig þar sem ég væri 
verðmætasti leikmaðurinn þeirra 
og þeir þyrftu á peningunum að 
halda. Ég sagði þeim að gera það, 
ég væri bara glaður að geta hjálp-
að félaginu. Margir héldu að ég 
hefði viljað skipta um lið til að fá 
hærri laun en það er alls ekki satt. 
Ég hefði viljað vera áfram hjá 
uppeldisfélaginu mínu sem hafði 
gert mig að því sem ég var, þar 
átti ég heima. Hins vegar sætti 
ég mig við að fórna mér til hags-
bóta fyrir klúbbinn og mér sárn-
aði dálítið að fólk skyldi ásaka 
mig fyrir að svíkja liðið á erfiðum 
tímum.“

Tíminn hjá Nottingham Forest 
varð þó styttri en til stóð vegna 
persónulegs harmleiks. „Ég missti 
son minn nýfæddan og vildi bara 
fara aftur heim, taka mér frí frá 
boltanum og hlúa að sjálfum mér 
og þáverandi kærustunni minni. 
Af því varð þó ekki þar sem Tony 
Pulis hringdi í mig og bauð mér 
að koma til Portsmouth. Hann 
hafði áhyggjur af mér því ég var 
mjög langt niðri á þessum tíma 
og benti mér á að þetta snerist 
ekki bara um fótbolta heldur um 
það hvað ég ætlaði að gera við líf 
mitt. Ég yrði að halda áfram þrátt 
fyrir þetta áfall. Hann útvegaði 
mér skólavist í háskóla og fann 
íbúð handa mér og kærustunni. 
Ég veit ekki hvar ég væri í dag án 
þessarar hjálpar hans. Mér finnst 
hann hafa bjargað lífi mínu. Ég 
var hjá Ports mouth í fimm ár og 
náði aftur tökum á lífi mínu. Við 
unnum deildina og ég var mjög 
ánægður með að vera aftur farinn 
að spila í úrvalsdeildinni. Það var 
stórkostlegur baráttuandi í liði 
Portsmouth á þessum tíma og mér 
leið mjög vel þar.“

Kunni vel við íslensku eigendurna
Frá Portsmouth fór Nigel til 
Southampton þar sem hann varð 
fyrirliði liðsins. Þaðan lá leiðin til 
West Bromwich Albion og síðan 
var komið að West Ham sem þá 
var í eigu íslenskra auðmanna. 
Hvernig líkaði honum við þá? „Ég 
kunni mjög vel við þá. Þeir voru 

Fótboltinn 
bjargaði mér 

frá glæpum
Nigel Quashie byrjaði að spila fótbolta í Suður-Lond-

on 12 ára gamall. 17 ára var hann farinn að spila 
með liði í úrvalsdeildinni og hélt því áfram fram yfi r 

þrítugt. Þegar honum bauðst að koma til Íslands 
og spila með ÍR sló hann til, ekki síst til að tryggja 

þá ófæddum syni sínum öruggt umhverfi . Nú hefur 
hann ákveðið að setjast hér að og fj ölskyldan fl ytur 

til Bolungarvíkur í byrjun febrúar. 

Eftir að hafa leikið með U21- og B-landsliði Englands söðlaði Nigel um 
árið 2004 og var tekinn inn í landslið Skotlands, en með því lék hann 14 
leiki á árunum 2004 til 2007. Hann hafði alla ævi búið í London og aldrei 
komið til Skotlands. Hvernig kom það til að hann fór að spila með skoska 
landsliðinu?

„FIFA breytti reglunum 2004 þannig að það opnuðust fleiri möguleikar 
fyrir leikmenn að spila með landsliðum þótt þeir byggju ekki í viðkomandi 
landi. Ég hafði aldrei komið til Skotlands en afi minn var fæddur í Glasgow 
og eftir breytinguna á reglunum hafði þjálfari Skota, Berti Vogts, samband 
við mig og spurði hvort ég væri ekki til í að spila með þeim. Ég talaði við 
afa og mömmu og þau voru yfir sig hamingjusöm með það að ég berðist 
fyrir Skotland. Þannig vildi það nú til og ég naut þess í botn að spila með 
skoska landsliðinu í þessi þrjú ár.“ 

Spilaði með Skotlandi fyrir afa

Friðrika 
Benónýsdóttir
fridrikab@frettabladid.is



Vilt þú hafa frelsi til að ferðast um landið 
og njóta útivistar í íslenskri náttúru?

VIÐ LÍKA!
Vissir þú að ef nýju náttúruverndarlögin fara í gegn óbreytt …

• getur þú verið dæmd(ur) fyrir utanvegaakstur ef þú ekur 
sama vegslóða og þú hefur ekið árum saman, t.d. að tjald  -
stæð inu þínu, því hann hefur ekki ratað í kortagrunn ríkisins? 
Stangveiðimaður sem ekur upp með á að veiðistað er þá 
einnig að brjóta lög.

• dregur verulega úr ferðamöguleikum þeirra sem ekki 
geta gengið um landið með allan sinn farangur á bakinu? 
Getur þú gengið með þungar byrðar langar leiðir?

Kynntu þér málið og skrifaðu undir mótmæli á 
www. ferdafrelsi.is

Áhugafólk um ferðafrelsi
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metnaðarfullir og duglegir, keyptu fullt af góðum leikmönnum og 
vildu virkilega að liðið næði langt. Það er til þess sem þú kaupir fót-
boltalið, ekki satt. Markmiðið er að ná árangri. Það er ekki bara stoltið 
því þegar lið er komið í úrvalsdeildina fær það greiðslur frá Sky-sjón-
varpsstöðinni og reksturinn verður auðveldari. Öll samskipti mín við 
íslensku eigendurna voru til fyrirmyndar og þegar þeir komu á leiki 
voru þeir alltaf kurteisir og sýndu okkur mikla virðingu. Því miður 
meiddist ég snemma á leiktímabilinu og gat lítið spilað.“

Nigel var töluverðan tíma að ná sér af meiðslum í hné og lék í láni 
hjá ýmsum félögum til að ná sér á strik. Þegar hann varð betri fór 
hann aftur „heim“ til QPR. „Þeir vildu allt fyrir mig gera, spurðu 
hvort ég vildi þjálfa eða spila, ég gat bara valið. Ég spilaði með 
þeim um tíma en svo langaði mig að breyta til og fór að skoða 
ýmsa möguleika. Mér bauðst að fara til Bandaríkjanna, 
Mið-Austurlanda eða Evrópu en eftir að við kærastan 
mín höfðum skoðað kosti og galla allra tilboða 
ákváðum við að fara til Íslands.“

Lét rigninguna ekki stoppa sig
Hvernig kom það til? „Ég fékk upphringingu frá 
forsvarsmönnum ÍR sem spurðu hvort ég hefði 
áhuga á að spila fyrir þá. Ég ákvað að skoða 
málið, kom hingað í apríl í fyrra og leist strax 
vel á mig. Veðrið var ekkert sérstakt þegar 
ég steig út úr vélinni á Keflavíkurflugvelli í 
apríl, rigning og rok, en ég hef alltaf kunn-
að betur við það að það sé vetur á veturna 
og sumar á sumrin þannig að ég setti það 
ekkert fyrir mig. Ég ræddi við þá hjá ÍR 
og leist vel á það sem þeir voru að bjóða, 
ákvað að slá til og byrjaði að spila með 
þeim í maí.“

Nigel kom ekki einn til Íslands, með 
honum kom kærastan hans sem var 
komin nokkra mánuði á leið. „Það 
skipti okkur miklu máli hvar sonur 
okkar ælist upp og Ísland skoraði hátt 
á listanum yfir lönd sem eru barn-
væn þannig að það hafði líka áhrif á 
þá ákvörðun að koma hingað. Hann 
fæddist hér fyrir sléttum sex mán-
uðum og við verðum stöðugt vissari 
um að það var rétt ákvörðun að koma 
hingað hans vegna. Það hefur auð vitað 
verið erfitt. Við vorum bara búin að 
búa hér í nokkra mánuði þegar hann 
fæddist þannig að við urðum að borga 
allan sjúkrakostnað sjálf og það er 
fáránlega dýrt, en það hefur samt 
verið þess virði.“

Öruggt umhverfi fyrir soninn
Og nú er öll fjölskyldan á leið til 
Bolungarvíkur, hvernig leggst það í 
þig? „Bara mjög vel. Mér buðust ýmsir aðrir kostir, bæði 
hér og erlendis, en þeir hjá BÍ/Bolungarvík hafa metn-
að til að byggja upp starfið í yngri flokkunum og vildu 
mína hjálp við það sem er nokkuð sem heillar mig mjög 
mikið. Ég veit hvað fótboltinn gerði fyrir mig þegar ég 
var strákur og það skiptir mig miklu að fá að þjálfa yngri 
flokkana. Miklu meira máli en að spila í Pepsi-deildinni, 
ég spilaði það lengi í ensku úrvaldsdeildinni að þeim 
metnaði er fullnægt. Ég er hins vegar í fínu formi, hugsa 
vel um mig og hef aldrei reykt eða drukkið þannig að 
ég hef enn þá margt fram að færa sem leikmaður, sem 
þeir eru auðvitað að sækjast eftir líka, en ég lagði mikla 
áherslu á að fá að starfa með yngri flokkunum og þessi sam-
setning hentaði bæði mér og þeim mjög vel. BÍ/Bolungarvík 
hefur alveg réttu hugsunina, finnst mér, að hugsa til lengri 
tíma og byggja starfið upp smátt og smátt frekar en að kaupa 
dýra leikmenn til að reyna að vinna deildina strax og vanrækja 
um leið yngri flokkana.“

Hefurðu einhvern tíma búið í litlu þorpi? „Nei, reyndar ekki, 
en við hlökkum öll mjög til þess. Þetta er nýr kafli í lífinu. Ég 
hef alltaf búið í stórborg, á íbúð á Canary Wharf í London og þar 
sér maður kannski hálfa til eina milljón manns út um gluggann á 
hverjum degi. Það er ekki það umhverfi sem ég vil að sonur minn 
alist upp í. Fjölskyldan er í fyrsta sæti hjá mér og ég set þeirra 
þarfir ofar mínum eigin. Þau eru allt sem ég á. Ég á tvö börn úr 
fyrri samböndum sem búa á Englandi, en engin systkini og mamma 
dó fyrir fjórum og hálfu ári. Það angrar mig enn að ég var ekki í 
nógu góðu sambandi við hana fyrr en hún var orðin veik, ég hefði 
getað gert svo miklu meira fyrir hana. Svo það skiptir mig bókstaf-
lega öllu máli að skapa gott og öruggt líf fyrir kærustu mína og son.“

Þekktirðu aldrei pabba þinn? „Ég þekkti hann þegar ég var lítill en 
var aldrei í reglulegum samskiptum við hann. Það er margt sem ég 
er ósáttur við í sambandi við hann og þegar ég hafði kynnst annars 
konar lífi en í æsku og áttað mig á því hvað það er sem skiptir máli 
ákvað ég að slíta öll tengsl við hann. Hef ekki talað vð hann í fleiri ár 
en ég get rifjað upp. Ég sé ekkert eftir því. Það sem ég ber ábyrgð á 
er litla fjölskyldan mín og við erum öll heilbrigð og hamingjusöm á 
leið á nýjan stað í lífinu. Það er það eina sem skiptir raunverulegu 
máli.“

FERILL NIGELS QUASHIE

| 1995-1998 | 1998-2000 | 2000-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2010 | 2008-2009 | 2009 | 2009-2010 | 2010 | 2012 | 2013 |

Queens 
Park 
Rangers

West 
Bromwich 
Albion ➜ Milton Keynes 

Dons (lán)

Nottingham 
Forest

West 
Ham 
United

 ÍR

Portsmouth

➜ Birmingham 
City (lán)

Queens 
Park 
Rangers

Southampton ➜ Wolverhampton 
Wanderers (lán)

BÍ/Bolungarvík 

Hermann Hreiðarsson er kóngurinn þegar kemur að því 
að spila með liðum sem falla úr ensku úrvalsdeildinni, 
hefur fallið fimm sinnum, en Nigel fylgir fast á hæla 
hans þar sem hann var í liðum QPR, Nottingham Forest, 
Southampton og West Bromwich Albion þegar þau 
féllu úr deildinni. Hann átti möguleika á að verða jafn 
Hermanni á leiktíðinni 2006-7, þegar West Ham var í 

fallbaráttunni, en liðið hélt sér í deildinni og því er 
staða Hermanns á toppnum enn trygg. 

➜ Fall er fararheill

   Ég hef alltaf 
búið í stórborg. 
Það er ekki það 

umhverfi sem ég 
vil að sonur 

minn alist upp í. 

WEST HAM  Nigel segir gríðarlegan metnað og góðan anda hafa 
ríkt í herbúðum West Ham á meðan það var í eigu Íslendinga.

FJÓRÐUNGS SKOTI  Afi Nigels var fæddur í Glasgow og það gerði Nigel 
gjaldgengan í skoska landsliðið sem hann lék 14 leiki fyrir.



Eigum til afgreiðslu strax  
margverðlaunaða lúxus jeppa

Útbúnaður og gerð bílanna getur verið frábrugðinn myndum í auglýsingu Þverholti 6 • 270 Mosfellsbæ • Sími 534 4433 • isband@isband.is 

Nýr Jeep Grand Cherokee Dísel, Bensín  
eða Bensín/Metan 4x4
Laredo X útfærslan
Nýr sparneytinn og aflmikil V6, 290 hö mótor með eyðslu í 
blönduðum akstri aðeins 11 L/100km
Fjarstart, lyklalaust aðgengi og ræsing.
Premium leðuráklæði. Panorama glerþak með lúgu.
Digital miðstöð með loftkælingu.
Alpine hljómkerfi, 506w, 9 hátalarar + bassabox. Útvarp með DVD,
CD og hörðum diski til að vista tónlistina á beint af CD disk eða USB
minnislykli, bluetooth fyrir símann en einnig hægt að spila tónlist
þráðlaust beint úr símanum, einnig er leðurklætt aðgerðastýri,
Bakkmyndavél og fjarlægðaskynjarar að aftan.
Quadra Trac II, mjög fullkomið fjórhjóladrif með lágt drif.
Hleðslujafnari, Dráttarbeisli

Verð aðeins 9.990 þús.kr

Limited Dísel 241hö útfærslan. Búnaður umfram Laredo X: 
Xenon framljós, 20“ álfelgur
Fjarlægðaskynjarar að framan
Rafmagns afturhleri Ofl.

Verð aðeins 11.390 þús.kr

Nýr Ford F350 Nýr GMC Sierra 3500HD

Nýr Dodge Durango Crew og Citadale V6 og V8
Bensín eða Bensín/Metan, 7 manna, 4x4
Dodge Durango Crew V6
Nýr sparneytinn og aflmikil V6, 290 hö mótor með eyðslu í
blönduðum akstri aðeins 11 L/100km og
Fjarstart, lyklalaust aðgengi og ræsing.
Fjórhjóladrif með millikassa.
Glersóllúga, Rafdrifinn afturhleri.
Digital miðstöð með loftkælingu og auka miðstöð afturí.
Alpine hljómkerfi, 506w, 9 hátalarar. Útvarp með DVD, CD og
hörðum diski til að vista tónlistina á beint af CD disk eða USB  
minnislykli, bluetooth fyrir símann en einnig hægt að spila tónlist 
þráðlaust beint úr símanum, einnig er leðurklætt aðgerðastýri
Bakkmyndavél og fjarlægðaskynjarar að aftan.

Verð aðeins 7.900 þús.kr

Dodge Durango Citadel V6 og V8. Búnaður umfram Crew:
Leðursæti með hita og kælingu
DVD skjár fyrir aftursæti, Xenon ljós
Hraðastillir sem skynjar og fylgir bílnum fyrir framan
Árekstrarvari sem skynjar bíl í blinda punktinum
20“ krómfelgur Ofl.
Citadale er til með 3,6 V6, 290 hö mótor og 5,7 V8 Hemi, 360hö

Verð frá aðeins 10.490 þús.kr

Viðmiðun tegund / Stærðir  Lengd  Breidd Hæð Hjólhaf Hæð frá jörðu
Dodge Durango 5.075 1.925 1.801 3.043 2.184
Jeep Grand Cherokee  4.820 1.943 1.730 2.916 2.184
Toyota Landcruiser 150 4.760 1.885 1.845 2.790 2.050
Toyota Landcruiser 200 4.950 1.970 1.865 2.850 2.260

Eigum einnig nýja 
Ford F350 og 

GMC Sierra 3500 
HD á lager.

Útvegum allar 
gerðir bíla.
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Nú er um að gera að tryggja sér sæti því margar 
ferðir eru þegar uppseldar! Góða ferð!

SPENNANDI
NÝIR OG

FERÐA
MÖGULEIKAR

Frábært verð
Bahia Serena 
Frá kr. 89.600 
í 7 nætur   
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna 
og 2  börn, 2-11 ára, í íbúð með 
einu svefnherbergi. Netverð m.v. 
2 fullorðna í  íbúð kr. 109.400 á 
mann. 11. júní í 7 nætur.

Frábært verð
Omega 
Frá kr. 136.700 
í 14 nætur   
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna 
og 2  börn, 2-11 ára, í íbúð með 
einu svefnherbergi. Netverð m.v. 
2 fullorðna í studio kr. 159.100 á 
mann. 30. maí í 14 nætur.

Frábært verð
Griego Mar 
Frá kr. 119.100   
– allt innifalið 
í 10 nætur  
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn, 2-11 ára, í herbergi. 
Netverð m.v. 2 fullorðna  
í herbergi kr. 142.500 á mann.  
10. júní í 10 nætur.

Krít Almeria

Costa 
del Sol

Verð frá

– innifalið í 10 nætur
 kr. 119.100 

Verð frá

í 14 nætur
 kr. 136.900 

Verð frá

í 7 nætur
 kr. 89.600 
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borgarferða

Skráðu þig í netklúbb Heimsferða á heimsferdir.is

Glæsilegt úrval

Kr. 109.900 – allt innifalið
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 
Verð á mann í tvíbýli, allt innifalið kr. 139.900.

Kr. 86.900
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 1 barn í búð í 
7 nætur.  Netverð á mann í tvíbýli kr. 99.900

Stökktu til

Tenerife
Stökktu til

Kanarí

frá 19.900 kr.*
í allt sumar

6. febrúar 19. febrúar í viku

Billund

Alicante
 Frá kr.  25.900*

Frá aðeins 

kr. 109.900 
– allt innifalið í 7 nætur

Frá aðeins 

kr. 86.900 

Barcelona
1. maí – 4 nætur 
Frá aðeins 109.900 kr. 

***
í tvíbýli með morgunverði.

Sevilla
25. apríl – 4 nætur 
Frá aðeins 104.200 kr. 
Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli með ð 
morgunverði í 4 nætur á Hotel Cataloniaa G Giralda

Budapest
25. apríl – 4 nætur - uppselt
1. maí – 4 nætur 
Frá aðeins 89.700 kr. 
Netverð á m mann, m.v. gistingu á Star INN í tvíbýli 1. maí.

Prag
25. apríl – 4 nætur
1. maí – 4 nætur 
Frá aðeins 84.700 kr. 
Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli með
morgunverði í 4 nætur á Hotel Ilf, 25. apríl.

Ljubljana
1. maí – 4 nætur – Uppselt 
3. júlí – 6 nætur 
Frá aðeins 79.000 kr.  
Nettveverð á mann, flugsæti 3.-9. júlí

Róm
1. maí – 4 nætur
Frá aðeins 124.900 kr.  
Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli með
morgunverði í 4 nætur á Hotel Galles. 

Bratislava
8. maí – 4 nætur, uppselt

Vínarborg
8. maí – 4 nætur, uppselt

HHeimsferðir bjóða ótrúlegtgt t tilboð á allra síðustu 
sætunum 6. febrúar til TTenerife.
Þú bókar flugsæti ogog gistingu og 3 dögum fyrir 
brottför færðu aaðð vita hvar þú gistir. 

Nú bjóðum við síðustu sætin í sólina á 
Kanaríeyjum þann 19. febrúar á frábæru tilboði. 
Þú bókar flugsæti og þremur dögum fyrir brott-
för færðu að vita hvar þú gistir. 

*Flugsæti aðra leið með sköttum. 
Netverð á mann. Innifalið 20 kg  á mann. 
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Áfallastreituröskun er ástand sem 
hlotist hefur af alvarlegu áfalli 
sem einstaklingur hefur orðið 
fyrir á lífsleiðinni,“ byrjar Berg-
lind Guðmundsdóttir, yfirsálfræð-
ingur geðsviðs Landspítalans, 

útskýringar sínar á fyrirbæri sem svo oft 
heyrist nefnt, ekki síst þegar fjallað er um 
afleiðingar kynferðisofbeldis af öllu tagi. 
Hún byrjar á að skilgreina orðið áfall, sam-
kvæmt fræðunum.

„Þegar ég tala um alvarlegt áfall á ég við 
atvik sem hefur ógnað lífi og líkama ein-
staklingsins eða annarra í kringum hann, 
jafnvel valdið dauðsfalli eða að einstakling-
urinn upplifir að líkami hans sé vanvirtur 
eða honum misboðið. Þetta geta verið alvar-
leg umferðar- eða vinnuslys, hvers konar 
ofbeldi, skyndilegur ástvinamissir, náttúru-
hamfarir og að greinast með alvarleg veik-
indi. Sum áföll eru bundin einum tilteknum 
atburði, önnur eru langvarandi og endur-
tekin, svo sem ef fólk býr við heimilisofbeldi 
eða á hamfarasvæðum.“ 

Sálræn viðbrögð við áföllum eru margvís-
leg og flókin, að sögn Berglindar. „Yfirleitt 
eru þau ótti, hjálparleysi, hryllingur, reiði 
eða örvænting,“ telur hún upp. „Þegar áfall-
ið á sér stað bregðast sumir við með því að 
berjast eða flýja, en margir frjósa og upplifa 
jafnvel algeran tilfinningadoða, sérstaklega 
ef um kynferðisofbeldi er að ræða. Hjá börn-
um geta viðbrögðin birst sem óskipulögð eða 
óróleg hegðun.“

Konum hættara en körlum
„Til að greinast mögulega með áfallastreitu-
röskun þarf fólk að hafa upplifað áfall,“ 
segir Berglind. „Ef við skoðum heildartíðn-
ina þá eru að meðaltali 5-14% einstaklinga 
sem þróa röskunina með sér en áhættan fer 
mjög eftir tegund áfallanna sem þeir hafa 
lent í. Til dæmis sýna rannsóknir að um 9% 
þeirra sem lenda í bílslysum þrói hana með 
sér. Sé um nauðgun að ræða er tíðnin mun 
hærri, eða um 50% þolenda. Svo eru stríð, 
heimilisofbeldi og misnotkun á þessum lista. 
En nauðgun hefur mestu áhættuna í öllum 
rannsóknum.“

Berglind segir konur almennt tvisvar 
sinnum líklegri en karlar til að þróa með 
sér áfallastreituröskun, óháð áfalli, nema 
þegar kemur að nauðgun. Þar segir hún tíðn-
ina mjög svipaða hjá kynjunum. „Nauðgun 
er það áfall sem virðist hafa alvarlegastar 
afleiðingar,“ ítrekar hún. „Það er kynja-
munur þegar kemur að áföllum. Konur eru 
t.d. líklegri til að verða fyrir kynferðisof-
beldi en karlar eru líklegri til að verða fyrir 
slysum.“ 

Einstaklingur á góða möguleika á að ná 
bata, án meðferðar, fyrstu mánuðina eftir 
áfall, að sögn Berglindar. „Það á við um öll 
áföll,“ segir hún. „Fyrst eftir atburðinn eru 
ákveðin einkenni sem eðlilegt er að upplifa 
og eru bara vísbendingar um að viðkomandi 
sé að vinna úr erfiðum atburði. Endurupplif-
anir atburðarins, sterkar tilfinningar og að 
þurfa að hugsa um og melta það sem gerðist 
eru eðlileg viðbrögð ef menn festast ekki í 
því. Flestir ná að vinna úr tilfinningunum 
og svara þeim spurningum með sjálfum 
sér sem upp koma. Ef það tekst þá vinnum 
við úr því sem gerðist og náum að finna því 
merkingu og farveg.“ 

Nokkurs konar stíflur 
Hvað er það þá sem gerist þegar áfallastreit-
uröskun á sér stað og hve löngum tíma eftir 
áfallið verður hennar vart? Því svarar Berg-
lind svo: „Þegar áfallastreituröskun þróast 
þá myndast nokkurs konar stíflur í bataferl-
inu. Það er eitthvað sem hindrar náttúru-
legan bata. Minningarnar geta verið svo erf-
iðar að einstaklingurinn ræður ekki við þær, 
tilfinningarnar svo sterkar að hann hræðist 
þær og hrindir þeim frá sér. Hann hefur 

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Missa trúna á tilveruna
Talið er að fimm til fjórtán prósent einstaklinga eigi við áfallastreituröskun að stríða einhvern tíma á æviskeiðinu. Þar eru 
þol endur nauðgana í mestri áhættu, samkvæmt rannsóknum. En hvað er áfallastreituröskun? Því svarar dr. Berglind 
Guðmundsdóttir, sérfræðingur í klínískri sálfræði og verkefnisstjóri áfallateymis á bráðamóttöku og geðsviði Landspítalans. 

Alvarlegt áfall 
á sér stað

ÞRÓUN ÁFALLASTREITURÖSKUNAR OG BATA
➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ Áfallamiðuð hug-

ræn atferlismeð-
ferð gefur bata 
í 90% tilvika

Eitthvað vekur upp 
minninguna

Endurupp-
lifun áfalls 

Sterkar tilfinningar 
fylgja (ótti, skömm, 
viðbjóður, depurð) 

Reynt er að forðast minn-
ingar um atburðinn og 
deyfa sársaukann, m.a. 
með áfengi og vímuefnum 

Nauðsynlegt er 
að rjúfa víta-
hringinn 

Aldrei er of 
seint að leita 
sér aðstoðar

Endurupplifun Ágengar minningar um 
það sem gerðist, martraðir eða endurlit 
(e. flashback).

Útilokun Að forðast að hugsa um, tala um, 
upplifa tilfinningar og aðstæður sem minna 
á atburðinn.

Tilfinningadoði Áhugaleysi á því sem 
áður þótti skemmtilegt. Að upplifa annað 
fólk fjarlægt.

Ofurárvekni Pirringur, þreyta, svefn-
truflanir, einbeitingarörðugleikar, óöryggi, 
að vera stöðugt á varðbergi gagnvart 
utanaðkomandi hættu. 

➜ Einkenni 
áfallastreitu röskunar

Einstaklingar með áfalla streitu röskun 
eiga á hættu að fá ýmsa líkamlega 
kvilla. Hún eykur meðal annars líkur á: 

Hjarta- og æðasjúkdómum

Meðgöngu- og 
fæðingarerfiðleikum

Meltingarfærasjúkdómum

Vandamálum tengdum 
stoðkerfinu

Vandamálum tengdum 
kynheilbrigði

➜ Mögulegir fylgifiskar

➜ Í kennslubókum fyrir geðlækna 
á áttunda og níunda áratug síðustu 

aldar var því enn haldið fram að 
aðeins eitt barn af milljón yrði fyrir 

kynferðismisnotkun og hún hefði 
ekki alvarlegar afleiðingar. 

Nú vita menn betur. 

SÁLFRÆÐINGURINN  
„Erlendar rannsóknir sýna 

að rúmlega 90% þeirra 
sem ljúka áfallamiðaðri, 

hugrænni atferlismeðferð 
við áfallastreituröskun ná 

bata,“ segir dr. Berglind.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

misst trúna á tilveruna og glímir við sjálfs-
ásökun og sektarkennd. Hugsanir hans snú-
ast til dæmis um „ef ég hefði ekki …“ eða „ef 
ég hefði …“ eða „ég hefði ekki átt að treysta 
þessum manni“. Þetta geta allt verið vís-
bendingar um stíflur en til að greinast með 
áfallastreituröskun þarf ákveðinn fjöldi ein-
kenna að vera til staðar og hafa truflað ein-
staklinginn í daglegu lífi í að minnsta kosti 
einn mánuð.“

Berglind segir áfallastreituröskun gjarn-
an leiða til geðlægðar, minni matarlystar, 
kvíða og áfengis- og lyfjanotkunar svo fátt 
eitt sé nefnt. Vandamál í fjölskyldunni eða 
fyrri áföll séu líka áhættuþættir sem geta 
gert það að verkum að fólk finnur ekki 
bjargráð. Ef skortur er á félagslegum stuðn-
ingi eða lítillækkun á sér stað bæti það gráu 
ofan á svart. Allt geti þetta ógnað tilveru 
þess sem þjáist af áfallastreituröskun.

Sláandi fáfræði
Berglind upplýsir að áfallastreituröskun 
kom fyrst fram um 1980 í geðgreiningar-
kerfi hjá bandaríska geðlæknafélaginu. 
„Upp úr 1970 sýndu rannsóknir á afleiðing-
um Víetnamstríðsins á hermenn og afleið-
ingum kynferðisofbeldis að einkennin eftir 
þessa atburði voru sláandi lík. Þá fóru í gang 
yfirgripsmiklar, faraldsfræðilegar rann-
sóknir á afleiðingum áfalla og til varð geð-
greiningin Post-traumatic stress disorder, 
skammstafað PTSD. Íslenska þýðingin varð 
áfallastreituröskun. Auðvitað hafa áföll og 
afleiðingar þeirra verið til frá örófi alda 
undir öðrum heitum. Hins vegar voru grein-
ingarviðmiðin öðruvísi í byrjun því áföll 
voru talin svo sjaldgæf. Því var til dæmis 
lengi haldið fram að kynferðisofbeldi væri 
ekki vandamál sem samfélagið þyrfti að 
takast á við og fyrir 1974 var nánast ekkert 
vitað um áhrif þess á þolendur. Í kennslu-
bókum fyrir geðlækna á áttunda og níunda 
áratug síðustu aldar var því enn haldið fram 
að aðeins eitt barn af milljón yrði fyrir kyn-
ferðismisnotkun og það hefði ekki alvar-
legar afleiðingar. Nú vita menn betur. Árið 
2002 lýsti Alþjóða heilbrigðismálastofnunin 

því yfir að kynferðisofbeldi væri víðtækt 
alþjóðlegt vandamál enda er talið að ein af 
hverjum fimm konum og einn af hverjum 25 
karlmönnum verði fyrir nauðgun eða tilraun 
til nauðgunar á lífsleiðinni.“  

Góð von um bata
Spurð hvort hún telji tillit tekið til áfalla-
streituröskunar í réttarkerfinu þegar dómar 
eru felldir svarar Berglind: „Ég vil sem 
minnst segja um það. Það er vinsæl vörn 
að draga trúverðugleika áfallastreiturösk-
unar í efa og segja þolandann ljúga. Þó sé 
ég jákvæðar breytingar á réttarkerfinu á 
seinni árum. Dómarar, verjendur og fólk 
almennt er upplýstara en áður.“

Ekki kveðst Berglind vita hversu margir 
greinast með áfallastreituröskun á Íslandi á 
ári að meðaltali. Engin úttekt hafi verið gerð 
á því. „Erlendar rannsóknir sýna að áfalla-
streituröskun er vangreind í heilbrigðiskerf-
inu og fullyrða má að hið sama gildi hér.“ 
En hverjir greina þessa hluti? „Geðheil-
brigðisstarfsfólk, sálfræðingar, geðlæknar, 
heilsugæslulæknar, það ætti að vera hluti af 
grunnmenntun allra heilbrigðisstarfsmanna 
en þeir þurfa þjálfun.“

Berglind segir félagslegan stuðning mikil-
vægan þátt fyrir hvern einstakling. „Að 
hafa einhvern til að tala við getur verið 
mjög verndandi en enginn einn þáttur er 
nægilegur til hjálpar þegar um alvarlega 
áfallastreituröskun er að ræða nema hug-
ræn atferlismeðferð,“ segir hún og heldur 
áfram. „Samkvæmt alþjóðlegum leiðbein-
ingum á fyrsta meðhöndlun við áfalla-
streituröskun að vera áfallamiðuð, hugræn 
atferlismeðferð. Hún felst í því að hjálpa ein-
staklingnum að takast á við þær minningar 
sem íþyngja honum og vinna úr þeim til-
finningum og túlkunum sem hann á í erfið-
leikum með. Meðferðin krefst sérþekkingar 
fagfólks og á undanförnum árum hafa orðið 
framfarir í menntun og reynslu á þessu 
sviði. Erlendar rannsóknir sýna að rúmlega 
90% þeirra sem ljúka áfallamiðaðri, hug-
rænni atferlismeðferð við áfallastreiturösk-
un ná bata.“ 
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PLASTPARKET
Vnr. 01134456
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9.990kr./m2

1.990kr./m2

3.290kr./m2

4.190kr./m2

5.190kr./m2

5.690kr./m2 4.990kr./m2 4.390kr./m2

Vnr. 0113736
Hágæða viðarparket, 
IMPERIAL eik, fullplank.

Vnr. 17800083
Gegnheilar steinflísar 
á gólf og veggi,
20x20 cm, beige.

Vnr. 17800120
Gegnheilar steinflísar 
á gólf og veggi,
30x60 cm, beige.

Vnr. 17800080
Gólfflísar, brúnar,
30x60 cm, gegnheilar
steinflísar.

Vnr. 17800035
Gólfflísar, dökkgráar,
30x60 cm, gegnheilar
steinflísar.

Vnr. 0113712
Viðarparket, beyki,
14 mm, 182x2200 mm.

Vnr. 0113722
Viðarparket, eik, 
14 mm, 182x2200 mm.

Vnr. 0113719
Viðarparket,eik,
14 mm, 189x2200 mm.

1.490kr./m2

2.990kr./m2

Vnr. 0113450
SARAGOSSA 
harðparket, rakahelt.

Vnr. 0113446
HARLECH harðparket,
8 mm, 192x1285 mm.

FROSTÞOLNAR

FROSTÞOLNAR

FROSTÞOLNAR

FROSTÞOLNAR

NordicWood

2.390kr./m2

GÓLFFLÍSAR, 30X30 CM.
Vnr. 130011753

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

LÁGT VERÐ
– ALLA DAGA
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Við Miðkvísl þetta kvöld voru um 
120 manns, en töluvert af þeim 
var undir lögaldri. Sextíu og 
fimm voru ákærðir og listi með 
nöfnum þeirra birtur. Ýmsir sem 
höfðu verið viðstaddir og voru 

ekki á þessum lista voru óánægðir með það 
og kærðu sig inn á hann. Það þótti nánast 
heiður að vera á listanum, að minnsta kosti 
frá ákveðnu sjónarhorni.“
Núorðið er mikið hamrað á því að sam-
staðan hafi verið órofa, var það svo? „Í 
Mývatnssveit og Laxárdal voru menn til-
tölulega einhuga gegn þessum áformum, en 
í Reykdælahreppi voru menn mjög klofnir 
og sömuleiðis í Aðaldal. Þar var mikill klofn-
ingur og menn ekki á eitt sáttir. Bjartmar 
Guðmundsson á Sandi, sem var þingmaður á 
þessum tíma, studdi til dæmis áform Laxár-
virkjunar á meðan Hermóður bróðir hans í 
Árnesi var formaður Landeigandafélagsins 
og einn aðalforingi andspyrnumanna.“

Einn fyrir alla …
Upphaflega áætlunin um rof stíflunnar í 
Miðkvísl gerði ekki ráð fyrir neinni spreng-
ingu, var það? „Það var enginn að fara að 
sprengja neitt þegar við fórum að heiman. 
Þegar við komum á staðinn með handverk-
færi og dráttarvélar kom hins vegar í ljós 
að kjarninn í veggnum er steyptur og þá var 
hafist handa um það útvega dínamít.“
Er það satt að þið hafið stolið dínamítinu 
af Laxárvirkjun? „Satt og ekki satt. Já, það 
var notað dínamít við að sprengja klaka- 
og krapastíflur hjá virkjuninni og menn 
vissu að eitthvað af því var geymt í hellum 
þarna skammt frá. Það voru þarna menn 
sem höfðu bæði menntun og leyfi til að 
meðhöndla sprengiefni, Guðmundur Jóns-
son á Hofsstöðum og fleiri og þeir leituðu 
víðar fanga með sprengiefni, en að hluta til 
kom þetta úr fórum Laxárvirkjunar, það er 
rétt. Sumt af því var reyndar ónýtt og það 
sprungu ekki allar hleðslurnar.“
Það kemur fram í myndinni að þið hafið 
verið þrír sem sáuð um sprengingarnar, 
hvernig kom það til? „Menn vissu alveg að 
þeir voru að gera eitthvað sem hugsanlega 
teldist ólöglegt og vissu ekki hver viðbrögð-
in yrðu. Það var til dæmis ákveðið fyrir 
fram að Hermóður í Árnesi yrði ekki þarna 
þetta kvöld þannig að ef kæmi til handtaka 
yrði hann frjáls ferða sinna. Þegar kom að 
því að sprengja gilti það sama, Guðmundur 
á Hofsstöðum var sá sem hafði stjórnina á 

hendi en það var ákveðið að hann yrði ekki 
einn um það. Menn hugsuðu mikið um það að 
það yrði ekki hægt að tína neina út úr sem 
sekari en aðra. Það var algjörlega tilvilj-
unarkennt hverjir það voru sem urðu eftir 
með Guðmundi til þess að taka á sig ábyrgð-
ina á sjálfri sprengingunni því auðvitað var 
þetta sameiginlegur verknaður þessa hóps 
sem þarna var. Við Sigurgeir Pétursson á 
Gautlöndum vorum valdir af handahófi en 
það hefur aldrei komið fram opinberlega 
fyrr en nú hverjir við vorum. Samstaðan 
hélt alla leið enda stóð ákæruvaldið frammi 
fyrir því eftir margra vikna yfirheyrslur að 
þeim hafði ekki tekist að tína neina út úr eða 
króa neinn af og það þyrfti annað hvort að 
fella málið niður eða ákæra allan hópinn.“
Og hópurinn allur, 65 manns, fékk dóm, eða 
hvað? „Já, þriggja mánaða fangelsisdóm, 
skilorðsbundinn, og sektir. En af einhverjum 
ástæðum voru sektirnar aldrei innheimtar. 
Þessi dómur var eiginlega á hangandi hári, 
Hæstiréttur klofnaði í afstöðu sinni, tveir á 
móti fimm minnir mig, og það hefur aldrei 
verið gefin nein skýring á því hvers vegna 
ekki var innheimt. Fyrst og fremst held ég 
að þessi dómur hafi verið öðrum til viðvör-
unar og ætlað að sýna fram á að það væri 
ótækt að menn færu fram með þessum 
hætti.“
Þú varst kennari á Laugum á þessum tíma, 
þótti engum þetta óábyrgt framferði af ung-
lingakennara? „Sjálfsagt hefur fólk eitthvað 
borið sér það í munn að ég væri ekki góð 
fyrirmynd unglinga með þessu framferði, 
en ég varð ekkert var við það. Auðvitað voru 
ýmsir sem höfðu aðra skoðun og margir sem 
voru hlynntir okkar málstað voru ekki til-
búnir að samþykkja það að menn færu fram 
með eignaspjöllum. Það var stigsmunur 
á því hvaða skoðun menn höfðu á þessum 
verknaði.“
Hefurðu einhvern tíma séð eftir að hafa 
tekið þátt í þessu? „Nei. Það hef ég aldrei 
gert. Ég held að það hafi verið afskaplega 
þýðingarmikið að geta stöðvað þessa stór-
kostlegu náttúruröskun.“

Ekki dramatíserað um of
Finnst þér sagan komast rétt til skila í 
myndinni? „Sko, myndin er kölluð heim-
ildarmynd en hún er það auðvitað ekki að 
því leyti til að Laxárvirkjun fær enga máls-
vörn, þetta er alveg einhliða. Hún kemur 
hugblænum vel til skila og hvað það var 
sem vakti fyrir mönnum. Þeim tekst nokk-
uð vel að sigla fram hjá því að dramatísera 
þetta eitthvað óskaplega og einnig að fara 
að draga einhverjar stórkostlegar ályktanir. 
Þegar sleppir viðmælendum og leikendum 
þá er þetta frekar falleg mynd. Það bland-
ast samt engum hugur um það sem horfir 

Baráttunni er 
alls ekki lokið
Arngrímur Geirsson í Álftagerði er einn eftirlifandi þeirra 

þriggja sem sáu um framkvæmd sprengingar í Miðkvísl í Mý-
vatnssveit árið 1970. Hverjir það voru hefur aldrei verið gefið 

upp fyrr en nú í heimildarmyndinni Hvelli sem frumsýnd var á 
fimmtudag. Arngrímur lýsir kvöldinu við Miðkvísl og eftirmál-

unum af yfirvegun þess sem sannfærður er um eigin málstað.

ALDREI EFAST  Arngrímur segist enn vera sannfærður um það að sprenging í Miðkvísl hafi verið rétt-
lætanleg. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Laxárdeilan stóð í meginatriðum frá 
árunum 1968 og til 1974. Deilan snerist 
um áform Laxárvirkjunar um gríðarlega 
mikla vatnaflutninga frá Skjálfandafljóti 
við Hrafnabjörg, í gegnum Suðurá og 
Svartá, um Kráká og farvegi að Mývatni 
og Laxá. 

Gert var ráð fyrir virkjunum þessa 
vatns á þremur til fjórum stöðum, með 
miðlunarlónum og risastíflu í Laxárgljúfri 
við Brúar. Hugmyndir voru jafnvel uppi 
um vatnsfarveg gegnum Kráká, Mývatn 
og Sandvatn ytra og virkjun niður í 
Hólkotsgil.

Mikilvægur hluti deilunnar snerist um 
yfirgang framkvæmdaaðila sem virtu 
hvorki „heimamenn“ né landeigendur 
viðlits, hvorki til samráðs né samninga.  

Andóf Þingeyinga fann sér farveg 
með stofnun Héraðsnefndar þingeyinga, 
Samtaka um verndun Laxár og Mývatns 
og Landeigendafélags Laxár og Mývatns. 
Hátindur andófsins var þegar stífla í Mið-
kvísl var rofin með sprengingu að kvöldi 
25. ágúst 1970.

➜ Aðdragandi sprengingar 
í Miðkvísl

Friðrika 
Benónýsdóttir
fridrikab@frettabladid.is

á hana að þarna er verið að undirstrika að 
þeir sem vildu koma í veg fyrir virkjunar-
framkvæmdirnar hafi haft rétt fyrir sér. 
Svo getur vel verið að seinni tími komist 
að einhverri allt annarri niðurstöðu og þá 
verði gerð önnur og öðruvísi mynd, maður 
veit aldrei.“
Sagan hefur nú líka leitt það í ljós að þetta 
var réttmæt barátta, ekki satt? „Ég ætla 
ekki að leggja dóm á hvað þessi einstaki 
atburður átti stóran þátt í því en öll hugs-
un manna um þessi mál hefur breyst mjög 
mikið. Þó ekki nógu mikið. Þeir menn sem 
stóðu í fylkingarbrjósti í þessari baráttu 
okkar höfðu gríðarlega samstætt og þétt 
bakland. Það er munurinn þegar kemur að 
Kárahnjúkavirkjun. Þeir af heimamönnum 
sem andæfðu þar höfðu alls ekki þetta bak-
land og þar var umræðunni snúið á þann veg 
að þeir sem börðust á móti væru fyrst og 
fremst þéttbýlisbúar að mótmæla því að fólk 
á landsbyggðinni hefði til hnífs og skeiðar. 
Mjög fáránleg umræða að mínu mati en 
engu að síður náði hún yfirhöndinni og því 
fór sem fór.“ 
Hvað hefur verið þér efst í huga í þessari 
upprifjun á baráttunni? „Ekkert annað en 

það að hlutirnir hafa í grundvallaratriðum 
ekki breyst mjög mikið. Baráttu af þessu 
tagi er ekki lokið og við eigum áfram eftir 
að lenda í vandamálum við að velja og hafna 
í sambandi við hverju skal halda og hverju 
skal fórna. Þetta er eilífðarverkefni sem 
hugsanlega sveiflast eitthvað frá kynslóð 
til kynslóðar eftir því hvert viðhorfið er 
hverju sinni.“
Ef sonur þinn ætlaði að grípa til ólöglegra 
aðgerða í nafni hugsjóna myndirðu hvetja 
hann til þess? „Það er erfitt að svara því 
afdráttarlaust, en ég held að ef að hann 
væri kominn upp að vegg á svipaðan hátt 
og við vorum, að öllum tilraunum til þess að 
leita sátta væri sópað út af borðinu og fram-
kvæmdaraðilarnir væru bara að bíða eftir 
að þessi hríð gengi yfir svo þeir gætu hald-
ið ótrauðir áfram þegar mótmælin koðnuðu 
niður, þá finnst mér enn að það sé réttlæt-
anlegt að grípa til aðgerða sem eru á gráu 
svæði, svo ekki sé meira sagt.“ 

„Menn vissu alveg að þeir 
voru að gera eitthvað sem hugsan-

lega teldist ólöglegt . 



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

Alvöru
ÚTSALA

RÝMINGARSALA Í SKÚTUVOGI

HANDKLÆÐAOFNAR
VEGGJA- OG LOFTAÞILJUR

MIKIL VERÐLÆKKUN!

Verkfæri

15-30%
afsláttur

Málning

20%
afsláttur

Parket og flísar

10-30%
afsláttur

Handverkfæri

og verkfæratöskur

20-30%
afsláttur

Fatnaður

30-70%
afsláttur

Heimilistæki

20-40%
afsláttur

hreinlætistæki

20-25%
afsláttur

a

Líkams-
ræktartæki

20%
afsláttur

Pottaplöntu-

ÚTSALA20-50%
afsláttur

30-70%
afsláttur
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➜ Leður
Leðurefnið verður á engu undanhaldi í herratísku haustsins, bæði í buxum, 
jökkum og frökkum. Leðurbuxurnar henta ekki hvaða herra sem er en þær 
voru sýndar bæði með þröngum og víðum skálmum. 

➜ Fylgihlutirnir

PRADA LOUIS VUITTONSAINT LAURENT PAUL SMITH VALENTINO

➜ Munstur
Á tískupöllunum var 
nokkuð um munstruð 
jakkaföt af öllum 
stærðum og gerðum. 
Hið klassíska tein ótta  
munstur var áberandi 
og eflaust margir sem 
taka því fagnandi. 
Jakkafötin eiga gjarna 
að vera tvíhneppt og 
buxnaskálmarnar í 
styttri kantinum eða í 
ökklasídd.

Herrarnir í haust
Herratískan fyrir haustið 2013 hefur verið í algleymingi síðustu 

vikurnar en herratískuvikur voru haldnar í Mílanó og París nú í janúar. 
Tískuhús á borð við Louis Vuitton, Burberry, Paul Smith, Lanvin og 
Saint Laurent sýndu hvað verður á boðstólum fyrir herrana næsta 

haust og vetur. Þykkar yfirhafnir í klassískum stíl, víðar leðurbuxur og 
teinótt jakkaföt eru meðal þess sem koma skal í herratískunni. 

 
➜ Duffelcoat

Hver man ekki eftir bangsanum Paddington og 
fallegu klassísku ullarkápunni hans? Nú hefur sú 
flík fengið uppreisn æru á tískupöllunum en margir 
hönnuðir sýndu yfirhafnir með klassísku yfirbragði 
sem minnti á gömlu góðu „duffelcoat“-kápurnar. 

VERSACE

LANVIN

VALENTINO

JIL SANDER

PRADA

SAINT LAURENT

GUCCI FENDI

BURBERRY 
PRORSUM

SAINT LAURENT

LOUIS 
VUITTON

SAINT 
LAURENT



1.890kr. 1.590kr. 1.990kr.1.790kr.

22900102
Ensím Míkróhreinsir, 1 l.

VISTVÆNT ENSÍMEFNI MYGLUEYÐIR BAKTERÍUEYÐIR

Vnr. 16001952
HG myglueyðir, 500 ml. 

- Sterk blanda ensíma og örvera 
- Brýtur niður lífræn óhreinindi 
- Fjarlægir bletti og eyðir lykt 

vegna lífrænna óhreininda á 
vistvænan hátt

-  Drepur  myglusveppi, 
notist aðeins við góða 
loftræstingu.

-  Eyðir bakteríum í 
sveppum og slæmri lykt 
úr íþróttafatnaði, sótt-
hreinsun án klórs.

51407417
Hita- og rakamælir.

Vnr. 41111123
RODALON 1 l, 5% lausn. 

Sjáðu myndband um 
myglusveppaprófið á 
www.iaqpronow.com
Einnig QR kóði í snjallsíma!

ER HEILSA 
ÞÍN Í HÆTTU?

MYGLUSVEPPAPRÓF

Látið smella tvisvar í vökvafylltu kúlunni.

Hvíta lokið snúið af.

Pinninn tekinn í sundur.

Setjið 5 dropa á hvort greiningarpróf.

Alexeter‘s IAQ Pro greiningarprófið er einfalt 
í notkun og gefur nákvæmar niðurstöður 
á 5 mínútum. Það greinir margar tegundir 
myglusveppa sem líklegt er að hafi slæm áhrif 
á heilsu fólks þegar þær vaxa innanhúss. 

Sveppafræðingurinn Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir 
hjá Náttúrufræðistofnun Íslands fékk prófið 
til athugunar. Prófið nam t.d. svartmyglu, 
Stachybotrys chartarum, kúlustrýnebbu, 
Chaetomium globosum og Aspergillus tegund með 
græn gró. Prófið nemur þessar og um 30 aðrar 
varasamar tegundir sem vaxið geta innanhúss.

Kynning verður á myglusveppa-
prófinu í BYKO Breidd laugardaginn 
26. janúar frá 13-17. 

ÁREIÐANLEGT PRÓF!
KYNNING Á 
MYGLUSVEPPAPRÓFI

AÐEINS

MYGLU-
SVEPPA-
PRÓF

3.900kr.

Myglusveppapróf
Vnr. 41132003

Örn Haraldsson frá 
Fagsölusviði BYKO verður 
á staðnum og veitir 
ráðgjöf og upplýsingar.
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Kúluspi lakassar eru 
helsta áhugamál  Þrastar 
Þórs Höskuldssonar raf-
eindavirkja. Hann hefur 
safnað spilakössum á 
Íslandi í fjögur ár og á 

orðið eitt stærsta safn spilakassa 
á landinu. Spilakassana gerir hann 
upp og reynir að koma í toppstand. 

Í bílskúr á  höfuðborgar svæðinu 
er Þröstur með nokkra spilakassa 
sem hann kveikir á og sýnir blaða-
manni og ljósmyndara þegar þá 
ber að garði.  Þröstur hefur ein-
beitt sér sérstaklega að kúluspila-
kössum og hefur gert upp þó nokk-
uð marga slíka.

Í skúrnum er einnig að finna 
þrjá skjákassa sem allir eru í 
ólagi en úr því ætlar hann að bæta 
á næstunni. Einn þeirra er kunn-
uglegur Sega-fótboltaspilakassi og 
annar bílaleiks kassi með stýri og 
tilheyrandi.

Meðal þeirra þema sem finna 
má á kúluspilum Þrastar eru 
Star Wars, Indiana Jones, Chevr-
olet Corvette, Bride of Pin bot og 
Guns‘n Roses. Sá síðastnefndi er 
hans uppáhalds en allir eru gríðar-
lega töff, eins konar listaverk eins 
og eigandinn bendir réttilega á.

Einstakt áhugamál
„Ég veit ekki um fleiri sem eru 
eins stórtækir í þessari  söfnun og 
ég. Það eru einstaka spilakassa-
karlar sem eiga einn eða tvo kassa. 
Þeir vilja ekki láta þá,“ segir 

 Þröstur og þarf að hækka róm-
inn til að yfirgnæfa einstaka lag-
stúf úr spilakössunum sem minna 
sífellt á sig og reyna að lokka 
mann í leik. „Ég er í raun búinn 
að reyna að kaupa alla spilakass-
ana á Íslandi en sumir eigendur 
vilja skiljanlega halda í sína kassa, 
eins og ég. Ég á bara orðið allt of 
marga.“

Þröstur er með kúluspilakassa 
í stofunni heima hjá sér og segist 
stundum spila. Sá hefur Addams 
Family-þema. Hann á einnig 
nokkra kassa á víð og dreif í mið-
bænum sem hann hefur lánað 
út. Það fyrirkomulag segir hann  
ágætt því það sparar honum 
 plássið og ráðgerir hann einnig að 
fara að leigja spilakassana út til 
áhugasamra.

Í hverjum kassa eru hátt í tvö 
hundruð perur. Tækin segir hann 
ekki vera flókin og kallar spila-
kassana draumatæki rafeinda-
virkjans. „Þetta eru svona „old 
school“ rásir. Fyrir rafeinda-
virkja að komast í þessar rásir 
er  draumur því teikningarnar og 
 rásirnar eru svo skemmtilegar.“

Allir eldri en 20 ára
„Þetta eyðileggst ekkert,“ segir 
Þröstur og bendir á ótrúleg smá-
atriði í hönnun kassanna sem eiga 
að verja þá fyrir skemmdum. 
 Bilaðir kassar þurfa hins vegar 
ekki að vera ónýtir þó þeir fari 
ekki í gang.

„Það eru svona tvö hundruð 
 hlutir sem geta bilað í þessu og 
þeir bila ef fólk hefur ekki þekk-
ingu á að viðhalda kössunum, 
hætta einfaldlega að virka. Ég 

hef verið að kaupa kassa sem hafa 
ekki verið notaðir í sjö eða átta 
ár og það reynist aðeins ein bilun 
valda því að þeir fóru ekki í gang,“ 
segir Þröstur. Allir kassarnir hans 
eru meira en tuttugu ára gamlir, 
sumir smíðaðir fyrir hátt í þrjátíu 
árum, og allir voru bilaðir þegar 
Þröstur sótti þá.

Spurður hvort kassarnir hafi 
allir verið í notkun einhvers staðar 
segir hann suma þeirra hafi verið 
í spilasalnum Fredda í Hafnar-
stræti í Reykjavík, sem leið undir 
lok í kringum aldamótin, og á 
öðrum slíkum stöðum.

Hann segist þó vita af heilu 
gámunum sem hafa verið fluttir 
fullir af spilakössum til útlanda. 
Sérstaklega til Ástralíu og Banda-
ríkjanna þar sem þessi tæki eru 
sérlega vinsæl.

Meira gaman að gera við
Þröstur hefur jafnframt trú á því 
að spilakassarnir lifi fram tíðina 
af. Auðvelt sé að verða sér úti 
um varahluti og tækin séu sívin-
sæl. „Þetta getur verið hálfónýtt 
en það má koma hvaða kassa sem 
er í 95 prósent ástand með smá 
vinnu,“ segir Þröstur sem sjálfur 
hefur eytt hátt í þremur mánuðum 
í hvern kassa.

„Það er enn verið að framleiða 
svona spilakassa. Flestir af  þessum 
gömlu eru komnir í einkaeigu. Það 
eru svona furðu fuglar eins og ég 
sem safna þessu en það sem heillar 
mig við þetta eru gömlu rásirnar. 
Mér finnst eigin lega skemmtilegra 
að gera við kassana en að spila og 
þegar ég er að spila þá er ég alltaf 
að leita að bilunum.“

Hefur reynt að kaupa 
alla spilakassa á Íslandi
Þröstur Þór á stærsta safn spilakassa á Íslandi og er með Addams family-kassa í stofunni heima.

SAFNAR SPILAKÖSSUM  Þröstur Þór hefur sankað að sér biluðum spilakössum í nokkur ár og á nú orðið töluvert safn. Alla kassana hefur hann eignast bilaða en gert upp og reynir að koma þeim öllum í toppstand. 
Honum þykir þó ekkert endilega mjög gaman að spila kúluspil en hefur þeim mun meiri áhuga á gamaldags rafrásum sem leynast oftar en ekki undir spilaborðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FLOTTUR  Kassinn með Indiana Jones-þemanu 
er flottur. Í borðinu ber að líta allt það helsta úr 
kvikmyndunum.

➜ Uppáhaldsspilakassinn er Guns‘n‘Roses
Uppáhaldsspilakassi Þrastar 
er þessi með Guns‘n‘Roses-
þemanu. Ótrúleg smáatriði 
í teikningum og hönnun 
kassans heilla jafnvel 
óþjálfað auga.

Í spilaborði kassans eru 
myndir af hljómsveitar-
meðlimum, föngulegum 
konum og auðvitað byssum 
og rósum. Kassinn getur 
svo gleypt kúluna á ótrú-
legustu stöðum og spýtir 
henni út um göng annars 
staðar í kassanum. Þegar 
kassinn er í gangi hljóma 
að sjálfsögðu hressir tónar 
Guns‘n‘Roses. 

Þröstur hefur eytt 
mörgum stundum í að gera 
þennan kassa upp enda eru 
hundruð ljósapera undir 
spilaborðinu sem þurfa að 
vera í lagi. „Ég er búinn að 
taka allt í sundur og laga 
lóðningar og fleira.“

Birgir Þór 
Harðarson
birgirh@frettabladid.is

  Það eru svona 
furðufuglar eins og 
ég sem safna þessu 
en það sem heillar 

mig við þetta eru 
gömlu rásirnar. 



NÁNARI

UPPLÝSINGAR

Á IDAN.IS

idan@idan.is - www.idan.is

IÐAN Á AKUREYRI 28. JAN. - 2. FEB.

FRÆÐSLUVIKA Í IÐNAÐI

Kynntu þér framboðið á www.idan.is/akureyri

Yfir 20 námskeið í boði í matvælagreinum, 
bílgreinum, hársnyrtiiðn, bygginga- og 
mannvirkjagreinum og margmiðlun. 

Símenntun í iðnaði á Akureyri
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Sala á vínylplötum hefur  aukist 
mikið bæði hérlendis og úti í 
heimi á undanförnum árum eftir 
um tuttugu ára lægð. Því hafði 
verið spáð að vínylplatan myndi 
deyja þegar geisladiskurinn steig 

fram í dagsljósið en annað hefur komið á 
daginn. Þótt vínylsalan jafnist ekkert á 
við söluna á geisladiskum er núna farið 
að borga sig að framleiða plötur í nokkuð 
stóru upplagi. Því má segja að vínylsala 
einskorðist ekki lengur við „sérvitringa“ 
sem selja notaðan vínyl í safnarabúðum 
eða í Kolaportinu því núna er þetta eigu-
lega tónlistarform komið aftur í tísku og 
sér ekki fyrir endann á þeirri þróun.

Tvö þúsund eintök seldust 
Haraldur Leví Gunnarsson starfrækir 
Record Records, sem er afkastamesti 
vínylframleiðandi landsins. Sextán vínyl-
titlar voru í dreifingu, þar af þrjár eldri 
útgáfur, hjá honum á síðasta ári og seldust 
þeir í um tvö þúsund eintökum.

Hvernig lítur árið 2013 út í vínyl-
sölunni? „Það er augljóslega áhugi fyrir 
þessu og maður sér það skýrt þegar sumir 
titlar selja hlutfallslega meira af vínyl 
en í stafrænni sölu,“ segir hann.  „Við 
munum halda áfram að gefa út þá titla 
sem eiga heima á vínyl. Hingað til höfum 
við haft upplögin um 300 eintök en það 
er orðið nokkuð ljóst að það þarf að auka 
við það og byrja á 500 eintökum. Sem 
dæmi framleiddum við 300 eintök af Ojba 
Rasta, Tilbury og Annarri Mósebók [með 
Moses Hightower] síðasta sumar. Tilbury 
og Moses seldust upp fyrir jól og er Ojba 
Rasta að klárast. Auka upplag af Annarri 
Mósebók er þó komið í búðir.“

Söluhæsta platan var My Head Is An 
Animal með Of Monsters And Men sem 

seldist í um 400 ein-
tökum. Geisladiskur-

inn seldist á hinn 
bóginn í um 
tíu þúsund ein-
tökum í fyrra 
og var vínyl-
salan því 4% af 
heildarsölunni 

það árið. 

Stafrænt niðurhal fylgir með 
Hvað er svona heillandi við vínylinn? 
„Sumum finnst hljómgæðin töluvert betri 
en öðrum finnst skemmtilegra að eiga 
vínyl frekar en disk því hann er stærri 
og flottari og eigulegri. Svo eru enn aðrir 
sem finnst margt heillandi við hann en 
finnst erfitt að vera fastir við plötuspilar-
ann að hlusta á músík því staðreyndin er 
sú að það er árið 2013 og menn vilja geta 
hlustað á músíkina sína hvar sem er. Þess 
vegna látum við alltaf stafrænt niður-
hal af plötunni fylgja með öllum vínylút-
gáfum svo sá sem kaupir plötuna geti 
einnig haft hana í bílnum eða á iPodinum 
sínum. Það gera það ekki allir útgefendur 
og því skora ég hér með á hina útgefend-
urna sem gera það ekki að byrja á því. 
Ég persónulega verð alltaf fúll þegar ég 
kaupi vínyl og fæ ekki niðurhalið með.“

Tónlistarmenn vilja vínyl
Baldvin Esra Einarsson hjá Kimi Records 
hefur gefið út tónlist á vínyl undanfarin 
fimm ár og salan hefur verið að aukast 
jafnt og þétt. „Núna finnst tónlistar-
mönnum þeir ekki hafa gefið neitt út 
fyrr en platan er komin út á vínyl. Fyrir 
 tveimur árum var nóg að hún kæmi út 
á geisladiski,“ segir Baldvin Esra, sem 
hefur einnig staðið fyrir tveimur vínyl-
mörkuðum á Kexi Hosteli. Þar hefur mæt-
ingin verið góð og á fjórða hundruð vínyl-
platna selst. „Þetta er rosabylgja núna. 
Þetta eru ekki bara einhverjir gamlir 
karlar sem eru að rífa upp gömlu plötu-
spilarana sína heldur ungt fólk sem er 
komið með nýja plötuspilara. Þetta eru 
ungir tónlistarneytendur sem eru að öllu 
jöfnu vanari því að nálgast plötur á staf-
rænu formi. Þeir muna ekki eftir því að 
einu sinni var bara vínyll.“

Nemendum finnst þetta töff
Tónlistarspekúlantinn Jónatan Garðars-
son segist eiga ágætis safn af vínylplötum 

og hlustar reglulega á það. Hann er með 
tvo virka plötuspilara á heimili sínu en 
eitt sinn voru þeir fimm. „Ég er að kenna 
rokksögu í FÍH og nota vínylinn mjög 
mikið. Ég er ekki með iPoda eða  tölvur. 
Það er gaman að geta sýnt plöturnar 
og ég finn að nemendunum finnst það 
áhugavert. Þeim fannst það skrítið fyrir 
 nokkrum árum en núna finnst þeim það 
töff.“

Vínylplöturnar vandaðri en áður
Í Hljómsýn í Ármúlanum hefur verið nóg 
að gera í plötuspilara- og vínylplötusölu 
en verslunin flytur sjálf inn vínylplötur. 
Að sögn eigandans Þorsteins Daníels-
sonar hafa selst hátt í tvö hundruð nýir 
plötuspilarar í versluninni á hverju ári 
undanfarin ár. „Salan í fyrra var met-
sala,“ segir hann og bætir við að fólk á 
öllum aldri hafi komið að versla. 

Það sama á við um vínylplöturnar. Þær 
seljast í um fjögur til fimm þúsund ein-
tökum á ári hverju í versluninni. Á sama 
tíma hefur sala á erlendum geisladiskum 
hrapað hér á landi, að mestu vegna aukn-
ingar ólöglegs niðurhals. 

Þorsteinn segir að vínylplöturnar í dag 
séu mun vandaðri en þær sem komu út á 
árum áður. „Þetta er hágæða vínyll, „180 
gramma audio file vinyl pressing“, sem 
þýðir að þetta eru allt önnur gæði en fólk 
átti að venjast áður fyrr. Margt af þessu 
er endurhljóðblandað og hljómar rosalega 
vel. Svo hafa plötuspilararnir aldrei verið 
betri. Þegar fólk fer að spila þetta heyrir 
það hversu gæðin eru mörgum klössum 
fyrir ofan venjulegar steríógræjur með 
venjulegum geislaspilunum. Þú líkir 
þessu ekki saman.“ 

Hann segist vita til þess að margir hafi 
hent vínylsafninu sínu því þeir töldu að 
plöturnar heyrðu sögunni til en séð síðan 
eftir því. „Sennilega er Ísland eina landið 
þar sem menn hentu þessu. Þetta var allt í 
einu búið en þetta var ekkert búið.“

Vínyllinn 
aft ur kominn 
undir nálina

Eft ir tuttugu ára eyðimerkurgöngu eru vínylplötur aft ur komnar í 
tísku og sala á þeim hefur aukist mjög á undanförnum árum. Frétta-

blaðið kannaði hinn mikla uppgang vínylmenningarinnar á Íslandi. 

VINSÆLL VÍNYLL  Vínylplötur eru loksins komnar aftur í tísku eftir að hafa verið litnar hornauga árum saman. NORDIPCHOTOS/GETTY

Vínylplötur seldust í 4,6 milljónum eintaka 
í Bandaríkjunum í fyrra. Það er 19% aukn-
ing frá árinu á undan. Salan er samt 
mjög lítil ef hún er borin saman 
við geisladiskasölu. Til að mynda 
seldist söluhæsta vínylplatan, 
Blunderbuss með Jack White, í 
um 34 þúsund eintökum, sam-
kvæmt tölum frá fyrirtækinu 
Nielsen Soundscan og Billboard. 
Hlutfall vínylsölunnar í Banda-
ríkjunum var 1,4% af allri plötu-
sölu í fyrra og 2,3% þegar stafræn 
sala er ekki tekin með í reikninginn. 
67% allra vínylplatna voru keypt í 
sjálfstæðum tónlistarverslunum.

Í Bretlandi jókst vínylsala fimmta árið í röð. 
389 þúsund vínylplötur seldust, sem var 15,3% aukning frá 
árinu á undan.

➜ Meiri sala í Bandaríkjunum og Bretlandi

 1. Of Monsters and Men - My Head Is an Animal 
(400 eintök)

 2-4. Moses Hightower - Önnur Mósebók (300 eintök)

 2-4. Retro Stefson - Retro Stefson (300 eintök)

 2-4. Ásgeir Trausti - Dýrð í dauðaþögn (300 eintök)

 5. Retro Stefson - Qween 7“ (250 eintök)

➜ Söluhæstu íslensku vínylplöturnar 2012

Freyr 
Bjarnason
freyr@frettabladid.is

HARALDUR LEVÍ 
GUNNARSSON

BALDVIN ESRA 
EINARSSON

JÓNATAN 
GARÐARSSON
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Kynningarblað
Sólarströnd
Siglingar
Kórferðalag
Vinsælir áfangastaðir
Flug
Skemmtun

Við verðum á kunnuglegum 
nótum í ár. Fólk fer í færri 
ferðir nú en fyrir hrun og 

vill síður taka áhættu. Markaður-
inn kallar eftir þekktum stærðum 
og áfangastöðum sem hafa reynst 
vel. Við erum þó alltaf að leita að 
nýjum gistimöguleikum og erum 
að sjálfsögðu með eitthvað af nýj-
ungum líka,“ segir framkvæmda-
stjórinn Þorsteinn Guðjónsson.

Boðið verður upp á spennandi 
og skemmtilega valkosti sem hafa 
gengið vel undanfarin ár. „Fyrst 
ber að nefna Tenerife sem  fellur 
vel að íslenskum markaði. Þar 
eru góðir gistimöguleikar og fínt 
framboð af afþreyingu. Eyjan er 
snyrtileg og Íslendingar koma 
glaðir þaðan. Veðurfarið  hentar 
sömuleiðis vel enda viljum við 

ekki allt of mikinn hita. Við viljum 
að hann sé sem næst 30 gráðum en 
ekki mikið hærri og því er Tenerife 
kjörinn staður,“ segir Þorsteinn.

Af öðrum áfangastöðum  nefnir 
hann Almeria sem hefur farið 
 vaxandi og komið vel út. „Þetta 
eru að mörgu leyti ólíkir kostir 
en til Almeria fara Spán verjarnir 
í frí, sem hefur tvo kosti: Þar 
 hækkar verðlagið ekki jafn mikið 
og á mörgum ferðamannastöðum, 
enda eru Spánverjarnir mun með-
vitaðri um hvað hlutirnir eiga að 
kosta. Þá fær fólk frekar nasasjón 
af hinu sanna mannlífi á Spáni 
enda viðhelst spænska menningin 
betur en á hreinræktuðum ferða-
mannastöðum. Maturinn ber þess 
sömuleiðis merki og blandast túr-
isminn betur saman við hið hefð-

bundna mannlíf,“ útskýrir Þor-
steinn.

Þá nefnir hann Costa Brava sem 
er nýjung í ár. „Costa Brava er í 
Katalóníuhéraðinu og er  flogið til 
Barcelona. Við stefnum á að vera 
með tvær brottfarir í viku svo 
fólk hefur meiri möguleika varð-
andi lengd ferðarinnar. Þarna 
eru  litlir bæir og skemmtilegar 
 strendur. Svæðið er þekkt fyrir úr-
vals matar gerð og  skartar  mörgum 
Michelin-stöðum. Þá f innst 
 mörgum nálægðin við Barcelona 
eftirsóknarverð og er vel hægt að 
taka einn dag þar eða enda ferðina 
á dvöl í Barcelona.“

Úrval Útsýn býður auk þess upp 
á ferðir til Alicante allt sumarið. 
„Við erum að bjóða gistingu inni 
í Alicante-borg, sem er nýjung, 

og svo á Albír sem margir þekkja. 
Þá eru fjölmargar borgarferðir í 
boði árið um kring auk þess sem 
skemmtiferðasiglingarnar hafa 
gengið afar vel að undanförnu. 
Þá verðum við með aukið úrval af 
sérferðunum og ætti fólk að vera 
vakandi fyrir sérferðabæklingi 
sem kemur út í febrúar en meðal 
sérferða má nefna Ný og betri, sem 
eru heilsutengdar ferðir, golf ferðir 
og mjög spennandi ferð til Kína 
um mánaðamótin maí-júní.“

Úrval Útsýn er stærsta ferða-
skrifstofa landsins og segir Þor-
steinn hana þjóna öllum; jafnt 
fyrir tækjum sem einstaklingum. 
„Ef hugurinn leitar út erum við 
með ferðirnar.“ Hægt er að lesa 
meira um ferðirnar og sólar hrings-
tilboðið á www.urvalutsyn.is.

Sumarsalan að hefjast hjá Úrval Útsýn
Úrval Útsýn er stærsta ferðaskrifstofa landsins. Ef hugurinn leitar út er ferðina þar að finna. Sumarsalan er að hefjast og verður 
boðið upp á úrvals sumaráfangastaði sem hafa reynst Íslendingum vel í bland við nýjungar. Þeir sem hyggja á ferð í sólina í sumar 
ættu að kanna hvað verður á boðstólum á sólarhringstilboðssölu Úrvals Útsýnar sem hefst á hádegi á mánudag.

Þorsteinn segir sumaráfangastaðina 
spennandi og skemmtilega og hafa 
Íslendingar af þeim góða reynslu.
 MYND/ANTON
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Norræna ferðaskrifstofan er gamal-
gróið ferðaþjónustufyrirtæki sem 
verður 25 ára í ár. Fyrirtækið er aðal-

umboðsaðili Smyril Line í Færeyjum sem á 
og rekur farþega- og bílaferjuna Norrænu 
sem siglir milli Íslands, Færeyja og Dan-
merkur. Auk þess er skipulag skemmtisigl-
inga fyrir hópa og einstaklinga stór hluti 
starfsemi fyrirtækisins en Norræna ferða-
skrifstofan hóf að bjóða upp á skemmtisigl-
ingar árið 2010 í samstarfið við Norwegian 
Cruise Line. 

Að sögn Skúla Unnars Sveinssonar, ferða-
ráðgjafa hjá Norrænu ferðaskrifstofunni, 
njóta ferðir með Norrænu vinsælda hjá 
Íslendingum sem flestir taka bifreið eða 
mótor hjól með um borð. Að sama skapi hafa 
skemmtisiglingarnar slegið í gegn og margir 
viðskiptavinir koma aftur ár eftir ár. Yfir há-
sumarið tekur siglingin frá Íslandi til Dan-
merkur um tvo sólarhringa. Siglt er úr höfn 
frá Seyðisfirði á hádegi á fimmtudegi og 
lagt að í Danmörku á hádegi á laugardegi. 
„Þetta eru því tvær gistinætur um borð yfir 
 sumarið. Á vorin og haustin bætist við auka-
nótt og skipið stoppar lengur í Færeyjum.“

Góður aðbúnaður um borð
Aðstæður um borð í Norrænu eru mjög 
góðar að sögn Skúla. Boðið er upp á  nokkrar 
tegundir gistingar, allt frá svefnpokaplássi 
upp í svítu. Boðið er upp á gistiklefa, með 
eða án glugga, en allir klefar hafa baðher-
bergi með sturtu og handlaug. Auk þess 
hafa flestir klefarnir lítinn kæliskáp sem 
er sérstaklega hentugt þegar ferðast er með 
börn. „Norræna býður upp á þrjá veitinga-
staði í ólíkum verð- og gæða flokkum. Auk 
þess er lítil sundlaug um borð og  heitir 
 pottar, bíósalur og gott leiksvæði fyrir 
 börnin. Farþegar þurfa ekki að láta sér 
 leiðast yfir sumartímann.“

Nú býður Norræna upp á sérlega góð til-
boð til Íslendinga sem ferðast fram og til 
baka frá Íslandi. „Ef hjón fara til dæmis utan 
háannatímans með fólksbíl og gista í klefa 

án glugga kostar ferðin 109.000 kr. fram 
og til baka með bílinn. Þá er miðað við að 
brottför sé annaðhvort fyrir 20. júní eða eftir 
14. ágúst. Þetta er tvímælalaust möguleiki 
sem fólk ætti að skoða í sumar.“

Spennandi skemmtisiglingar
Norræna ferðaskrifstofan selur úrval 
skemmtisiglinga í Miðjarðarhafinu og 
Karíba hafinu með Norwegian Cruise Line. 
Fyrirtækið er rómað fyrir góða þjónustu og 
gæði enda valið besta fyrirtækið sinnar teg-
undar í Evrópu fimm ár í röð. Þetta er fjórða 
árið í röð sem boðið er upp á skemmtisigl-
ingar og hafa vinsældir þeirra vaxið milli 
ára. „Viðskiptavinir okkar eru mjög  ánægðir 
með ferðirnar. Í ár bjóðum við upp á fimm 
hópferðir um Miðjarðarhafið og Karíba-
hafið í ólíkum verðflokkum.“

Siglingarnar um Miðjarðarhafið hefj-

ast í Barcelona eða Feneyjum og taka 7-12 
daga. Að sögn Skúla er allt innifalið í þess-
um  ferðum, matur, gisting og öll skemmti-
dagskrá um borð. Þó þarf að greiða fyrir 
drykki um borð og þjórfé. „Það er allt til alls 
um borð í þessum skipum. Þau eru í raun 

eins og fimm stjörnu hótel. Skipin eru með 
13-15 veitingastaði, bari, sundlaugar, nudd, 
keilu, leikhús og bíó. Þessar ferðir eru í boði 
á vorin og haustin þegar hitastigið er þægi-
legt fyrir okkur Íslendinga.“ 

Fyrir alla aldurshópa
Ferðir um Karíbahafið hefjast í Tampa í 
Flórída. Siglt er suður í Karíbahafið, til Beliz 
og Hondúras. Boðið er upp á mis langar 
 ferðir en Norræna ferðaskrif stofan býður 
upp á sjö daga siglingar á þessu svæði. 
„Auðvitað eru miklu fleiri ferðir í boði en 
við bjóðum upp á. Við tökum bara  nokkrar 
ferðir út úr fyrir hópferðir okkar og bjóðum 
upp á íslenska fararstjórn. Þessar  siglingar 
eru bara í boði í haust. Í ár bjóðum við upp 
á nýja hálfsmánaðar ferð sem hefst í Los 
Angeles. Þaðan er siglt niður með vestur-
strönd Mexíkó, gegnum Panamaskurðinn 
og endað í Miami.“ 

Ferðirnar eru á góðu verði að sögn Skúla. 
Þannig kostar Miðjarðarhafssigling í sept-
ember með Epic aðeins frá 295.000 kr. á 
mann. Þá er siglt frá Barcelona, upp með 
vesturströnd Ítalíu, til Frakklands og Mall-
orca. „Skemmtisiglingar eru fyrir fólk á 
öllum aldri og alls ekki bara fyrir eldri borg-
ara. Það er mikið líf og fjör um borð þar sem 
allir aldurshópar finna eitthvað við sitt 
hæfi. Það er siglt um nætur og fólk vaknar 
alltaf í nýrri höfn. Boðið er upp á daglegar 
skoðunarferðir, frábæran mat og skemmti-
lega kvölddagskrá.“

Norræna ferðaskrifstofan býður auk þess 
upp á skíðaferð til Týról í Austurríki í apríl 
og gönguferð til sama staðar í júlí undir 
öruggri leiðsögn fólks sem býr á svæðinu 
og gjörþekkir það. Nánari upplýsingar má 
finna á norræna.is og smyril-line.is. 

Siglt um heimshöfin í ævintýraferðum
Norræna ferðaskrifstofan hefur lengi boðið Íslendingum upp á hentugar ferðir með Norrænu. Nú hafa bæst í hópinn ævintýralegar 
skemmtisiglingar á sólríkum slóðum.

Skemmtiferðaskipið Epic er annað stærsta sinnar tegundar í heiminum. Norræna ferðaskrifstofan býður upp á 
siglingar með skipinu.

Norræna siglir milli Íslands, Færeyja og Danmerkur. MYND/ÚR EINKASAFNI

„Farþegar þurfa ekki að láta sér leiðast yfir sumar-
tímann,“ segir Skúli Unnar Sveinsson, ferðaráðgjafi hjá 
Norrænu ferðaskrifstofunni. MYND/GVA
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Ef bókað er á skrifstofu bætist við 1.500 króna bókunargjald.

Larimar íbúðir 
Verð frá 85.400 kr.
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
m/1 svefnh. 

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 
og íslensk fararstjórn. 

Verð á mann m.v. 2 í íbúð m/ 1 svefnh. 
95.300 kr.

Melia Benidorm
Verð frá 123.400 kr.
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
tvíbýli með hálfu fæði.

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 
og íslensk fararstjórn.

Verð á mann m.v. 2 í tvíbýli 134.300 kr.

Kaktus Albir
Verð frá 103.900 kr.
á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 
tvíbýli með hálfu fæði

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 
og íslensk fararstjórn.

Verð á mann m.v. 2 í tvíbýli með hálfu 
fæði 112.600 kr.

Sol Y Mar íbúðir
Verð frá 103.000 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í 
íbúð m/3 svefnh. 

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 
og íslensk fararstjórn. 

Verð á mann m.v. 2 í íbúð m/ 1 svefn. 
123.400 kr.

17. apríl - 24. apríl 11. - 18. júní 24. - 30. apríl 11. - 18. júní

CALPE BENIDORM ALBIR CALPE
Fjölskylduvænn 
áfangastaður

Líf og fjör í sólinni Rólegheit og afslöppun Fjölskylduvænn 
áfangastaður

Upplifðu 
 Fjölskylduvæna áfangastaði

 Fjölbreytt úrval gististaða 

 Mikla afþreyingu á svæðinu 

 Fallegar strendur

 Terra Mitica skemmtigarðinn

 Aqualandia vatnsrennibrautagarðinn

 Mundomar vatnaveröld

 Terra Natura náttúrulífsgarðinn

 Eitthvað fyrir alla
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„Við höfum ferðast saman til Slóveníu og Ítalíu og núna síðast til 
Týról í Austurríki. Þangað fórum við í tilefni af fimmtán ára starfs-
afmæli kórsins. Vorum í viku og héldum tónleika, meðal annars við 
kaþólska messu,“ segir Ásta Guðmundsdóttir, ein söngkvennanna í 
kvennakórnum Kyrjurnar. 

Þetta var þó ekki bara vinnuferð heldur líka skemmtiferð og fór 
hópurinn í dagsferðir, meðal annars til Brixen í Ítalíu og til Gar-
misch-Partenkirchen í Þýskalandi.

„Á hæsta fjalli Þýskalands, Zugspitze, sungum við meðal  annars 
Sunnan yfir sæinn breiða. Sigurbjörg Hv. Magnúsdóttir, kórstjórinn 
okkar, var ekki með í ferðinni á toppinn og því stjórnaði Halldóra 
Aradóttir, undirleikarinn okkar, þar undir berum himni en hún út-
setur mörg lög fyrir okkur. Við sungum svo bara eftir því  hvernig 
lá á okkur í ferðinni. Þetta var afar þægileg og skemmtileg ferð sem 
heppnaðist frábærlega,“ segir Ásta og bætir við að slíkar ferðir geri 
hópum gott.

„Þetta hristi hópinn mjög vel saman. Makarnir kynntust og 
við þeim. Svo er það líka svo sálarbætandi að syngja. Lagavalið er 
skemmtilegt og yfirleitt í léttari kantinum hjá okkur. Við höldum 
tvenna tónleika á ári og tökum þátt í kóramótum hér innanlands 
og förum í æfingabúðir svo starfið er mjög skemmtilegt. Nú erum 
við að byrja aftur eftir áramótin og auðvitað væri gaman að fá fleiri 
félaga í kórinn,“ segir Ásta, sem sjálf hefur verið þrjú ár í kórnum. 
„Þetta hafði alltaf blundað í mér og þegar stelpurnar mínar voru 
allar  orðnar stórar ákvað ég að skella mér og sé ekki eftir því.“

Nánar má forvitnast um Kyrjurnar á kyrjurnar.123.is.

Sungu í Ölpunum
Kyrjurnar við söng undir berum himni í fjallasal. MYND/ÚR EINKASAFNI

Ísland er númer sjö á  listanum 
og er umsögnin um  landið afar 
góð, fallegt landslag, góður 

matur og gestrisni Íslendinga. Þá 
er getið um að íslenska  krónan 
hafi fallið um 75% í efnahags-
hruninu sem gerir ferðalagið hag-
kvæmt fyrir budduna þótt verðlag 
fari hækkandi í landinu.  

Í fyrsta sæti listans er Srí 
Lanka. Eftir erfið ár hefur hagur 
landsins vænkast og ferðamanna-
straumur aukist. Verðlag er hag-
stætt og nú er Srí Lanka í rauninni 
það land þar sem mest er hægt að 
fá fyrir peninginn, sérstaklega ef 
hægt er að fá ódýrt flug frá Bang-
kok. 

Númer tvö á lista Lonely Planet 
er Svartfjallaland. Fagurt lands-
lag og villt náttúra auk frábærra 
stranda. Fjöll og höf, segja þeir 
hjá Lonely Planet og minna fólk á 
að taka gönguskó og sundföt með 
sér. Margvísleg útivist í boði, fjall-
göngur, göngu- eða hjóla ferðir 
og margir skemmtilegir bæir að 
sækja heim.

Númer þrjú er S-Kórea en þar er 
margt spennandi að sjá. Á undan-
förnum árum hefur efnahags-
vöxturinn verið mikill í landinu 
og hefur það breyst úr einu fátæk-
asta landi í Asíu í eitt það ríkasta. 

Númer fjögur er Ekvador. Þetta 
suðurameríska land hefur margt 

Tíu eftirsóknarverðustu staðirnir 
Lonely Planet birti lista í haust yfir þá tíu staði sem mest er um vert að heimsækja í heiminum en Ísland er meðal þeirra.

Srí Lanka er í efsta sæti listans en þangað 
er gott að koma sem ferðamaður.

Ísland er meðal þeirra tíu landa sem 
áhugaverðast er að heimsækja á þessu ári 
að mati Lonely Planet.

Númer tvö á lista Lonely Planet er Svart-
fjallaland. MYND/GETTY

að bjóða en það liggur á milli Kól-
umbíu til norðurs og Perú í suð-
austri með Kyrrahafið í  vestur. 
Bent er á að nýlega hafi járnbraut-
arkerfið verið endurnýjað. Hægt 
er að ferðast frá höfuðborginni 
Quito til hafnarbæjarins Guaya-
quil, sem er stærsta borg landsins, 
og er vonast til að það auki ferða-
mannastraum til landsins. 

Númer fimm er Slóvakía. Þar 

fer efnahag batnandi eftir inn-
göngu í Ev rópubanda lagið. 
Ástæðuna fyrir heimsókn til 
landsins má finna í fagurri nátt-
úru, mikilli sögu og góðum 
möguleikum á afslöppun.  Landið 
er lítið en hefur upp á margt að 
bjóða. Skíða- og helgarferðir eru 
vinsælar til Slóvakíu, sérstak-
lega þar sem verðlag er hagstætt 
í landinu. 

Salómonsey jar í S-Ky rra-
hafi eru númer sex á listanum. 
Þar er hægt að komast í allra 
skemmtilegustu köfun sem völ 
er á.  Nokkuð frumstætt land sem 
hefur átt  erfitt vegna malaríu sem 
hefur fælt ferðamenn frá eynni. 
Sagt er að það sé auðveldara að 
ferðast um nú en fyrir nokkrum 
árum þar sem samgöngur hafi 
batnað. Eyja sem hentar þeim 

sem vilja öðruvísi ferðalag, þar 
sem hvorki  finnast lúxushótel né 
 stórir verslunarmarkaðir. Gisti-
staðir eru einfaldir, jafnvel bara 
heima gisting.   

Ísland er í sjöunda sæti en í því 
áttunda er Tyrkland. Land sem 
hefur mikla sögu og merkilega 
forna staði. Bent er á austurhluta 
Tyrklands í þessu tilliti, gamlar 
borgir eins og Maridin og Midyat, 
frábæran mat í Gaziantep og ný-
lega fundnar rústir í Göbekli Tepe 
nálægt Sanliurfa. Þá er spennandi 
að ganga Abrahamsleiðina en gist 
er á kúrdískum heimilum í göng-
unni, enda langt frá ferðamanna-
stöðum við ströndina eða gamla 
bænum í Istanbúl.  

Í níunda sæti er Dóminíska 
lýðveldið. Þar hefur ferðamanna-
straumur aukist um 8,4% undan-
farið, enda eru nú f leiri f lug-
félög sem bjóða ferðir þangað 
auk skemmtiferðaskipa.  Landið 
er kjörið fyrir þá sem vilja fara 
á sjóbretti eða njóta lífsins á 
góðu hóteli við fallega strönd. 
Góður matur, ýmis afþreying og 
 karabísk stemning. 

Í tíunda sæti er Madagaskar 
sem er fjórða stærsta eyja í heimi 
á eftir Grænlandi, Nýju-Gíneu 
og Borneó. Vegna  einangrunar 
 sinnar hefur eyjan framúr-
skarandi plöntu- og dýralíf. Eyjan 
er í Indlandshafi. 
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Frá kr. 189.900 
Frábær vorferð fyrir eldri borgara 
Fararstjóri: Birgitte Bengtson
Heimsferðir gerir eldri borgurum frábært tilboð í ferð til Benidorm í vor. Einstakt sértilboð 
með gistingu á Hotel Melia. Gríptu þetta frábæra tækifæri og njóttu lífsins í vor á Benidorm á 
ótrúlegum kjörum. Fjölbreytt dagskrá í boði í fylgd fararstjóra Heimsferða.

Benidorm

Frábært verð
189.900 á mann í tvíbýli 
með hálfu fæði 8. maí í 20 nætur.
Verð fyrir einbýli aukalega kr. 80.500.
Aukagjald fyrir allt innifalið kr. 35.000.

Tilboðið gildir til 15. febrúar!
Eftir það hækkar verðið um 10.000 kr. 

með hálfu fæði

8. maí í 20 nætur



EYJAPERLUR Í HÖRPU
Vestmannaeyjagossins verður minnst á tónleikum í Hörpu kl. 

19.30 í kvöld með þeim Stefáni Hilmarssyni, Magna, Eyþóri 
Inga, Þór Breiðfjörð, Siggu Beinteins, Margréti Eir og Gretu 
Salóme. Þau flytja þekktar Eyjaperlur ásamt sextán manna 
popp- og kammersveit og fjörutíu manna kór.

� � � � �

� � � � � �

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Íslandi

Skúlatún 2 - 105 Reykjavík
idan@idan.is - www.idan.is

Þá gæti raunfærnimat verið fyrir þig!

Hefur þú starfað við vélstjórn  
í 5 ár eða lengur og vilt ljúka 
námi í faginu?

Áhugasömum er bent á að hafa samband við IÐUNA  
fræðslusetur í síma 590 6400 eða með því að senda  
fyrirspurn á radgjof@idan.is

VÉLSTJÓRN

Raunfærnimat miðar að því að meta færni og þekkingu sem 
viðkomandi býr yfir inn í skólakerfið. Að loknu raunfærnimati fara 
þátttakendur í skóla og ljúka því námi sem eftir stendur til að 
útskrifast. Inntökuskilyrði í raunfærnimat eru 5 ára starfsaldur í 
greininni og 25 ára lífaldur.

Kynningarfundur verður haldinn fimmtu- 
daginn 31. janúar kl. 17.00 í  Skúlatúni 2,  
6. hæð, 105 Reykjavík. 
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Trausti hefur starfað í fararstjórn 
í fjórtán ár með hléum þegar 
hann starfaði sem blaðamaður á 

Blaðinu og síðan á DV. Hann segir að 
þessi tvö störf fari ágætlega saman þar 
sem álagið getur verið mikið á báðum 
þessum vettvöngum. 

Það var bjart og 24°C hiti á Tenerife 
þegar við slógum á þráðinn til Trausta. 
Hann og kona hans sinna stórum hópi 
frá Íslandi og þurfa að vera til taks allan 
sólarhringinn. Trausti og Rún starfa fyrir 
Heimsferðir og taka vel á móti Íslend-
ingum allan ársins hring.

„Starf fararstjóra er virkilega 
skemmtilegt og það er gaman að vinna 
við aðaláhugamál sitt, ferðalög. Starfið 

er líka mjög krefjandi og ýmislegt getur 
komið upp á. Flestir sem hingað koma 
eru hér til að slappa af og skemmta sér 
og það er mjög gaman að kynnast mörgu 
skemmtilegu fólki. Íslendingar kunna 
að njóta lífsins. Reglulega koma þó upp 
erfið tilfelli, alvarleg veikindi, jafnvel 
dauðsföll en einnig ólæti sem geta orðið 
að lögreglumáli. Við þurfum þess vegna 
að sinna öllum skalanum, ef svo má að 
orði komast,“ útskýrir Trausti og segir 
að einstaka Íslendingur taki áhyggjurnar 
með sér í fríið. Það sé þó sem betur fer 
sjaldgæft. Hann segir flesta ferðamenn 
á Tenerife vera á aldrinum 45-60 ára á 
þessum tíma árs, en fjölskyldufólk er 
meira áberandi á sumrin. 

Í SUMAR OG SÓL 
ÁRIÐ UM KRING
BJARGVÆTTIR  Trausti Hafsteinsson og kona hans, Rún Kormáksdóttir, starfa 
sem fararstjórar á Tenerife og hafa dvalið þar í fjögur ár ásamt tveimur 
 dætrum. Þau finna vel fyrir kreppunni á Spáni, enda atvinnuleysi mikið þar.

Í BRASILÍU
Trausti fór ásamt fjöl-
skyldu sinni í ferðalag 
um Suður-Ameríku síð-
asta sumar en ferðinni 
er heitið til Kenía næsta 
sumar. 
MYNDIR ÚR EINKASAFNI
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TÖFF TÍMI
„Þetta var eftir 
að DV birti frétt-
ina um kynferðis-
brotamann á Ísa-
firði og við  þurftum 
að leggja hart 
að okkur til að fá 
fólk til að tala við 
 blaðið.“ 

Við erum á Facebook Bæjarlind 6 • S. 554 7030 
Opið 10-16 í dag

www.rita.is

Nýtt frá

Vor 2013

Skúlatún 2 - 105 Reykjavík
idan@idan.is - www.idan.is

Þá gæti raunfærnimat verið fyrir þig!

Hefur þú starfað við bifvélavirkjun, 
bifreiðasmíði eða bílamálun í 5 ár eða 
lengur og vilt ljúka námi í faginu?

Áhugasömum er bent á að hafa samband við IÐUNA  
fræðslusetur í síma 590 6400 eða með því að senda  
fyrirspurn á radgjof@idan.is

BÍLGREINAR

Raunfærnimat miðar að því að meta færni og þekkingu sem 
viðkomandi býr yfir inn í skólakerfið. Að loknu raunfærnimati fara 
þátttakendur í skóla og ljúka því námi sem eftir stendur til að 
útskrifast. Inntökuskilyrði í raunfærnimat eru 5 ára starfsaldur í 
greininni og 25 ára lífaldur.

Kynningarfundur verður haldinn fimmtu- 
daginn 31. janúar kl. 17.00 í  Skúlatúni 2,  
6. hæð, 105 Reykjavík. 
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FERÐIRFERÐIR

Í VINNUNNI Þarna leiddi Trausti gönguhóp upp á topp Teide, hæsta fjalls Spánar (3.718 m), í september síðastliðnum. 

GLEÐI
Þar sem sólin skín alla 
daga þar er gleði. Trausti 
ásamt eiginkonu sinni, 
Rún, og dætrunum 
Tönju sem er 14 ára og 
Matthildi sem er 8 ára. 

BARNVÆNIR SKÓLAR
„Fyrst eftir hrunið fækkaði íslenskum 
ferðamönnum hér en undanfarna mán-
uði höfum við fundið fyrir talsverðri 
fjölgun,“ segir Trausti sem sjálfur býr 
með fjölskyldu sinni í gamla bænum, 
Los Cristianos, sem liggur nálægt Amer-
ísku ströndinni. Nágrannar eru heima-
menn. Dætur hans, Tanja Líf, 14 ára, 
og Matthildur, 8 ára, ganga í spænska 
skóla sem Trausti segir að séu opinberir 
skólar og mjög barnvænir. „Þær stunda 
tónlistarnám, leiklist, söng og íþróttir 
utan skóla sem er talsvert ódýrara en 
heima á Íslandi,“ greinir Trausti frá. 
„Hið opinbera kerfi er til fyrirmyndar 
hér hvað varðar tómstundir fyrir börn 
og einnig fyrir fullorðna.“

Þrátt fyrir mikla kreppu og atvinnu-
leysi á Spáni, segir Trausti að heima-
menn séu glaðværir. „Ætli það sé ekki 
góða veðrið? Maður heyrir það þó á 
fólkinu að það glímir við skuldir og at-
vinnuleysi. Þessa þungu og reiðu undir-
öldu sem hefur verið áberandi heima 
eftir hrun er þó ekki að finna hér.“

Á FERÐ UM HEIMINN
Trausti segir yndislegt að búa á Tene-
rife. „Þetta er lítil en einkar falleg eyja, 
hér er bjart allt árið um kring og veðrið 
alltaf gott sem er notalegt. Hér er líka 
skemmtileg menning og fjöl skrúðugt 
mannlíf. Heimamenn leggja mikla 
áherslu á samveru fjölskyldunnar og 
margt er gert fyrir börn og unglinga. 
Dætur okkar hafa átt auðvelt með 
að aðlaga sig aðstæðum hér og eru 
ánægðar með lífið. Skólarnir eru góðir 
og  dæturnar eru orðnar betri í spænsk-
unni en foreldrarnir,“ segir Trausti enn 
fremur og bætir við að eldri dóttirin 
sé þó farin að skoða framhaldsskóla 
heima á Íslandi. „Hugsanlega þurfum 
við að breyta lífi okkar þegar að því 
kemur,“ bætir hann við en dæturnar eru 
ekki óvanar því að ferðast um heiminn. 
Þær hafa dvalið um lengri eða skemmri 
tíma í hinum ýmsu löndum með for-
eldrunum. „Áður en við fluttum hingað 
hafði ég starfað á Ítalíu og Grikklandi. 
Einnig hef ég meðal annars starfað í 
Austurríki, Marokkó, Gambíu, Tyrklandi 
og á meginlandi Spánar og svo töluvert 
á Kanaríeyjum og í Tékklandi. Þess utan 
höfum við fjölskyldan auðvitað ferðast 
víða sjálf. Þessi ferðalög víkka sjón-
deildarhringinn hjá dætrunum og gera 
þær víðsýnni. Börn hafa þó ekki alveg 
sama frjálsræðið hér og heima.“ 

KARNIVAL Á ÞORRA
Þegar Trausti er spurður hvort  þorrinn 
verði blótaður á Tenerife, svarar hann 

því til að mikil karnivalhátíð hefjist 
í byrjun febrúar. „Það eru mögnuð 
hátíðahöld sem tengjast þeirri gömlu 
hefð að kveðja kjötið fyrir páskaföstuna 
og leggja eyjaskeggjar mikið upp úr 
hátíðahöldum. Hér á Tenerife er önnur 
fjölmennasta karnivalhátíðin á eftir Ríó 
í Brasilíu.“

Í HÖRÐU FRÉTTUNUM
Trausti segist stundum sakna blaða-
mennskunnar. „Mér fannst mjög 
skemmtilegt að vinna við fjölmiðla. Ég 
byrjaði á Blaðinu en færði mig síðan 
yfir á DV. Það var á þeim tíma sem átti 
að rífa blaðið upp eftir mikla lægð. 
Við  vorum hörkuduglegur hópur sem 
höfðum metnað til að gera vel. Þetta var 
eftir að DV birti fréttina um kynferðis-
brotamann á Ísafirði og við þurftum að 
leggja hart að okkur til að fá fólk til að 
tala við blaðið,“ segir hann.

Þrátt fyrir fremur stuttan feril í blaða-
mennsku vann Trausti fjölmiðlasam-
keppni á vegum Evrópusambandsins 
árið 2010 og var einnig tilnefndur til ís-
lensku blaðamannaverðlaunanna. 

Í SUÐUR-AMERÍKU
Síðasta sumar fór fjölskyldan í gott 
frí til Suður-Ameríku. „Við fórum til 
Brasilíu, þar sem mágur minn býr, 
síðan til Argentínu og Paragvæ en þetta 
var algjörlega ógleymanleg ferð, sér-
staklega Amazon-skógarnir. Sú ferð 
hafði verið lengi á dagskrá. Í sumar er 
ferðinni heitið í safaríferð til Kenía og 
vonandi getum við tekið smá frí á Ís-
landi líka. Síðasta vor komum við heim 
til að ferma dóttur okkar en sú vika fór 
einkum í undirbúning veislunnar og að 
halda upp á stórafmæli Rúnar,“ segir 
Trausti sem segist ekki fá heimþrá, enda 
varið góðum hluta ævinnar í útlöndum, 
þar á meðal nokkrum árum í Frakklandi 
á unglingsaldri. „Maður saknar þó alltaf 
fjölskyldu og vina.“  ■ elin@365.is
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YFIRGRIPSMIKIL 
SÝNING 
Ívar Brynjólfsson ljós-
myndari verður með 
ókeypis leiðsögn um 
sýninguna Þættir úr 
sögu ljósmyndunar á 
Íslandi 1970-1990 á 
 morgun í Þjóðminja-
safninu.
MYND/GVA

Um síðastliðna helgi var opnuð ljós-
myndasýning á Þjóðminjasafninu, 
byggð á nýútkominni skýrslu safns-

ins, Þættir úr sögu ljósmyndunar á Íslandi 
1970-1990, eftir Steinar Örn Atlason. 

Á morgun leiðir Ívar Brynjólfsson ljós-
myndari gesti safnsins um sýninguna.

„Við erum að rannsaka íslenska ljós-
myndasögu bæði samtímasögu og fortíð-
ina. Árið 1995 var gerð rannsókn á tíma-
bilinu 1950 til 1970 þar sem tekin voru 
almenn viðtöl við ljósmyndara um áhuga 
þeirra á ljósmyndun, hvar þeir lærðu, 
hvernig námið fór fram og svo framvegis. 
Einar Örn Atlason tók saman skýrslu og 
skrifaði lýsingu á tímabilinu sem kom út 
á bók. Svo var ákveðið að halda áfram og 
taka næstu tuttugu ár fyrir,“ útskýrir Ívar. 

Tekin voru viðtöl við fimmtán ljós-
myndara en einnig fólk sem var í forvígi 
fyrir söfnun gamalla ljósmynda og áhuga-
ljósmyndara. Þá er einnig að finna sýn-

ingatal og lista yfir þær bækur sem gefnar 
voru út á þessum tíma, um ljósmyndun.

„Við reyndum að taka fyrir allar stéttir. 
Þetta er yfirgripsmikið efni en nær sjálf-
sagt ekki yfir alla. En ég tek fram að það 
var enginn undanskilinn að yfirlögðu ráði,“ 
útskýrir Ívar. Hann segir að með rannsókn-
inni hafi fengist ákveðin yfirsýn yfir stöðu 
ljósmyndunar á Íslandi á þessu tímabili. 

„Á þessum tíma verða ljósmyndasöfnin 
til að mynda sterkari, áhugaljósmyndarar 
verða einnig áberandi á þessu tímabili og 
ljósmyndarar fara utan til að mennta sig.“

Á sýningunni er að finna myndir úr 
safneign Þjóðminjasafnsins, Listasafns 
Íslands og Listasafns Reykjavíkur og úr 
einkaeigu ljósmyndaranna sjálfra. 

Leiðsögnin hefst klukkan 14 á morgun. 
Þess má geta að á morgun er einnig loka-
dagur sýningarinnar Einvígi aldarinnar. 
Fischer og Spassky – 40 ár, í Þjóðminja-
safninu. ■ heida@365.is

SAGA LJÓSMYNDA
LEIÐSÖGN   Ljósmyndasýningin Þættir úr sögu ljósmyndunar á Íslandi 1970-
1990 stendur nú yfir á Þjóðminjasafninu. Á morgun verður ókeypis leiðsögn.

Íslenska kvikmyndin XL í 
 leikstjórn Marteins Þórs-
sonar hefur nú verið sýnd í 
 Sambíóunum í viku og hlotið 
afar góðar viðtökur. Kvik-
myndin hefur að auki fengið 
góða gagnrýni, sérstak-
lega leikarinn Ólafur Darri, 
sem sagður er bera hitann 
og  þungann af myndinni. 
Á Facebook-síðunni XL-
movie er hægt að fylgjast 
með umræðum um myndina 
og sjá skemmtilegar um-
sagnir. Myndin segir frá þing-
manninum Leifi sem neyddur 
er í áfengismeðferð en ákveður 
að halda eitt heljarinnar partí 
áður en sú meðferð hefst. Ís-
lenskar myndir eru ekki fyrir-
ferðarmiklar í bíóhúsum svo 
það er um að gera að skella sér 
á XL og upplifa veisluna með 
þessum frábæru leikurum. 

ÍSLENSKT 
PARTÍ
Áhugaverð kvikmynd

Skúlatún 2 - 105 Reykjavík
idan@idan.is - www.idan.is

Þá gæti raunfærnimat verið fyrir þig!

Hefur þú starfað við pípulagnir eða 
húsasmíði  í 5 ár eða lengur og vilt 
ljúka námi í faginu?

Áhugasömum er bent á að hafa samband við IÐUNA  
fræðslusetur í síma 590 6400 eða með því að senda  
fyrirspurn á radgjof@idan.is

BYGGINGAGREINAR

Raunfærnimat miðar að því að meta færni og þekkingu sem 
viðkomandi býr yfir inn í skólakerfið. Að loknu raunfærnimati fara 
þátttakendur í skóla og ljúka því námi sem eftir stendur til að 
útskrifast. Inntökuskilyrði í raunfærnimat eru 5 ára starfsaldur í 
greininni og 25 ára lífaldur.

Kynningarfundur verður haldinn fimmtu- 
daginn 31. janúar kl. 17.00 í  Skúlatúni 2,  
6. hæð, 105 Reykjavík. 

NÁNARI
UPPLÝSINGAR

Á IDAN.IS
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Suzuki gítarnám

Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík
býður nú upp á gítarnám í fyrsta sinn
fyrir nemendur á aldrinum 3ja til 7 ára.

Einnig er kennt á fiðlu, víólu,  
píanó og selló.

Skrifstofa skólans er opin milli  
kl. 9:00-13:00 mánudaga-föstudaga.

Upplýsingar í síma 551-5777 eða á
postur@suzukitonlist.is



BÍLAR &
FARARTÆKI

MMC Outlander comfort. Árgerð 2004, 
ekinn 78 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
LEÐUR BÍLL Verð 1.480.000. 
Rnr.251501.

DODGE Caravan. Árgerð 2003, ekinn 
164 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
990.000. Rnr.103934.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2004, 
ekinn 135 Þ.KM, bensín, 5 gírar. tilboð 
610.000. áhl 610.000 afb 23 per mán 
Rnr.104322.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Toyota Yaris. Árgerð 2012, ekinn 24.þ 
km. Bensín, sjálfsk. Verð 2.650.000 kr 
Rnr: 112210

Toyota Avensis. Árgerð 2012, ekinn 8.þ 
km. Bensín, sjálfsk. Verð 4.550.000 kr. 
Rnr: 112286

Kia Sorento. Árgerð 2006, ekinn 188.þ 
km. Dísel, sjálfsk. Verð 1.390.000 kr. 
Rnr: 111922

Skoda Octavia. Árgerð 2005, ekinn 
99.þ km. 4x4, bensín, beinsk. Verð 
1.290.000 kr Rnr: 111527

Bílaverkstæði Austurlands
Miðás 2, 700 Egilsstaðir

Sími: 4705073
Opið virka daga 9-18

www.bva.is

DÍSEL - 7 MANNA
KIA CARENS.Árgerð 2007, ekinn 99.þ 
km,sjálfskiptur,er á staðnum.Verð 
2.180.000. Rnr.103185.Sími:562-1717.

TILBOÐ 1.990.000.-
ISUZU D MAX D-MAX.Árgerð 
2008,ekinn 168.þ km,dísel,5 
gírar,einn eigandi,góð smurbók,er á 
staðnum.Verð áður 2.490.000.Tilboð 
1.990.000.- Rnr.103136.Sími:5621717.

TILBOÐ 1.990.000.-
ISUZU D MAX AT D-MAX.Árgerð 
2008,ekinn 199.þ km,dísel, 
sjálfskiptur,einn eigandi,góð 
smurbók,er á staðnum.Verð áður 
2.570.000.Tilboð 1.990.000.- 
Rnr.103069.Sími:5621717.

TILBOÐ 1.490.000.-
ISUZU CREW CAB D-MAX.Árgerð 
2006,ekinn 187.þ km,dísel,5 
gírar,einn eigandi,góð smurbók,er á 
staðnum.Verð áður 1.890.000.Tilboð 
1.490.000.- Rnr.103137.Sími:562-
1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

DIESEL DIESEL !
Range Rover HSE Diesel 09/2002 
ek 230 þ.km Flottur og vel búinn 
jeppi, með góða viðhaldssögu /góð 
dekk verð 2.5 mil / skipti möguleg 
(8648989)

FLOTTUR 35” !
MMC Pajero Sport Diesel President 
04/99 ek 219 (90 á vél) upph 35” 
leður, lúga , ny dekk allt uppá 10 ! 
Verð 990 þús ( 897-7387 )

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

LAND ROVER FREELANDER 2 S 
DIESEL Árgerð 2008, ekinn aðeins 
56 Þ.km, sjálfskiptur, leður ofl. Verð 
3.990.000. Raðnr. 322902 - Jeppinn er 
á staðnum, flottur!

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
SE 01/2008, ekinn 99 Þ.km, DIESEL, 
sjálfskiptur. 20” superchargefelgur og 
grill. Verð 7.490.000. Raðnr. 322848 
Glæsijeppinn er í salnum, kíktu við!

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
SE DIESEL 03/2006, ekinn 159 Þ.km, 
sjálfskiptur, leður, lúga, samlitur, 
og fullt af flottum aukahlutum. 
Verð 5.960.000. Raðnr. 284759 - 
Glæsijeppinn er í salnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

KIA Sorento ex luxury 2,2 197hö. 
Árgerð 2012, ekinn 30 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.990.000. 
Rnr.160463. VERÐ NÚ kr: 6.690.000,-

TOYOTA Corolla 1,6 vvti sport. Árgerð 
2005, ekinn 150 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.390.000. Rnr.990093.

TOYOTA Rav4. Árgerð 2005, ekinn 117 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.590.000. 
Rnr.140145.

MERCEDES BENZ Glk 220 cdi 
4matic . Árgerð 2012, ekinn 14 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.690.000. 
Rnr.160461.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

HYUNDAI SANTA FE 4x4. Árg 2004, 
ek. 157 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
990þ áhvl 749þ afb 44þ - búið að 
skipta um tímareim! Bíll Í toppstandi. 
Rnr.123330.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá og 

á staðinn
www.hofdabilar.is

FORD F350 HARLEY DAVIDSON 4X4 
09/2005, 40” breyttur ekinn 110 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur, tölvukubbur, pallhús 
ofl. Verð 3.890.000. Raðnr. 290121 - 
Pallbíllinn vígalegi er á staðnum!

DODGE CHARGER R/T DAYTONA 
Árgerð 2006, ekinn 49 Þ.km, 
5,7L, sjálfskiptur. Verð 4.890.000. 
Raðnr.105137 - Mikil sala, vantar alltaf 
fleiri bíla á skrá!

FORD EXPLORER EDDIE BAUER 
4X4 Árgerð 2010, ekinn 82 Þ.km, 
sjálfskiptur, leður ofl. Verð 6.180.000. 
Raðnr. 135743 jeppinn snyrtilegi er í 
salnum. Mikil sala, vantar alltaf fleiri 
bíla á skrá!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

TOYOTA Land cruiser 90 lx 38”. 
Árgerð 2001, ekinn 157 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur.aukatankur, læstur og fl, 
Verð 2.590.000. Rnr.111214.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.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

bílafjármögnun

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

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

HYUNDAI Santa Fe II LUX. Nýskr. 
01/11, ekinn 36 Þ.KM, dísel, 7 manna, 
sjálfskiptur. Verð 6.400.000. 
Rnr.270209.

HYUNDAI Getz GLS. Nýskr. 07/03, 
ekinn 142 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Skipt 
um tímareim við 132 þ.km. Verð 
590.000. Rnr.151635.

PORSCHE Cayenne Turbo. Nýskr. 
09/03, ekinn 77 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 4.980.000  TIILLBOOÐÐSS--
VERÐ 3.980.000. Rnr.130301.

SUZUKI Grand Vitara XL-7. Nýskr. 
06/06, ekinn 101 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 2.290.000  TIILLBOOÐÐSS-
VERÐ 1.890.000. Rnr.151512.

TOYOTA Land Cruiser 120VX. Nýskr. 
12/02, ekinn 176 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 3.190.000 TILLLBOOÐSS-
VERÐ 2.690.000. Rnr.130380.

ISUZU D Max. Nýskr. 03/08, ekinn 165 
Þ.KM, dísel, 5 gírar, hús, heithúðun. 
Verð 2.390.000  TTILBOÐÐSVVVERÐRÐ 
1.890.000. Rnr.200853.

HYUNDAI Santa Fe II. Nýskr. 04/08, 
ekinn 102 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.620.000  TTILBOÐSVVVERRÐ 
2.990.000. Rnr.140556.

HAGKVÆM 
BÍLAFJÁRMÖGNUN

20% MINNI 
bensíneyðsla á 90  
en á 110 km hraða.



Sérfræðingur í fjárhagsstöðu heimila  
og fyrirtækja

Starfið felst í undirbúningi og reglubundinni söfnun gagna um 
fjárhags stöðu heimila og fyrirtækja, tölfræðilegri úrvinnslu, 
greiningu, birtingu á niðurstöðum og samskiptum við notendur.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða  

sambærileg menntun.
 Þekking á tölfræðilegri úrvinnslu.
 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð. 

Sérfræðingur í launa- og tekjutölfræði

Starfið felst í útreikningum og útgáfu á launavísitölum, bæði 
reglulegri vinnslu og þróunarvinnu, svo og öðrum verkefnum 
við úrvinnslu og greiningu á launa- og tekjuupplýsingum.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf á sviði tölfræði, verkfræði, stærðfræði eða annað sem 

nýtist í starfi.
 Góð þekking á íslensku efnahagslífi og vinnumarkaðnum er æskileg.
 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra  

upplýsinga er kostur.
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.

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

Umsóknarfrestur er til 11. febrúar 2013.

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfulla 
 og áhugasama starfsmenn

Sérfræðingur

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (Helga@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og 

fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 

gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

Ráðuneytið fer með mál er varða m.a. 
náttúruvernd, friðlýsingar, veiðistjórn, 
mengunarvarnir, loftslagsmál, líffræðilega 
fjölbreytni, skógrækt, landgræðslu, 
skipulagsmál og fræðslu á sviði 
umhverfismála.

Starfsmenn umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins eru 40 og skiptist 
starfsemi þess í fjórar skrifstofur: skrifstofu 
landgæða, skrifstofu hafs, vatns og 
loftslags, skrifstofu umhverfis og skipulags 
og skrifstofu fjármála og rekstrar.

Nánari upplýsingar um ráðuneytið 
má finna á heimasíðu þess                                 
www.umhverfisraduneyti.is

Helstu verkefni

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing á skrifstofu 
fjármála og rekstrar  

U

Menntunar- og hæfniskröfur

  

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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



S.G Hús hf óska eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Leitað er að drífandi einstaklingi sem býr yfir 
skipulagshæfileikum og hefur mikla samskiptahæfni til þess að vera leiðtogi í öflugum hópi starfsmanna. 

S.G Hús hf er leiðandi fyrirtæki í einingahúsaframleiðslu á Íslandi, fyrirtækið framleiðir meðal annars íbúðarhús, 
leikskóla, skóla, sumarhús og margvíslegar sérhannaðar byggingar. S.G Hús hf hafa verið starfrækt síðan 1996, 
en starfsemi félagsins má rekja aftur til ársins 1959. Höfuðstöðvar fyrirtækisins er á Selfossi.  

 
Starfssvið: 

 Ábyrgð á rekstri og starfsemi 
félagsins 

 Ábyrgð á framkvæmd verk- og 
fjárhagsáætlunar 

 Stefnumörkun 
 Verkefnaþróun og tengslamyndun 

 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Háskólamenntun, iðn- eða tæknimenntun eða 

víðtæk reynsla sem nýtist í starfi 
 Reynsla af stjórnun, rekstri og mannaforráðum 

skilyrði 
 Leiðtoga- og skipulagshæfni og hæfni í 

samskiptum 
 Hæfni til að takast á við og vinna undir álagi 

 

Upplýsingar um starfið veitir Nína Björk Sigurðardóttir, nina@sghus.is. Umsóknarfrestur er til og með             
10. febrúar 2013. Umsóknir skulu sendar á póstfangið nina@sghus.is. Öllum umsóknum verður svarað. 

 

 
Austurvegi 69  800 Selfossi  Sími 482 3850  sghus@sghus.is  

Sveitarfélagið Ölfus

Félagsráðgjafi  óskast til starfa
Félagsráðgjafi óskast til starfa hjá 
sveitarfélaginu Ölfus með aðsetur  

í Þorlákshöfn.                                                           
Helstu verkefni eru:   
• Félagsleg ráðgjöf og fjárhagsaðstoð
• Barnavernd,
• Málefni fatlaðra,
• Málefni aldraðra,
• Önnur mál sem falla undir lög um félagsþjónustu 
 sveitarfélaga.

Hæfniskröfur:
• Félagsráðgjafamenntun
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.
• Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti.

Samstarf er á milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði 
velferðarþjónustu, einn félagsmálastjóri er yfir svæðinu 
og sameiginleg velferðarnefnd.  

Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með faglegu starfi og 
ráðgjöf.  Sveitarfélögin  bjóða upp á fjölbreytt verkefni 
á sviði velferðarmála, svigrúm til nýrra verkefna og 
vinnubragða.  Æskilegt er að viðkomandi búi og starfi í 
sveitarfélaginu.

Launakjör eru skv. kjarasamningi Félagsráðgjafafélags 
Íslands og launanefndar sveitarfélaga. 

Umsóknarfrestur er til 8. febrúar 2013.  

Umsóknir skal senda til Sveitarfélagsins Ölfuss, Hafnar-
berig 1, 815  Þorlákshöfn merkt “félagsráðgjafi”.

Nánari upplýsingar veitir María Kristjánsdóttir 
félagsmálastjóri í síma 483-4000, 
netfang maria@hveragerdi.is

26. janúar 2013  LAUGARDAGUR
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Krabbameinsfélagið

Leitarstöð Krabbameinsfélagsins annast skipulega leit að krabbameinum í leghálsi og brjóstum.
Gildi Krabbameinsfélagsins eru traust, fagmennska, umhyggja og virðing

mestu leyti í vinnu við móttöku og litun sýna en síðar hefst þjálfun við smásjárskoðun og greiningu       
frumusýna.  

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Þrastar Á. Gunnarssonar, starfsmannastjóra Krabbameinfélagsins, 
Skógarhlíð 8, 105 Reykjavík merkt „Lífeindafræðingur“ eða á netfangið throstur@krabb.is fyrir               
11. febrúar 2013.

Lífeindafræðingur óskast

Starfssvið:  
• Almenn gestamóttökustörf
• Reynsla af sambærilegum störfum er skilyrði

Hlutastarf með skóla mögulegt fram á sumar en 
fullt starf í vaktavinnu í sumar ! 

Um er að ræða vaktavinnu. Góð tölvu- og tungu-
málakunnátta æskileg og sjálfstæð vinnubrögð 

Umsóknir sendist á box@frett.is ásamt ferilskrá, 
farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Hótel - Gestamóttaka

LAUGARDAGUR  26. janúar 2013 3
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ERT ÞÚ ÁRANGURSDRIFINN EINSTAKLINGUR  
MEÐ MIKLA SAMSKIPTAHÆFNI?

Ekran er hluti af 1912 og þjónar stóreldhúsum með dagleg aðföng með því að bjóða heildarlausn þar sem breitt 
vöruúrval, hagkvæm verð, traust afgreiðsla, sérþekking og persónuleg þjónusta er í fyrirrúmi. Stuðlað er að 
árangri viðskiptavina fyrirtækisins með því að einfalda aðfangakeðju þeirra. Fyrirtækið er með söluskrifstofu  
og vöruhús bæði í Reykjavík og á Akureyri. Sjá nánar á vefsíðu okkar www.ekran.is

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

• Kynning og sala á vörum fyrirtækisins

• Uppbygging tengsla við viðskiptavini

• Greining viðskiptatækifæra

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði  
við sölustjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Menntun sem nýtist í starfi ásamt  
þekkingu á mat og matargerð

• Reynsla af sölustörfum skilyrði

• Geta til að vinna undir álagi

• Haldgóð tölvukunnátta

• Frumkvæði og áreiðanleiki

• Þjónustulund, samstarfshæfni  
og jákvætt viðhorf

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Umsjón með ráðningu hefur Inga Guðrún Birgisdóttir mannauðsstjóri.  
Áhugasamir um starfið sendi umsókn á: atvinna@1912.is þar sem greina  
skal frá menntun, fyrri störfum og þeirri reynslu sem umsækjandi telur að muni 
gagnast sér í starfinu. Öllum umsækjendum verður tilkynnt þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar.

Viðkomandi einstaklingur yrði hluti af söluteymi Ekrunnar. Æskilegt er að 
umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Frekari upplýsingar um starfið veitir  
Jón Ingi Einarsson, sölustjóri í s. 824-8596.

VIÐSKIPTASTJÓRI

Húnaþing vestra

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er 

stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 

með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi 

vesta eru 1.170.  Hvammstangi er í 

alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 

og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð 

frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi 

vestra er til staðar öll almenn opinber 

þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar 

þjónustu. Möguleikar til útivistar, 

íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru 

fjölmargir og því er Húnaþing vestra 

góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Sviðsstjóri Framkvæmda- og umhverfissviðs
Laust er til umsóknar starf sviðsstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs sveitarfélagsins Húnaþings vestra.  
Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Starfið heyrir beint undir sveitarstjóra Húnaþings vestra.  
Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sviðsstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs.  
Sviðsstjóri ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í öllum störfum sínum og ákvörðunum.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur um starf sviðsstjóra Framkvæmda- og umhverfissviðs Húnaþings vestra er til og með 16. febrúar nk. 
Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvamms-
tangi. Öllum umsóknum verður svarað skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu 
sveitarfélagsins www.hunathing.is.  Nánari upplýsingar um starfið veita Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í síma 864-4806 
og Leó Örn Þorleifsson, oddviti í síma 864-3939.

Starfssvið
• Öll verkefni sem lúta að starfi skipulags- og byggingarfulltrúa  
 m.a. veitingu byggingarleyfa
• Sviðsstjóri á setu í framkvæmdaráði sveitarfélagsins ásamt  
 sveitarstjóra, sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs og  
 sviðsstjóra fjölskyldusviðs
• Ábyrgð á starfsemi þjónustumiðstöðvar á Hvammstanga, hafnar, 
 eignasjóðs, brunavörnum, fráveitu, hitaveitu, vatnsveitu,  
 umhverfismálum, umferðar- og samgöngumálum, framkvæmda  
 og viðhaldsmálum sveitarfélagsins
•  Gerð fjárhagsáætlana í samvinnu við framkvæmdaráð, sveitar-

stjórn, rekstrarstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs og aðra  
starfsmenn sveitarfélagsins eftir því sem við á

• Umsjón með lóðum og lendum sveitarfélagsins
• Ábyrgð og eftirlit með öryggismálum
• Sviðsstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs er jafnframt  
 starfsmaður skipulags- og umhverfisráðs Húnaþings vestra

Menntunar- og hæfniskröfur
• Próf í rekstrar-, verk-, byggingar- eða tæknifræði sem nýtist  
 í starfi
• Hafi réttindi skipulags- og byggingafulltrúa
• Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og fjárhags  
 áætlanagerð
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum  
 samskiptum
• Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg
• Þekking á sviði framkvæmda er nauðsynleg
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er  æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  skipulagshæfni
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Lögfræðingur
Leitum að lögfræðingi fyrir fjármálafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. 
Viðkomandi þarf að hafa lokið grunn- og meistaranámi í lögfræði, hafa lögmanns-
réttindi og að lágmarki 3 ára starfsreynslu. Spennandi tækifæri!

Nánari upplýsingar gefur Helga Rún Runólfsdóttir, helga@intellecta.is.
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Bifvélavirkjar
Skoðunarmaður ökutækja

Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja til starfa 
við skoðun ökutækja á höfuðborgarsvæðinu. Um fram-
tíðarstarf er að ræða en einnig kemur til greina starf í 
sumarafleysingum. Umsóknarfrestur er til 6. febrúar.

Umsóknir berist til Árna Stefánssonar þjónustustjóra. 
arni@adalskodun.is. Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað að 
loknum umsóknarfresti.

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson þjónustustjóri 
og Hörður Harðarson fagstjóri. Sími 5906900.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa á 
ökutækjasviði og starfrækir í dag fjórar skoðunar-
stöðvar á höfuðborgarsvæðinu ásamt skoðunarstöð 
í Reykjanesbæ. Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum í 
Grundarfirði, Ólafsfirði og Reyðarfirði.

LAUF – félag flogaveikra auglýsir eftir starfsmanni 
í hlutastarf við tímabundið verkefni, nokkra tíma á 

viku fram á vor.
 Um er að ræða skipulagningu og gangsetningu á 

hópastarfi/jafningastuðningi. Viðkomandi skal hafa reynslu 
af því að skipuleggja félagsstarf. 

Áhugasamir hafi samband í netfang: lauf@vortex.is

Við bjóðum
góða þjónustu

Sérfræðingur í Greiningu Íslandsbanka

Helstu verkefni

 - Vinna með reyndum sérfræðingi við að  
greina innlendan hlutabréfamarkað 

 - Fjárfestingaráðgjöf m.a. verðmatsgerð, 
afkomuspár og fjárfestakynningar 

 - Samskipti við innlenda og erlenda  
fagfjárfesta 

Greining Íslandsbanka leitar að öflugum liðsmanni til að slást í hópinn. Greining heyrir undir Framkvæmda-
stjóra Markaða en á sama sviði eru að auki Verðbréfamiðlun, Millibankamarkaðir, Gjaldeyrismiðlun og 
Fyrirtækjaráðgjöf. Hjá Mörkuðum starfar kraftmikill hópur sérfræðinga sem býr yfir mikilli þekkingu og 
reynslu af fjárfestingabankastarfsemi. 

Greining Íslandsbanka stundar rannsóknir á sviði efnahagsmála og fjármála með það að markmiði að 
þjónusta  viðskiptavini bankans í fjárhagslegum ákvörðunum sínum. 

Nánari upplýsingar veitir: Ingólfur Bender, forstöðumaður Greiningar Íslandsbanka, sími 440 4635, 
netfang: ingolfur.bender@islandsbanki.is   

Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is   
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is  og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá fyrir 3. febrúar nk.

Hæfniskröfur

 - Meistaragráða á sviði fjármála- og/eða hagfræði

 - Starfsreynsla á sviði fjármála og/eða hagfræði

 - Hæfni til að miðla efni á íslensku og ensku í mæltu 
og rituðu máli

 - Hæfni í mannlegum samskiptum

Við leitum að 
öflugum liðsauka

LAUGARDAGUR  26. janúar 2013 5



| ATVINNA | 

Móttökuritari
Sjúkraþjálfunarstofa á höfuðborgarsvæðinu óskar 
eftir starfsmanni í afgreiðslu frá 1. apríl næstkom-
andi. Starfið felst í móttöku viðskiptavina, símsvörun, 
skráningu og öðrum léttum störfum.

Tölvukunnátta er nauðsynleg. Leitum að einstaklingi 
sem er fær í mannlegum samskiptum, með ríka 
þjónustulund, stundvís, snyrtilegur og samvisku-
samur. Reykleysi skilyrði. 
Vinnutími frá kl. 8 til 16.

Umsóknir sendist á sjukrathjalfun@yahoo.com með 
upplýsingum um menntun og fyrri störf fyrir  
3. febrúar næstkomandi.

Smiður Flúðum
Límtré Vírnet vantar húsasmið til framtíðarstarfa í límtrés-
verksmiðju fyrirtækisins á Flúðum. Viðkomandi þarf að 
hafa a.m.k. sveinspróf í greininni, vera sjálststæður og 
vandvirkur í vinnubrögðum og eiga auðvelt með að vinna 
sem hluti af hóp.

Verkefni eru aðallega  við sérvinnslu og framleiðslu á 
límtré.

Nánari upplýsingar gefa Sigmundur framleiðslustjóri á 
Flúðum, 412 5372 / simmi@limtrevirnet.is, og Aðalsteinn,  
412 5302 / alli@limtrevirnet.is.

Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2013

Umsóknir og nánari upplýsingar:

Umsóknarfrestur er til og með 
6. febrúar nk. 
 
Umsóknir skal senda á 
gudmundur@ja.is
 
Nánari upplýsingar veitir 
Guðmundur Halldór Björnsson
vöru- og viðskiptaþróunarstjóri í 
síma 522 3208.

Ertu jákvæður, vandvirkur og 
samskiptalipur dugnaðarforkur?

Starfslýsing
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viðskiptasambönd og bera sig saman við þá bestu.

118 Gulu síðurnar i.ja.is

Hæfniskröfur

Já leitar að nákvæmum og skipulögðum starfsmanni í skráningar 
sem vill vinna að fjölbreytilegum og krefjandi verkefnum.

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Deildarstjóri tæknisviðs
Öryggismiðstöðin leitar að öflugum starfskrafti í starf deildarstjóra tæknisviðs. 
Deildarstjóri heyrir undir framkvæmdastjóra sviðsins.

Helstu verkefni:

• Dagleg verkefnastjórn
• Samskipti við innri og ytri viðskiptavini
• Eftirfylgni þjónustu og gæðamarkmiða

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umfangsmikil reynsla af verkefnastjórnun
• Tæknimenntun, meistararéttindi æskileg
• Háskólamenntun eða sérmenntun í 

verkefnastjórnun æskileg
• Drifkraftur, stjórnunarhæfni og góð 

samskiptahæfni 
• Góð tölvukunnátta
• Gott vald á ensku
• Reynsla af stjórnun starfsmanna og deilda

Leitað er að kraftmiklum, jákvæðum og nákvæmum 
aðila sem getur tekið ákvarðanir skjótt og vel.

Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður 
upp á heildarlausnir í öryggis- og velferðarmálum 
fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin 
hefur á síðustu þremur árum hlotið viðurkenningu 
VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins. Gildi 
fyrirtækisins eru forysta, umhyggja og traust.

Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar.

Umsóknir sendist á netfangið atvinna@oryggi.is.
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál.

2010 2012
FYRIRMYNDAR FYRIRMYNDAR
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Grunnskólakennari

Viltu starfa í uppbyggilegu og 
metnaðarfullu umhverfi? 

Við Grunnskólann í Sandgerði vantar áhugasaman grunn - 
skólakennara sem vill taka þátt í uppbyggilegu og metnað-
arfullu starfi.  Alls eru  220 nemendur í 1.-10. bekk í  
Sandgerði.  
Sjá nánar um skólann á www.sandgerdisskoli.is.

Vegna forfalla vantar okkur kennara í Hönnun og smíði 
auk öflugs umsjónarkennara á yngsta stig . 

Mikilvægt er að viðkomandi hafi reynslu af kennslu og 
starfi með börnum.  Leiðarljós skólans eru vöxtur, virðing, 
vilji og vinátta og endurspeglast þau í daglegu starfi 
skólans. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að setja sig inní 
starfshætti skólans og geta hafið störf sem fyrst.  Grunn-
skólinn í Sandgerði starfar eftir hugmyndafræði Uppeldis 
til ábyrgðar.  

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 2013.

Nánari upplýsingar veitir: Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, 
skólastjóri fanney@sandgerdi.is  og og Elín Yngvadóttir 
aðstoðarskólastjóri eliny@sandgerdi.is .  
Sími skólans er 420 7500

  
 

   

   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Salaskóli óskar eftir námsráðgjafa í 70-100% starf. 
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á vef Kópavogsbæjar 
www.kopavogur.is en þar eru öll laus störf hjá bænum auglýst.

Viðkomandi þarf að hafa menntun í náms- og starfsráðgjöf auk 
leyfis til að starfa sem námsráðgjafi. Laun eru skv. kjarasamningi 
launanefndar sveitarfélaga og Fræðagarðs.

Upplýsingar gefur Hafsteinn Karlsson í síma 570 4600 og á 
netfanginu hafsteinn@kopavogur.is 

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

Námsráðgjafi

FJÁRMÁLASTJÓRI   Fjármálaeftirlitið leitar að öflugum einstaklingi í nýtt starf fjármálastjóra. Fjármálastjóri 
mun bera ábyrgð á fjárhagslegum rekstri og áætlanagerð ásamt því að stýra fjármálateymi 
innan rekstrarsviðs. Fjármálastjóri heyrir undir framkvæmdastjóra sviðsins.  

Starfssvið
• Stýra starfseiningu sem hefur umsjón með fjármálum 

stofnunarinnar
• Ábyrgð og umsjón með fjárhagslegum rekstri 
• Umsjón með fjárhagsáætlanagerð og eftirfylgni með henni 
• Greining fjárhagsstöðu og miðlun fjárhagsupplýsinga 
• Umsjón með góðri nýtingu fjármuna og hagræðingu í rekstri 

stofnunarinnar   
• Annað sem til getur fallið á sviði fjármála

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi 
• Víðtæk þekking og reynsla á sviði fjármála, áætlanagerðar og 

launauppgjörs nauðsynleg 
• Starfsreynsla úr stjórnsýslunni kostur
• Góð tölvukunnátta og þekking á upplýsingatækni æskileg
• Stjórnunarreynsla og hæfni til að leiðbeina og stýra verkefnum 

æskileg
• Góð samskiptahæfni, frumkvæði, metnaður og nákvæmni í  

starfi nauðsynleg
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í   

ræðu og riti

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Fjármálaeftirlitið (FME) er sjálfstæð 

eftirlitsstofnun með sérstaka stjórn. 

Hlutverk FME er að fylgjast með því 

að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í 

samræmi við lög og reglur og

eðlilega viðskiptahætti. Eftirlitsskyldir 

aðilar stofnunarinnar eru m.a. 

viðskiptabankar, sparisjóðir, lána- og 

verðbréfafyrirtæki, lífeyrissjóðir, rekstrar- 

og vátryggingafélög, kauphöll o.fl.

Nánari upplýsingar um stofnunina má 

nálgast á www.fme.is.
Umsjón með starfinu hafa Ingibjörg S. Stefánsdóttir framkvæmdastjóri rekstrarsviðs (ingibjorg@fme.is) og Jakobína H. Árnadóttir 
mannauðsstjóri (jakobina@fme.is). 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu FME, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar nk. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
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Umsóknarfrestur er til og með 
5. febrúar 2013. Farið verður með 
allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Einstaklingar af báðum kynjum eru 

hvattir til að sækja um störfin. Umsjón 

með ráðningunni hefur Birna Bragadóttir, 

starfsþróunarstjóri OR 

(birna.bragadottir@or.is). 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 

að sækja um starfið á heimasíðu 

Orkuveitu Reykjavíkur: www.or.is

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og 

kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 

ástæðu umsóknar og færð rök fyrir hæfni 

viðkomandi í starfið.

Æskilegt er að viðkomandi geti 

hafið störf sem fyrst.  

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi 
vinnustaður fólks með mikla 
þekkingu. Fyrirtækið hefur það að 
markmiði að vera í fremstu röð hvað 
snertir öryggi og vinnuumhverfi og 
möguleika starfsfólks til að samræma 
vinnu og fjölskylduábyrgð. 

Verkstjóri fráveitu
Viðhaldsþjónusta Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir
að ráða verkstjóra fráveitu á höfuðborgarsvæðinu.
Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi sem
hefur góða samskiptafærni, sýnir frumkvæði og 
er sjálfstæður í vinnubrögðum.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Dagleg stjórn vinnuhóps fráveitu
• Eftirlit og viðhald lagnakerfa, 
   dælu- og hreinsistöðva fráveitu
• Stjórnun og umsjón ýmissa fráveituverkefna 
• Öryggismál

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Vélfræðingur, rafvélavirki eða önnur 
   iðnmenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af verkstjórn er kostur
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Tungumálakunnátta:

Danska, enska, þýska, 
pólska, finnska, franska, 
japanska, tékkneska, ítalska, 
mandarín, hindí, sænska, 
norska, færeyska, lettneska,
serbneska, ungverska, 
arabíska, kantónska, 
rússneska, tælenska, 
spænska, svahílí, esperanto,
portúgalska, gríska
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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Hafnarvörður
SKAGASTRANDARHÖFN AUGLÝSIR STARF  
HAFNARVARÐAR LAUST TIL UMSÓKNAR

Starfssvið:
Vigtun og skráning í aflaskráningarkerfi Fiskistofu, gerð 
reikninga fyrir höfnina, almenn hafnarvarsla, viðhaldsvinna, 
og tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
Almenn tölvukunnátta, skipstjórnarréttindi æskileg, löggilding 
sem vigtunarmaður er kostur.
Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og Kjalar.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Sveitarfélagsins 
Skagastrandar og hægt að sækja þau á vef sveitarfélagsins 
www.skagastrond.is
Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2013.

Nánari upplýsingar veitir:
Magnús B. Jónsson
Sími: 455 2700.
Netfang: magnus@skagastrond.is

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

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

Reynsla og þekking á vörumerkjum Kletts eða sambærilegum 
er nauðsynleg.

Tölvukunnátta og góð tök á ensku er nauðsynleg.

STARFSSVIÐ FRAMLEIÐSLUSTJÓRA ER M.A.
Framleiðsluskipulagning
Gæðaeftirlit
Áætlanagerð
Kostnaðareftirlit
Verkstjórn

HÆFNISKRÖFUR:
Menntun á matvælasviði
Reynsla af sambærilegu starfi
Góð íslensku- og enskukunnátta
Tölvukunnátta
Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum
Útsjónarsemi og heiðarleiki

 Nánari upplýsingar veitir:
 Forstöðumaður flugeldhúss I sími 896 8702
+ Umsókn sendist rafrænt til svala@igs.is    
 Umsóknir berist ekki síðar en 4. febrúar 2013

FRAMLEIÐSLUSTJÓRI
IGS leitar að öflugum og jákvæðum einstaklingi í starf framleiðslustjóra í flugeldhúsi IGS ehf.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Lykilstörf í forystu nýs leigufélags

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Framkvæmdastjóri
Starfar í umboði stjórnar og stýrir daglegum rekstri félagsins.

Starfssvið:
• Yfirumsjón með daglegum rekstri 
• Framfylgir stefnu félagsins og stjórnar
• Fer með starfsmannamál og ráðningar
• Hefur með þróun eignasafns leigufélagsins að gera
• Ábyrgð á framkvæmd fjárhagsáætlunar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Marktæk reynsla af stjórnun og rekstri
• Leiðtogahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Fjármálastjóri

Starfssvið:
• Gerð rekstraráætlana og stjórnunarupplýsinga
• Umsjón með leigusamningum
• Umsjón með innheimtuferlum, lausafjárstýringu og áhættustýringu
• Umsjón með bókhaldi og uppgjörsvinnu
• Fjármögnun og ávöxtun fjármuna
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræði, hagfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af fjármálastjórnun og áætlanagerð
• Þekking og reynsla af reikningsskilum „IFRS“
• Haldgóð reynsla af Navision eða sambærilegum kerfum 
• Reynsla af fjárhagslegu utanumhaldi fasteignafélags æskileg
• Góðir samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð

Leigufélagið Klettur ehf. er nýstofnað félag í eigu Íbúðalánasjóðs. Tilgangur félagsins er að bjóða 
hentugt íbúðarhúsnæði til leigu með langtíma húsnæðisöryggi að leiðarljósi. Leigufélagið yfirtekur 
eignarhald og rekstur 524 fasteigna Íbúðalánasjóðs um land allt frá og með 1. janúar 2013, en meirihluti 
eignanna er nú þegar í útleigu. Rekstur félagsins er sjálfstæður og hefur félaginu verið kosin stjórn. 
Heildareignir félagsins eru um 7,7 milljarðar króna og áætluð velta á árinu 2013 er um 700 milljónir 
króna. Hagnaður af rekstri félagsins mun renna til uppbyggingar á starfsemi þess.

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

Upplýsingar veitir:

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Skrifstofustarf - Hlutastarf

Starfssvið:
• Verkbókhald
• Umsjón með tímaskráningarkerfi
• Fjárhagsbókhald
• Afstemmingar
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Góð bókhaldsreynsla
• Reynsla af Navision 
• Reynsla af verkbókhaldi æskileg, ekki skilyrði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar 

Traustur starfsmaður óskast á skrifstofu í 50% starf.  Vinnutími getur verið sveigjanlegur og er 
samkomulag hvernig honum verður háttað. 

Þarfaþing hf er alhliða verktakafyrirtæki í byggingariðnaði, stofnað 
1993. Undanfarin ár hafa að jafnaði starfað 15 manns hjá félaginu, auk 

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

Upplýsingar veitir:

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Verkefnastjóri í byggingariðnaði

Starfssvið:
• Verkefnastjórnun
• Uppgjör verkefna
• Smíðavinna
• Stjórnun starfsmanna
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði iðn-, tækni- eða byggingafræða
• Nám sem húsasmíðameistari
• Reynsla af smíðavinnu
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Góðir samskiptahæfileikar

Framsækið verktakafyrirtæki í byggingariðnaði til 20 ára óskar eftir að ráða reyndan 
starfsmann í hlutverk verkefnastjóra. Aðallega er um verkefni innanhúss að ræða.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Ef þú hefur áhuga á að kanna tækifærin biðjum við þig um að hafa samband við okkur.  
Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Störf í boði hjá öflugum og spennandi fyrirtækjum
Hagvangur leitar að verk-, tækni-, tölvunarfræðingum og forriturum.  
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NÓATÚN 
ÓSKAR EFTIR
VERSLUNARSTJÓRA!

Við gerum meira fyrir þig

STARFIÐ FELUR Í SÉR REKSTUR 
VERSLUNAR ÞAR SEM HELSTU 
VERKEFNI ERU:
-  Innkaup og sala 
- Stjórnun starfsfólks í versluninni 
- Ábyrgð og eftirlit með birgðum 
 og rýrnun 
- Samskipti við birgja 
- Þátttaka í áætlanagerð og   
 framkvæmd áætlana 

HÆFNISKRÖFUR:
- Reynsla af matvörumarkaði 
 er skilyrði 
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
- Tölvukunnátta til að leysa dagleg  
 verkefni í Outlook, Excel og   
 Navision 
- Góðir samskiptahæfileikar 
 og þjónustulund 

ÁHUGASAMIR VINSAMLEGAST
SÆKI UM Á WWW.NOATUN.IS

Starfskraftur óskast!
Hekla Travel er fyrirtæki sem sérhæfir sig í að 

selja Íslandsferðir í Danmörku og Svíþjóð. 

Félagið leitar að starfsmanni til að sinna sænska 

markaðnum. Starfssemi félagsins er á Íslandi og 

felur starfið í sér sölu og markaðssetningu á vörum 

fyrirtækisins. Eins þarf viðkomandi starfsmaður 

að vinna bókanir og sinna úrvinnslu á ferðum. 

Mikilvægt er að viðkomandi geti sýnt frumkvæði 

í vali og samsetningu á ferðum og 

markaðssetningu á þeim. 

Hæfniskröfur:

•  Stúdenstpróf. Námskeið eða frekari gráður 
    tengdar ferðamennsku er kostur.

•  Mjög góð sænskukunnátta í 
töluðu og rituðu máli.

•  Reynsla af ferðaþjónustu á Íslandi.

• Góð tölvukunnátta.

•  Kunnátta í Amadeus er kostur.

Áhugasamir sendið upplýsingar á rannveig@fitravel.is

Laus er til umsóknar ný staða mannauðsstjóra hjá Vinnu-
málastofnun. 
Á verksviði mannauðsstjóra verður að annast mótun nýrrar 
mannauðstefnu fyrir stofnunina og framkvæmd hennar, 
að annast skipulagningu fræðslu og endurmenntunar hjá 
starfsliði stofnunarinnar og almenn starfsþróunarmál og 
gæðaumbætur. 

Hjá Vinnumálastofnun starfa nú um 160 starfsmenn 
á þrettán starfsstöðvum á landinu. Mannauðsstjóri 
heyrir beint undir forstjóra Vinnumálastofnunar og situr í 
framkvæmdastjórn stofnunarinnar. 
Mannauðsstjórans bíður að sinna afar krefjandi verkefnum 
með jákvæðum og uppbyggjandi samstarfshópi. Starfshlut-
fall er 100%. 
 
Hæfni:
• Skipulagshæfileikar, 
• Frumkvæði,  
• Samstarfshæfni, 
• Hæfni í verkefnastjórnun, 
• Góð þekking og  kunnáttu  í framkvæmd stjórnsýslulaga  
 og öðrum lögum er opinberan rekstur varða,
• Góð kunnátta í ensku og einu norðurlandamáli.

Menntun:
Háskólapróf t.d. í mannauðsstjórnun, sálfræði, félagsfræði  
eða sambærileg háskólamenntun.    
 
Laun eru greidd samkvæmt launakerfi starfsmanna ríkisins. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.  Áhugasamir umsækjendur geta kynnt 
sér starfsemi stofnunarinnar á heimasíðu hennar:  
www.vinnumalastofnun.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist Vinnumálastofnun, Kringlunni 1, 103 Reykjavík,  
fyrir 12. febrúar nk.  
Nánari upplýsingar veita Gissur Pétursson forstjóri  
Vinnumálastofnunar og Unnur Sverrisdóttir aðstoðarfor-
stjóri í síma 515-4800.

Mannauðsstjóri hjá  Vinnumálastofnun
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Kalkofnsvegi 1 
150 Reykjavík

www.rb.is

Kerfisstjóri í Windows og Linux umhverfi 

Við leitum að reynslubolta í öflugan hóp Windows og Linux kerfisstjóra. 

RB rekur mörg áhugaverðustu kerfi landsins og fara verkefnin vaxandi á 

sama tíma og RB eflist enn frekar. Við erum að leita að einstaklingi með 

mikla reynslu af Windows server, VMWare og Linux.  

Kerfisstjóri í UNIX umhverfi 

RB rekur IBM AIX UNIX umhverfi með miklar upptímakröfur og fer 

umhverfið ört vaxandi. Við leitum að öflugum einstaklingi til að reka og 

viðhalda umhverfinu. Reynslumiklir UNIX menn eru hvattir til að sækja 

um og taka þátt í uppbyggingu á flottasta umhverfi landsins.

Sérfræðingur í Websphere 

Mikið af þjónustuveitingu RB er í gegnum Websphere vefþjónustur og 

þurfum við að bæta í sérfræðingahópinn, kunnáttumanni til að takast á 

við aukin verkefni.

Starfsmaður í Þjónustumiðstöð 

Við leitum að sérfræðingi í þjónustu og góðu viðmóti. Viðkomandi þarf 

að elska samskipti við náungann, vera brosmildur og bóngóður. Starfið 

krefst góðra skipulagshæfileika og þeirra eiginleika að geta verið með 

nokkra bolta á lofti í einu. Skilyrði er að viðkomandi hafi starfað við 

tölvukerfi banka og/eða sparisjóða.

Umsóknarfrestur er til 4. febrúar 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.

Við óskum eftir starfsfólki í eftirfarandi störf:

Ertu tölvunörd, þjónustulundaður 
einstaklingur … eða bæði?

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfs-

þróunar, frábæra samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, 

frumkvæði og traust eru undirstaða allra verka.

Það telst kostur ef viðkomandi spilar á hljóðfæri, hvort sem það er nef-

flauta eða eitthvað annað. Eins er kostur ef viðkomandi tölvunörd skilur 

eftirfarandi brandara: IPV6 pakki labbar inn á bar … og enginn talar við hann.
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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
 » Starf á sólarhringsdeild, dagdeild og göngudeild ásamt bakvaktaþjónustu. 

Um er að ræða fjölbreytt verkefni m.a. á sviði heilablóðfalls, heilaskaða, 
mænuskaða, útlimamissis og fjöláverka.

 » Samráðskvaðningar á deildum Landspítala.
 » Þátttaka í kennslu og vísindastörfum eftir samkomulagi.

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í endurhæfingarlækningum.
 » Reynsla af sjúkrahústengdri endurhæfingu. 
 » Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg.
 » Góð samskiptahæfni og hæfileiki til að starfa í þverfaglegu teymi.

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 09.02.2013
Upplýsingar veitir Stefán Yngvason yfirlæknir, stefanyn@landspitali.is, sími: 
543 1000
Umsókninni skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af 
kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af 
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti til 
Stefáns Yngvasonar, yfirlæknis, Landspítala Grensási, 108 Reykjavík.
Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun 
um ráðningu í starfið einnig á þeim.
Starfið er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna 
kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

Sérfræðilæknir  
í endurhæfingarlækningum

Starf sérfræðilæknis í endurhæfingarlækningum við endurhæfingardeild 
á Grensási er laust til umsóknar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið 
frá 1. apríl 2013 eða eftir samkomulagi.

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga og  Atvinnuþróunarfélag Suðurlands sameinuðust um sl. áramót  til 
þess að að takast á við aukin verkefni  landshlutasamtakanna í framtíðinni.  Starfssvæði samtakanna 
nær frá Ölfusi  í vestri að Hornafirði í austri að Vestmannaeyjum meðtöldum. Atvinnuráðgjafar veita 
ráðgjöf, hafa umsjón með styrkveitingum til áhugaverðra verkefna og vinna að stefnumótun í atvinnu-
málum fyrir landshlutann. Lögð er áhersla á hraða, gæði og vönduð vinnubrögð við úrlausn verkefna 
og er  unnið  í nánu samstarfi við einstaklinga, fyrirtæki, önnur innlend atvinnuþróunarfélög, opinbera 
aðila og erlenda aðila á sviði byggðaþróunar.

Verkefnisstjóri/ráðgjafi á sviði atvinnu- og byggðaþróunar  
með aðsetur í Vestmannaeyjum

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) óska eftir að ráða verkefnastjóra/ráðgjafa  
með starfsstöð í  Vestmanneyjum

 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. mars  n.k.

Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar 2013 og skal umsóknum með upplýsingum um starfsferil og menntun skilað til 
Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga Austurvegi 56, 800 Selfossi, eða að senda þær á netfangið thorvardur@sudurland.is.  
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar veitir Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri SASS í síma 480-8200.
Bæði konur og karlar eru hvött til þess að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar um starfsemi SASS er að finna á www.sudurland.is  og  www.sudur.is.

SAMTÖK SUNNLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Starfssvið:
• Samstarf með fyrirtækjum, einstaklingum og sveitarfélögum  
 að atvinnuþróun og nýsköpun á starfsvæðinu.
• Viðskipta- og rekstrarráðgjöf.
• Aðstoð við gerð styrkumsókna.
• Þátttaka og stjórnun nýsköpunar- og þróunarverkefna.
• Stefnumótun í atvinnumálum.
 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta og hagfræði eða önnur   
 háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Góð þekking og áhugi á atvinnu– og efnahagslífi á lands-  
 byggðinni.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Færni í ræðu og riti.
• Frumkvæði, sjálfstæði, framsýni og metnaður.

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
 » Vinna á legu-, dag- og göngudeild ásamt vaktþjónustu 
 » Vinna í Heimahlynningu LSH
 » Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir LSH
 » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í almennum lyflækningum eða skyldum 

greinum
 » Áhugi og þekking á líknarlækningum
 » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum 

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 15.02.2013
Upplýsingar veitir Valgerður Sigurðardóttir yfirlæknir, valgersi@landspitali.is, 
sími: 543-1000
Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af 
kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af 
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, 
Valgerði Sigurðardóttur, yfirlækni líknardeildar, Landspítala í Kópavogi.
Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu 
í starfið byggir einnig á þeim.
Ef samið verður um fullt starf (100%) þá er það bundið við sjúkrahúsið 
eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. 
maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

Sérfræðilæknir á líknardeild
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis á líknardeild. Einkum er leitað 
eftir sérfræðilækni með reynslu af lyflækningum eða skyldri sérgrein og 
áhuga á líknarmeðferð. Um er að ræða 100% starf en hlutastarf kemur 
einnig til greina. Starfið veitist frá 1. apríl 2013 eða eftir samkomulagi. 
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Hafnsögumaður
Faxaflóahafnir sf óska að ráða til starfa hafnsögumann frá 
og með 15. maí 2013.   Starfið felst aðallega í leiðsögu skipa 
á svæði  Faxaflóahafna sf., skipsstjórn dráttarbáta,  móttöku 
skipa og öðrum tilfallandi störfum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði: 
• Hafi skipstjórnarréttindi – CB (2. stigs skipstjórnarnám)
• 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 á 12 
klst vöktum allt árið.

Umsóknir sendist Faxaflóahöfnum sf. Tryggvagötu 17, 121 
Reykjavík merkt HAFNSÖGUMAÐUR fyrir 19. 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.

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
 » Að vera virkur þáttakandi í þróun og uppbyggingu á nýrri deild
 » Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð
 » Skrá hjúkrun í samræmi við reglur LSH
 » Fylgjast með nýjungum í hjúkrun
 » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunar- eða sjúkraliðaleyfi
 » Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
 » Faglegur metnaður

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 16.02.2013. 
Upplýsingar veita María Vigdís Sverrisdóttir deildarstjóri, netfang  
mariav@landspitali.is, sími: 824 5991 og Þórgunnur Hjaltadóttir 
mannauðsráðgjafi, netfang torghjal@landspitali.is, sími: 825 5136

Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar 
Ákveðið er að opna nýja bráðalyflækningadeild á A-2 í Fossvogi þann 2. 
apríl n.k. Leitað er að áhugasömum hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum 
til að taka þátt í að byggja upp og starfa á nýrri deild. 
Hugmyndafræði deildarinnar er að erlendri fyrirmynd þar sem áhersla 
er lögð á skilvirkt verklag við innlögn. Á deildinni verður þverfagleg 
teymisvinna og unnið verður að eftirliti og meðferð bráðveikra sjúklinga 
í samræmi við klínískar leiðbeiningar, með öryggi þeirra að leiðarljósi. 
Deildin verður 15 rúma sólarhringsdeild ætluð sjúklingum með bráð 
lyflæknisvandamál. Þar verða lagðir inn sjúklingar samkvæmt ákveðnum 
skilmerkjum sem geta útskrifast innan 72 klst.
Um er að ræða vaktavinnu, starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er 
samkomulagsatriði. Einnig óskum við eftir hjúkrunarfræðingum á fastar 
næturvaktir. 

MorGUnþÁT 
turinn Ómar 
alLa vIRka 
dagA kl. 7
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Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, lax- og 
silungsveiði, fiskræktar, fiskeldis, hvalveiða o.fl. Hlutverk Fiskistofu er jafnframt að safna upplýsingum um 
framangreinda málaflokka. Um starfsemi Fiskistofu gilda lög nr. 36/1992 um Fiskistofu.  
Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is.

Helstu verkefni:

• Dagleg stjórnun og ábyrgð á verkum bakreikningsdeildar
• Endurskoðun á niðurstöðum bakreikningsrannsókna
• Bakreikningsrannsóknir
• Skýrslugerð
• Þátttaka í almennri stefnmótun deildarinnar 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun í viðskiptafræði, framhaldsmenntun í endurskoðun kostur
• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af bókhaldi
• Glöggskyggni á tölur og mikil hæfni til greiningar og úrvinnslu gagna
• Framúrskarandi hæfni til skýrslugerðar
• Mjög góð íslenskukunnátta
• Áhugi og hæfni til rannsóknarvinnu 

Fiskistofa leitar að viðskiptafræðingi til að leiða bakreikningsdeild Fiskistofu. Bakreikningsdeild er hluti af stærsta sviði stofnunarinnar, fiskveiðistjórnunarsviði. Deildin hefur 
viðamiklu hlutverki að gegna við rannsóknir og eftirlit, en bakreikningar fela í sér rannsókn á því hvort innvigtaður afli í fiskvinnslum sé í samræmi við framleiddar afurðir í 
viðkomandi fyrirtæki. 

Um framtíðarstarf er að ræða og mun viðkomandi starfa á starfsstöð Fiskistofu í Vestmannaeyjum. Næsti yfirmaður er forstöðumaður fiskveiðistjórnunarsviðs. Um fullt starf er að ræða 
og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Sjálfstæði, frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum er skilyrði ásamt góðri samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum. Æskilegt er að viðkomandi hafi góða kunnáttu og hæfni til að sækja og vinna 
upplýsingar úr gagnagrunnum. Reynsla af vinnu með SQL fyrirspurnarmál eða Oracle Discoverer er kostur. Þekking á sjávarútvegi er mikill kostur.

Fiskveiðistjórnunarsvið sinnir m.a. eftirliti með vigtun og skráningu sjávarafla og eru bakreikningar liður í því eftirliti. Nánari upplýsingar um starfið veitir Hrefna Gísladóttir sviðsstjóri fiskveiðistjórnunarsviðs 
og Sigurjón Ingvason sviðsstjóri lögfræðisviðs í síma 569-7900.

Umsóknum sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með  
bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1B, 220 Hafnarfirði merktar „Deildarstjóri bakreikningsdeildar“. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2013. Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Deildarstjóri bakreikningsdeildar fiskveiðistjórnunarsviðs

ÖRYGGISVÖRÐUR

SECURITY GUARD
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa 
til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2013.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of  Security Guard. The closing date for this 
postion is February 8, 2013. Application forms and further 
information can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :  
reykjavikvacancy@state.gov

Matreiðslumaður óskast 
Veitingastaðurinn Við Pollinn á Hótel Ísafirði óskar eftir að 
ráða matreiðslumann til starfa. Fjölbreytt heilsársstarf. 

Einnig vantar okkur matreiðslumann/menn til sumar- 
afleysinga á tímabilinu maí til september, allt sumarið  
eða að hluta eftir samkomulagi. 

Upplýsingar veitir Áslaug í síma 456-4111/898-3915 eða 
aslaug@hotelisafjordur.is 

ÁHEYRNARPRUFUR
31. JANÚAR 
KL. 17 Í BÍÓ PARADÍS

BESTA VINNA Á ÍSLANDI?
Viltu fá borgað fyrir að gista á flottum hótelum? Borða 
góðan mat á veitingastöðum? Fara í nudd, snyrtingu eða 
prófa aðrar spennandi vörur og þjónustu?

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

• 123373

Hæfniskröfur / 
Umsækjendur þurfa að:

Vera 20 ára eða eldri.
Koma vel fyrir.

Tala rétt íslenskt mál.
Vera vel skipulagðir.

Hafa brennandi áhuga á 
markaðsmálum.

Reynsla af myndbandagerð er 
kostur en ekki skilyrði.

Hópkaup 
auglýsir eftir fólki 
til að prófa tilboð 
vefsíðunnar. Tekin 

verða upp kynningar-
myndbönd sem 
birt verða með 

tilboðunum. 

Suðurlandsbraut 22 – 108 Reykjavík – hopkaup.is – Sími 520 1030 í krafti fjöldans
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Fulltrúi í þjálfunar- og skírteinadeild

Starfssvið: Starfið felst einkum í útgáfu heimilda til einstak-
linga í flugtengdum störfum. Meðal verkefna eru: 

• Yfirfara og staðfesta gögn um menntun, þjálfun og heil-
brigði sem þarf til útgáfu skírteina

• Veita upplýsingar og leiðbeina umsækjendum
• Eiga samskipti við flugrekendur, flugskóla og flugliða
• Sinna skjalavörslu og almennum skrifstofustörfum

Um er að ræða 50% starfshlutfall. 

Menntunar-og hæfnikröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Hæfileiki til að tileinka sér efni reglugerða á íslensku og 

ensku
• Góð almenn tölvuþekking
• Mjög góð tök á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Mikla hæfni í mannlegum samskiptum

Frekari upplýsingar um starfið veita Guðmundur Helgason 
sérfræðingur í þjálfunar- og skírteinadeild (sími 569 4352 / 
gudmundur@caa.is ) og Halla S. Sigurðardóttir framkvæmda-
stjóri stjórnsýslusviðs (sími 569 4187 / hallas@caa.is )

Eftirlitsmaður í flugrekstrardeild

Starfssvið: Starfið felst einkum í eftirliti með starfsemi flug-
rekenda og starfrækslu loftfara. Meðal verkefna eru:

• Yfirferð og mat á heimildum til starfrækslu loftfara með 
hliðsjón af gildandi kröfum

• Eftirlit með flugrekstri, m.a. úttektir og skoðanir á flug-
starfsemi sem felst í eftirliti á handhöfum flugrekstrarleyfa 
og starfrækslu loftfara

• Veita upplýsingar og leiðbeiningar til flugrekenda og 
annast samskipti eins og við á

Um er að ræða 50% starfshlutfall. Nauðsynlegt er að eftirlits-
maður í flugrekstrardeild hafi reglubundna viðveru.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Nýleg reynsla sem atvinnuflugmaður og reynsla úr fjöl-

stjórnarumhverfi loftfara
• Mikla skipulags- og greiningarhæfni og getu til að tileikna 

sér nýja þekkingu
• Hæfileiki til að túlka, útskýra og setja fram reglugerðar-

kröfur 
• Þekking á kröfum varðandi gæða- og öryggisstjórnunar-

kerfi (SMS) er kostur
• Kostur er að umsækjendur hafi lokið viðurkenndu 

úttektarnámskeiði
• Góð almenn tölvuþekking
• Mjög góð tök á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Mikla hæfni í mannlegum samskiptum

Frekari upplýsingar um starfið veita Páll S. Pálsson deildar-
stjóri í flugrekstrardeild (sími 569 4322 / palls@caa.is )  og 
Einar Örn Héðinsson framkvæmdastjóri flugöryggissviðs (sími 
569 4187 /  einarh@caa.is ) 

Flugumferðarstjóri sem eftirlitsmaður í 
flugleiðsögu- og flugvalladeild  

Starfssvið: Starfið felst einkum í úttektum og eftirliti með 
starfsleyfishöfum flugleiðsöguþjónustu og þjálfun flugum-
ferðarstjóra.  Jafnframt þátttöku í gerð reglugerða og alþjóð-
legu samstarfi á sviði flugleiðsöguþjónustu.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• A.m.k. fimm ára reynsla af störfum sem flugumferðarstjóri
• Viðbótarmenntun á háskólastigi er kostur
• Þekking á reglugerðarumhverfi flugleiðsöguþjónustu er 

kostur
• Þekking á öryggisstjórnunarkerfum (SMS) og úttektum er 

æskileg
• Mjög góð tök á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Góð almenn tölvuþekking
• Mikla hæfni í mannlegum samskiptum

Frekari upplýsingar um starfið veita Reynir Sigurðsson fram-
kvæmdastjóri flugleiðsögu- og flugvallasviðs (sími 569 4345 /   
reynir@caa.is ) og Halla S. Sigurðardóttir framkvæmdastjóri 
stjórnsýslusviðs (sími 569 4305 / hallas@caa.is )

Eftirlitsmaður í flugleiðsögu- og  
flugvalladeild

Starfssvið: Starfið felst einkum í úttektum og eftirliti með flug-
völlum.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Menntun tengd flugi eða minnst fimm ára reynsla af 

störfum á flugvelli eða í flugtengdri starfsemi
• Þekking á gæðakerfum eða reynsla á því sviði nauðsyn-

leg.  
• Þekking á öryggisstjórnunarkerfum (SMS) og úttektum er 

æskileg
• Mjög góð tök á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Góð almenn tölvuþekking 
• Mikla hæfni í mannlegum samskiptum
 
Frekari upplýsingar um starfið veita Reynir Sigurðsson fram-
kvæmdastjóri flugleiðsögu- og flugvallasviðs (sími 569 4345 / 
reynir@caa.is )  og Halla S. Sigurðardóttir framkvæmdastjóri 
stjórnsýslusviðs (sími 569 4305 / hallas@caa.is )

Flugmálastjórn Íslands leitar að góðu fólki í eftirfarandi störf  

Við leitum að starfsmönnum með góða samstarfshæfileika, örugga og þægilega framkomu og mikinn áhuga á flugstarfsemi. 
Starfsmenn þurfa að sýna frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum og vera faglegir í starfi. Starfsmenn Flugmálastjórnar þurfa 
að geta unnið sjálfstætt og undir álagi, vera skipulagðir og agaðir í verkum sínum í hvívetna. 

Í boði eru áhugaverð störf hjá Flugmálastjórn þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið sín. Launakjör taka mið af viðeigandi 
kjarasamningum.  

Umsóknir skulu berast til Flugmálastjórnar Íslands, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík eða á netfangið fms@caa.is fyrir 11. febrúar 
2013. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í allt að sex mánuði. 
Flugmálastjórn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Flugmálastjórn Íslands er ríkisstofnun með u.þ.b. 45 starfsmenn. Hlutverk Flugmálastjórnar er að fara með stjórnsýslu á sviði 
flugmála innanlands og á alþjóðavettvangi, hafa eftirlit með hvers konar flugstarfsemi á vegum íslenskra aðila til að tryggja 
öryggi í flugi innanlands og utan. Flugmálastjórn leggur áherslu á jafnan rétt kvenna og karla til starfa.

Sölumaður óskast 
Innflutningsfyrirtæki með snyrtivörur o.fl. óskar eftir jákvæðum 
og metnaðarfullum sölumanni til framtíðarstarfa.

Starfið felst í:
• Kynningu og sölu á vörum okkar. 
• Eflingu núverandi viðskiptasambanda og öflun nýrra.
• Framsetningu vara í verslunum.

Hæfniskröfur:
• Búa yfir góðri þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum  
 samskiptum.
• Metnaðarfullur, hafa góða skipulagshæfni og geta unnið  
 sjálfstætt.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku.
• Almenn tölvukunnátta og bílpróf nauðsyn.
• Reynsla af sölustörfum er kostur.

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist fyrir 3.02.2013 á box@frett.is
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Starf ráðgjafa á sviði starfsendurhæfingar hjá 
styrktar- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga innan BSRB

Styrktar- og sjúkrasjóðir stéttarfélaga innan BSRB leita að tveimur ráðgjöfum til að starfa á sviði starfsendurhæfingar.  
Um er að ræða samvinnuverkefni styrktar- og sjúkrasjóða stéttarfélaga innan BSRB og  VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs. 

Ráðgjafarnir munu halda utan um starfsendurhæfingarmál einstaklinga 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 starf í umhverfi sem er enn í mótun og uppbyggingu.

Upplýsingar um starf ráðgjafa og starfsemi VIRK er að finna á vefsíðu BSRB www.bsrb.is og vefsíðu VIRK www.virk.is.  
Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist til BSRB Grettisgötu 89, 105 Reykjavík eða á tölvupóstfangið 
bsrb@bsrb.is  fyrir 8.febrúar 2013.

Helstu verkefni ráðgjafans verða: 
• Stuðningur, ráðgjöf og hvatning fyrir einstaklinga. 
• Upplýsingaöflun og mat skv. viðurkenndum aðferðum.
• Umsjón, eftirfylgni og leiðsögn varðandi endurhæfingar-  
 áætlanir einstaklinga, í samstarfi við fagaðila.
• Samstarf við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir vegna  
 verkefnisins.

Helstu hæfnikröfur vegna starfsins eru eftirfarandi:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda sem  
 nýtist í starfi, t.d. á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálf- 
 unar, 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.

Knattspyrnufélag Rangæinga (KFR) auglýsir eftir  
áhugasömum  þjálfara eða þjálfurum, fyrir 3. 4.og 
5.flokk karla. og 5.flokk kvenna. 

KFR mun aðstoða við leit að húsnæði og hálfu starfi með-
fram þjálfuninni ef viðkomandi vill flytja á svæðið.  Hvort sem 
þú er karl eða kona þá bíðum við eftir þér. Viðkomndi þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.  
Nánari upplýsingar veitir Auður Erla formaður KFR,   
á audurerla@hotmail.com eða í síma 861-6116

Viltu anda að þér 
sveitalofti?

Staða framkvæmdastjóra
Klúbburinn Geysir óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra 
í fullt starf. Klúbburinn Geysir er fyrir fólk sem á eða hefur 
átt við geðræn veikindi að stríða. Klúbburinn starfar eftir 
alþjóðlegri hugmyndafræði Fountain House, sem byggir 
á markvissri uppbyggingu á hæfileikum og getu ein-
staklingsins.

Starfið byggir m.a. á frumkvæði, samvinnu við klúbbfélaga, 
starfsfólk og stjórn, stefnumótun og samstarfi við klúbba 
erlendis.

Starfssvið í samvinnu við starfsfólk og félaga felst m.a. í:
• yfirumsjón með daglegum rekstri klúbbsins og að hann  
 sé innan rekstraráætlunar 
• umsjón með fjármálum klúbbsins
• starfsmannamálum
• stefnumótun
• umsjón með kynningarmálum.
• reka Klúbbinn Geysi samkvæmt hugmyndafræði 
 Fountain House

Menntunar og hæfniskröfur:
• krafist er háskólamenntunar sem nýtist í starfi og 
 víðtækrar reynslu af stjórnunarstörfum
• reynsla og þekking á málefnum geðsjúkra æskileg
• jákvæðni, víðsýni og skipulögð vinnubrögð
• kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli nauðsynleg
• færni í mannlegum samskiptum.

Æskilegt er að viðkomandi einstaklingur sá sem ráðinn 
verður geti hafið störf eigi síðar en um miðjan apríl.

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar næstkomandi og skal 
umsóknum skilað rafrænt á kgeysir@kgeysir.is merktum 
„Umsókn”. 

Upplýsingar um Klúbbinn Geysi og Fountain House má 
finna á www.kgeysir.is og www.iccd.org

BIRTÍNGUR ÚTGÁFUFÉLAG | LYNGÁSI 17 | 210 GARÐABÆ 
S: 515-5500 | WWW.BIRTINGUR.IS

Áhugasamir sendið inn umsóknir ásamt ferilskrám 
á veffangið sedogheyrt@birtingur.is 
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Hæfniskröfur
Háskólapróf eða stúdentspróf ásamt reynslu sem nýtist í starfi
Góð íslenskukunnátta
Færni til að vinna hratt og undir álagi
Hugmyndaauðgi
Sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 1.febrúar næstkomandi

Réttri manneskju er lofað lifandi og skemmtilegu 
starfi sem gerir lífið skemmtilegra!

AUGLÝSIR EFTIR BLAÐAMANNI Í FULLT STARF.
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Sérfræðingur Vatnajökulsþjóðgarðs  
á Höfn

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf sérfræðings  
með aðsetur á Höfn laust til umsóknar. 

Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun og nær landsvæði hans alls yfir u.þ.b. 14.000 km2.

Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: norðursvæði, austursvæði,  
suðursvæði og vestursvæði. Starf sérfræðings tilheyrir suðursvæði, sem nær frá  
Lómagnúp í vestri að Lónsöræfum í austri. 

Um er að ræða fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt starf í einstöku umhverfi.

Starfið felur m.a. í sér: 

•  Umsjón með rekstri upplýsingamiðstöðvar á Höfn.
•  Fræðslu og upplýsingagjöf.
•  Starfsmannahald.
•  Þátttöku í uppbyggingu og viðhaldi sýningar 
 í Gömlubúð. 
•  Umsjón með landvörslu. 
•  Samstarf við ferðaþjónustu, atvinnulíf eða 
 aðra hagsmunaaðila.
•  Faglega umsýslu útivistar. 
•  Skýrslugerð.

Eftirfarandi kröfur um menntun, reynslu og 
þekkingu eru hafðar til viðmiðunar við val á 
umsækjendum:

•  Háskólamenntun eða önnur menntun og reynsla 
 sem nýtist í starfi.

•  Þekking og reynsla á náttúruvernd og umhverfis- 
 málum svo og landvörslu og/eða leiðsögn.

•  Góð íslensku- og enskukunnátta. 
 Önnur tungumálakunnátta er kostur.

Eftirfarandi kröfur um hæfni eru hafðar til 
viðmiðunar við val á umsækjendum:

•  Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

•  Hæfni til ákvarðanatöku og framkvæmd   
 ákvarðana.

•  Jákvæðni og áhugi á að takast á við nýtt 
 og krefjandi verkefni.

•  Skipulagshæfileikar og þjónustulund.

•  Þekking og reynsla af rekstri og bókhaldi.

•  Þekking á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs   
 er mjög æskileg, sem og staðgóð almenn   
 landfræðileg þekking á Íslandi. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra  
og SFR. 

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist 
Vatnajökulsþjóðgarði, Skaftafelli, 785 Öræfum eigi síðar en 
20. febrúar n.k.

Upplýsingar um starfið veitir Regína Hreinsdóttir, 
þjóðgarðsvörður á suðursvæði, Skaftafelli  
sími 842 4370 eða regina@vjp.is.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Verkefnisstjóri (PMT/SMT)

Staða verkefnisstjóra (PMT/SMT) við Skólaskrifstofu 
Hafnarfjarðar er laus til umsóknar.   
PMT-O stendur fyrir Parent Management Training og er 
foreldrafærniþjálfun sem hefur verið þróuð í Oregon USA 
og innleidd í leik- og grunnskólum Hafnarfjarðar í formi 
SMT (School Management Training).  Helstu verkefni 
eru umsjón og skipulag á þjónustu PMT/SMT við leik- og 
grunnskóla bæjarins.  Um er að ræða 100% starfshlutfall.   
 
Menntunar- og hæfniskröfur
• Meðferðarmenntun PMT – FORELDRAFÆRNI og  
 meðferðarreynsla skilyrði ásamt reynslu í SMT   
 vinnu við skóla.
• Háskólamenntun s.s löggiltur sálfræðingur eða 
 löggiltur félagsráðgjafi skilyrði
• Frumkvæði og samstarfshæfni
• Góðir skipulagshæfileikar 
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi við  
 aðra sérfræðinga

Allar upplýsingar um starfið veitir Eiríkur Þorvarðarson, 
yfirsálfræðingur grunnskóla, sími 585 5800 eða 590 2800 
netfang eirikurth@hafnarfjordur.is.

Launakjör eru í samræmi við kjarasamning Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðila berist til sviðsstjóra fræðsluþjónustu 
Hafnarfjarðar, Strandgötu 6, 220 Hafnarfjörður.   
Netfang: magnusb@hafnarfjordur.is 

Umsóknarfrestur er til 4. febrúar 2013.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar 
jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Sviðsstjóri fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar / fræðslustjóri

Sölumaður í verslun: Leitum af kraftmiklum 
einstaklingi með brennandi áhuga á hönnun
og reynslu af sölustörfum

Lagermaður: Vantar traustan starfsmann til að 
bera ábyrgð á lagerhaldi og sjá um útkeyrslu. 
Tölvukunnátta og reynsla af lagerhaldi æskileg.

Umsóknir sendist á ingi@lumex.is.

Skipholti 37 
Sími 568 8388
www.lumex.is 

ÞÚ GETUR 
LÁTIÐ LJÓS ÞITT 
SKÍNA Í LUMEX

TM  //  Síðumúla 24  //  Sími 515 2000  //  tm@tm.is   //  www.tm.is

Starfssvið:

//  Listavinna vegna endurnýjana

// Yfirferð tilboða og samskipti við söluaðila

// Samskipti við bílaumboð og fjármögnunarfélög

// Önnur tilfallandi verkefni innan deildar

Starf í viðskiptaþjónustu TM
Tryggingamiðstöðin óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf í 
viðskiptaþjónustu félagsins.

Viðkomandi þarf að vera röskur og eiga gott með að tileinka sér nýja þekkingu. Reynsla af sam-
bærilegum störfum (bakvinnslustörfum) er kostur.

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 3. febrúar 2013. Umsækjendur eru beðnir að senda 
umsóknir auðkenndar með yfirskriftinni “Viðskiptaþjónusta” á tölvupóstfangið starf@tm.is 
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál 

Unnur Lea Pálsdóttir, deildarstjóri viðskiptaþjónustu  (unnur@tm.is) veitir frekari upplýsingar um 
starfið.

Hæfniskröfur:

// Góð almenn menntun sem nýtist í starfi

// Góð tölvufærni 

// Framúrskarandi samskiptahæfni

// Geta til að starfa sjálfstætt og sem hluti af hópi

// Gerð er krafa um nákvæmni í starfi og markviss vinnubrögð

TM er framsækið og metnaðarfullt fyrirtæki sem býður starfsfólki sínu góða vinnuaðstöðu. Ef þú er tryggður - þá færðu það bætt 
er loforð TM til viðskiptavina um sanngjarna og hraðvirka tjónaþjónustu. Starfsmenn TM hafa sérþekkingu í aðstoð við viðskiptavini 
vegna óhappa og hafa hjálpað fólki í gegnum erfiðleika í tæp 60 ár. Við erum þess fullviss að hvergi er betur staðið að slíkri þjónustu. 
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ÚTBOÐ
15378 – HÖNNUNARSAMKEPPNI  

FJÖLBRAUTASKÓLI SUÐURLANDS - 
STÆKKUN VERKNÁMSAÐSTÖÐU 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. mennta- og menningar-
málaráðuneytis og  fjögurra sveitarfélaga á Suðurlandi, 
Sveitarfélagsins Árborgar, Héraðsnefndar Árnesinga, 
Héraðsnefndar Rangæinga og Héraðsnefndar Vestur-  
Skaftfellinga, býður til opinnar hönnunarsamkeppni 
(framkvæmdasamkeppni) um stækkun verknámsaðstöðu 
Fjölbrautaskóla Suðurlands, Tryggvagötu 25, 800 Selfossi. 

Við skólann skal reisa myndarlega viðbyggingu til að bæta 
verknámsaðstöðu skólans. FSu er þróttmikill framhaldsskóli 
sem markað hefur sér skýra framtíðarsýn um fjölbreytt og 
metnaðarfullt skólastarf. Með samkeppni þeirri sem nú 
er efnt til um stækkun verknámsaðstöðu við FSu er leitað 
hugmynda að bættri umgjörð um það starf.  Gert er ráð fyrir 
að stækkunin fari ekki yfir 1.653 m² brúttó . 

Tvö fyrirspurnartímabil eru í samkeppninni og lýkur því fyrra 
28. febrúar 2013 en því síðara 4. apríl 2013.  Skilafrestur 
tillagna er 24. apríl, fyrir kl. 16:00 hjá Ríkiskaupum. 

Veitt verða þrenn verðlaun að heildarfjárhæð 6 milljónir kr. 

Gert er ráð fyrir að hönnun verði lokið og útboðsgögn tilbúin 
í lok árs 2013 og að framkvæmdir hefjist snemma árs 2014 
og þeim verði lokið um áramót 2014/ 2015. 

Samkeppnin fer fram í samvinnu við Arkitektafélag Íslands 
og er auglýst á EES-svæðinu. 

Nánari upplýsingar er að finna í samkeppnislýsingu sem 
er aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is útboðs-
númer 15378.  Til að nálgast ítargögn verður að skrá sig 
til þátttöku á vefnum en gögn verða einnig fáanleg, gegn 
framvísun staðfestingar á þátttöku og  3.500,- kr. greiðslu, 
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. 

Skrifstofa Ríkiskaupa er opin virka daga frá kl. 9:00 – 15:00. 

ÚTBOÐ
HÚS ÍSLENSKRA FRÆÐA  

ARNGRÍMSGÖTU 5 REYKJAVÍK 
JARÐVINNA - GRÖFTUR FYRIR HÚSI 

ÚTBOÐ NR. 15380 

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd  mennta- og  
menningarmálaráðuneytis  og Háskóla Íslands óskar eftir 
tilboðum í verkið Hús íslenskra fræða, Arngrímsgötu 5, 
Reykjavík - Jarðvinna - gröftur fyrir húsi. 

Verkið felst í að grafa fyrir 6.500 m2 nýju húsi ásamt 
aðstöðusköpun, byggingagirðingu umhverfis fyrirhugað 
vinnusvæði og lagningu frárennslislagnar jarðvatns frá 
svæðinu. 

Helstu magntölur eru: 
Gröftur fyrir húsi 18.000 m3 
Gröftur í föst jarðefni (grafa > 20 m3/klst.) 900 m3 
Fleigun í grunni (grafa < 20 m3/klst.) 7.000 m3 
Fyllingar v/ aðstöðusköpunar og í grunni 2.000 m3 
Frárennslislögn  (jarðborun) 300 m 
Byggingagirðing 475 m 

Verkinu skal vera að fullu lokið í maí 2013. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá  
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 29. janúar 2013. Tilboðin verða opnuð hjá 
Ríkiskaupum,  20. febrúar 2013  kl  11:00  að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska. 

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•  Leiktæki á leikskóla- og skólalóðir,   
 útboð nr. 12961.

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

Innkaupadeild

Ræktun sumarblóma 
og matjurta 2013-2015

Hafnarfjarðarbær, Kópavogsbær og Garðabær óska eftir 
tilboðum í ræktun sumarblóma og matjurta fyrir árin  
2013-2015.

Útboðsgögn eru til afgreiðslu í húsi Umhverfis og fram-
kvæmda að Norðurhellu 2,  221 Hafnarfirði. Nánari upp-
lýsingar veitir Björn Bögeskov Hilmarsson, garðyrkjustjóri 
Hafnarfjarðarbæjar í netfanginu boddi@hafnarfjordur.is 

Tilboðin verða opnuð mánudaginn 18. febrúar n.k. 
kl. 10:00 á sama stað. Verð útboðsgagna er kr. 4.000.

Garðyrkjustjórinn í Hafnarfirði
Garðyrkjustjórinn í Kópavogi
Garðyrkjustjórinn í Garðabæ

Spennandi Framtíðarstarf!

Bakari / Aðstoðarbakari 
hjá Valgeirsbakarí ehf.

Starfsvið: 
    Framleiðsla á brauði, sætabrauði, kökum ofl.

Hæfniskröfur:
   Reynsla af matvælavinnslu æskileg.
   Þarf að leysa fjölbreytt og krefjandi verkefni.
   Þarf að geta unnið sjálfstætt.

Góð laun og afkastahvetjandi launakerfi, 
Upplýsingar veitir: Ásmundur í síma 659-3001

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Dómari við Mannréttindadómstól Innanríkisráðuneyti Reykjavík 201301/093
Starfsmaður í ræstingu Alþingi Reykjavík 201301/092
Ritari þingmanna Alþingi Reykjavík 201301/091
Fulltrúi í þjálfunar- og skírteinadeild Flugmálastjórn Íslands Reykjavík 201301/090
Eftirlitsm. í flugl.s.- og flugvalladeild Flugmálastjórn Íslands Reykjavík 201301/089
Flugumferðastj. sem eftirlitsmaður Flugmálastjórn Íslands Reykjavík 201301/088
Eftirlitsmaður í flugrekstrardeild Flugmálastjórn Íslands Reykjavík 201301/087
Fjármálastjóri Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201301/086
Lektor í sagnfræði HÍ, sagnfræði- og heimspekideild Reykjavík 201301/085
Yfirlæknir barna- og ungl.geðlækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201301/084
Verslunarstjóri Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Kirkjubæjarkl. 201301/083
Sérfræðingur Umhverfis- og auðlindaráðuneyti Reykjavík 201301/082
Sérfræðingur í fjárhagsstöðu Hagstofa Íslands Reykjavík 201301/081
Sérfræðingur í launa- og tekjutölfr. Hagstofa Íslands Reykjavík 201301/080
Fulltrúi á innheimtusviði Tollstjóri Reykjavík 201301/079
Forritari Námsmatsstofnun Reykjavík 201301/078
Deildarstjóri bakreikningsdeildar Fiskistofa Vestmannaey. 201301/077
Fjármálastjóri Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201301/076
Fjárstýringar Seðlabanki Íslands Reykjavík 201301/075
Forritari Seðlabanki Íslands Reykjavík 201301/074
Sérfræðingur í viðskiptagreind (BI) Seðlabanki Íslands Reykjavík 201301/073
Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar LSH, lyf- og húðlækningadeild Reykjavík 201301/072
Sérfræðilæknir LSH, líknardeild Reykjavík 201301/071
Deildarlæknir LSH, endurhæfingarlækningar Reykjavík 201301/070
Sjúkraliði LSH, dag- og göngudeild augnlækn Reykjavík 201301/069
Lífeindafræðingur LSH, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201301/068
Sérfræðingur Rannsóknamiðstöð ferðamála Akureyri 201301/067
Sjúkraflutningamenn Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201301/066
Mælingaraðili Veðurstofa Íslands, Háskóli Íslands Reykjavík 201301/065
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leitar að ...

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Par- eða raðhús ekki stærra en 150 fm, annað 
hvort í Grafarvogi eða Lindum Kópavogi.
Er búin að selja fyrir hjónin og erum tilbúin í 
kauptilboð ef rétta eignin finnst.

... par- eða raðhúsi

Par- eða raðhúsi á höfuðborgarsvæðinu.
Í skiptum fyrir tæplega 300 fm einbýlishús  
á Arnarnesi.

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Verð: 88,5 millj.

333 fm einbýli

Hús sem gefur mikla möguleika

Mikil lofthæð í stofu og alrými

Hús sem hefur fengið gott viðhald.

Tvöfaldur bílskúr

170 SeltjarnarnesFornaströnd 
Sjarmerandi einbýli á Seltjarnarnesi

leitar að ...

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Einbýlishús á Arnarnesi að stærð 
286,8 fm,  fæst í  makaskiptum fyrir 
lítið sérbýli par- eða raðhús á stór 
Reykjavíkursæðinu.

... einbýlishúsi á 
Arnarnesi

Virkilega góð efri hæð í tvíbýlishúsi, 151 fm með 3 svefnher-
bergjum og með tvöföldum bílskúr. Innréttuð stúdíóíbúð í 
öðrum helming af bílskúrnum. Húsið er innst í botnlangagötu í 
fjölskulduvænu hverfi.  Stutt í skóla, sundlaug, íþróttaaðstöðu, 
verslun og þjónustu.
Verð 35,9 miljón.    Sigurður, GSM: 822-8440

www.fasteignahusid.is  sími 566 8866  

Garðhús 49, Efri hæð

i kil óð f i h

OPIÐ HÚS klukkan 12:00-12:30

Hesthamrar 8 - 112 Reykjavík 

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG FRÁ KL. 12:00 TIL 12:30  
212,6 m2 einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr við 
Hesthamra 8 í Reykjavík.  Gott skipulag. 3-4 svefnherbergi. 
Sólskáli með arinstæði. Gróinn garður með timburveröndum. 
Stórt hellulagt bilaplan. Eignin er laus til afhendingar strax. 
Húsið þarfnast lagfæringar að innan. V. 44,9 m.

 Hvammsgerði 1 - 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG FRÁ KL. 13:00 TIL 13:30 
Mjög fallegt 160,4 m2 einbýlishús á 2 hæðum með aukaíbúð í 
kjallara ásamt 36,8 m2 bílskúr við Hvammsgerði 1 í Reykjavík. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Góðar timburverandir eru við 
húsið. Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 44,9 m.

Örvasalir 3 - 201 Kópavogur 

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 586-8080
Sérlega glæsilegt og vel skipulagt 290,6 m2 einbýlishús á 2 
hæðum á flottum stað við Örvasali 3 í Kópavogi. Eignin er í 
byggingu og selst í því ástandi sem hún er í í dag. Eignin er 
laus til afhendingar strax. V. 48,9 m.

Suðurhólar 35A, íbúð 201- 111 Reykjavík 

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 586-8080
Mjög falleg 86,1 m2, 3ja herbergja íbúð með sérinngangi og 
svölum í suður á 2. hæð við Suðurhóla 35A í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús 
(innan íbúðar), eldhús og stofu. Eignin er laus til afhendingar 
strax. V. 22,9 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Fallegt alls 197 fm ein-
býli með lítilli aukaíbúð í 
kjallara. Bílskúrinn er 37 
fm og íbúðarrými 160 
fm. Húsið er töluvert  
endurnýjað, m.a. 
eldhús, baðherbergi, 
gólfefni og fl.  
Verð aðeins 44,9 millj.

Ólafia Ólafsdóttir sölufulltrúi S.898-8242 

Nýleg og falleg 3ja 
herbergja 86,1 fm íbúð 
á 2. hæð (efstu) með 
sérinngang í fjórbýlis-
húsi byggt 2007.

Fallegar ljósar eikarinn-
réttingar og eikarparket 
á gólfum. Þvottahús og 

geymsla innan íbúðar. Fallegt útsýni til fjalla. Húsið klætt utan 
með bárustáli. Verð 22,9 millj. 
Sölufulltrúi Jón Víkingur sýnir íbúðina.  S. 892-1316

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

-OPIN HÚS Í DAG- 
Sýnum eftirtaldar eignir í dag kl. 14-14,30

ALLAR EIGNIRNAR ERU LAUSAR STRAX

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Glæsilegt 290,6 fm. 
einbýlishús á 2 hæðum 
á eftirsóttum stað í 
Salarhverfinu. Húsið 
er tæplega tilbúið til 
innréttinga að innan, 
ómúrað að utan og lóð 
grófjöfnuð.
Búið er að innrétta neðri 

hæðina að hluta , m.a. baðherbergi og gesta wc. 
Möguleiki að hafa húsið með 2ja íbúða fyrirkomulagi. 
Verð 48,9 millj. Davíð Davíðsson sölufulltrúi sýnir húsið. S.897-1820

ÞARFNAST STAND-
SETNINGAR. Fallegt 
einlyft 185 fm ein-
býli ásamt 28 fm bílskúr, 
staðsett innarlega í 
rólegum botnlanga. 

Fallegur garður, stórir 
sólpallar með skjólgirðingu og plássgott hellulagt bílaplan. 

Setja þarf inn allt nýtt í eldhús og einnig aðalbaðherbergi. (búið 
að taka út inn-réttingar og tæki). Verð 44,9 millj. 
Sölufulltrúi Gísli Rafn. S. 893-8323

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÖRVASALIR 3 KÓPAVOGI

HESTHAMRAR 8 – EINBÝLI

HVAMMSGERÐI – 2JA ÍB. HÚS
LÍTTU Á VERÐIÐ

SUÐURHÓLAR 35A
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Nordisk Atlantsamarbejde

Norræna  Atlantssamstarfið (NORA) 
vill efla samstarf á Norður-Atlants-
svæðinu.

Ein leiðanna að þessu markmiði er 
 veiting styrkja tvisvar á ári til sam-
starfs verkefna með þátttöku að lág-
marki tveggja af fjórum aðildar löndum 
NORA (Grænlandi, Íslandi, Færeyjum 
og sjávar byggðum Noregs). 

NORA óskar því eftir verkefnahug-
myndum og styrkumsóknum með 
umsóknarfrest þann 4. mars 2013.

Í starfsáætlun NORA, sem má sjá á 
síðunni www.nora.fo, er bent á þrjú 
af meginviðfangsefnum  svæðisins og 
hvar áherslur liggja varðandi verkefna-
stuðning á tímabilinu 2012-2016:

– Að styrkja sterku hliðarnar enn 
frekar með stuðningi við sjálfbæra 
þróun efnahagslega mikilvægustu at-
vinnugreina svæðisins. Það verður gert 
með því að styrkja nýsköpunarverk-
efni á sviði sjávarútvegs og auðlinda 
hafsins. Það geta til að mynda verið 
verkefni sem snerta aukaafurðir og 
vannýttar auðlindir. 

– Að skapa ný tækifæri og efla fjöl-
breytni svæðisbundinna hagkerfa með 
því að styðja þróun nýrra atvinnutæki-
færa, framleiðslu, framleiðsluaðferða 
og markaðssetningar, t.d. verkefni í 
ferðaþjónustu, landbúnaði eða verkefni 
sem varða endurnýjanlegra orkugjafa.

– Að sigrast á fjarlægðum, sem 
er eitt stærsta viðfangsefni á NORA-
svæðinu og því verður mætt með því 

að styrkja verkefni á sviði fjarskipta, 
samgangna og flutninga og athafna-
miðaðra greininga. Verkefnin geta t.d. 
varðað þróun upplýsingatækni sem 
henta sérstökum aðstæðum á Norður-
Atlantssvæðinu eða eru til þess fallin 
að fjölga störfum í fámennum byggðar-
lögum eða á jaðarsvæðum.

NORA styrkir gjarnan verkefni sem  
eru með svipaðar áherslur og fram 
komu á svæðaráðstefnu NORA 2012. 
Ráðstefnan var undir yfirskriftinni 
„Nordic Welfare – The North Atlanctic 
Way“ og kastljósinu var beint að opin-
berri þjónustu á dreifbýlum svæðum.  

NORA veitir styrki að hámarki 500.000 
danskar krónur á ári og mest til þriggja 
ára. Skilyrði er að þátttaka sé frá a.m.k. 
tveimur NORA-löndum.

Á heimasíðu NORA, www.nora.fo er 
að finna leiðbeiningar um umsóknar-
ferilinn undir valtakkanum „Guide til 
projektstøtte“. Þá er umsækjendum 
velkomið að leita til skrifstofu NORA  
um nánari upplýsingar og ráðgjöf.  

Tengiliður á Íslandi er:  
Sigríður K. Þorgrímsdóttir  
Byggðastofnun  
S. 455 5400 
sigga@byggdastofnun.is

Umsóknareyðublaðið er að finna á 
heimasíðu NORA og senda á umsókn-
ina rafrænt (á word-formi) til NORA og 
sömuleiðis útprentaða og undirritaða 
umsókn með pósti. Fylgigögn, eins og 
verklýsing og annað ítarefni, sendist 
rafrænt (á word, excel eða pdf-formi).

NORA styrkir 
samstarf á Norður-
Atlants svæðinu

VERK EFNASTUÐNINGUR

Fjarðargötu 17, Hf.

Sími 520 2600
as@as.is
www.as.is

Kári Halldórsson, 
lögg. fasteignasali

 HESTHAMRAR 8  – REYKJAVÍK

Fallegt 185 fm 6 herbergja einbýli á einni hæð ásamt 28 fm 
bílskúr, samtals 213 fm á góðum stað. 4 svefnherb. Eldhús 
og baðherb. er óklárað. Sólstofa, stór garður m/verönd. 
Frábærar gönguleiðir. Laust strax. Verð 44,9 millj.

OPIÐ HÚS LAUGARD. 26. JANÚAR KL. 13-14

OPIÐ HÚS

HVAMMSGERÐI 1 – REYKJAVÍK

Glæsilegt 160 fm einbýli á tveimur hæðum með aukaíbúð í 
kjallara ásamt 37 fm bílskúr, samtals 197 fm á góðum stað. 
Suðursvalir. Falleg lóð, stór afgirt verönd. 2ja herb. aukaíbúð 
m/sérinngangi. Laust strax. Verð 44,9 millj.

OPIÐ HÚS LAUGARD. 26. JANÚAR KL. 15-16

OPIÐ HÚS

 ÖRVASALIR 3 – KÓPAVOGUR

Glæsilegt 291 fm einbýli með aukaíbúð á tveimur 
hæðum þar af bílskúr 27,5 fm á góðum stað.  Húsið 
er tæplega tilbúið til innréttingar að innan, ómúrað 
að utan og lóð grófjöfnuð. Afhending við kaup-
samning. Verð 48,9 millj.

Aron Freyr sölufulltrúi sýnir eignirnar, s: 772-7376

OPIÐ HÚS SUNNUD. 27. JANÚAR KL. 14-15

OPIÐ HÚS

Aron Freyr 
sölufulltrúi 
s.772-7376

Atvinnuhúsnæði til leigu
Óskum eftir  100 – 250 fm verkstæðishúsnæði

í Kópavogi fyrir traust fyrirtæki.  
Afhending sem fyrst og leigutími 2-3 ár. 

Bogi Pétursson, 
Lögg. fasteignasali

S: 699 3444
bogi@heimili.is 

Finnbogi Hilmarsson, 
Lögg. fasteignasali 
S: 895 1098
finnbogi@heimili.is  

26. janúar 2013  LAUGARDAGUR20
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TILBOÐ!
VW Touran Ecofuel Metan. Árg 5/2008, 
ek 117 Þ.KM, Bensín/metan, 5 gírar, 
Vetrardekk, Fínn bíll, Tilboð 1.590þkr, 
Ásett verð 1990þkr, Rnr.118101. Er á 
staðnum,

TILBOÐ!
VW Caddy Life ecofuel Metan, Árg 
5/2008, ek 92 Þ.KM, Bensín/metan, 
5 gírar, 5 manna, Tilboð 1.450þkr, 
Ásett verð 1690þkr, Rnr.150657. Er á 
staðnum,

TILBOÐ!
SUBARU Impreza Wagon GX 4wd. 
Árg 1/2007, ek 119 Þ.KM, bensín, 5 
gírar, Vetrardekk, nýleg tímareim, 
Tilboð 1.090þkr, Ásett verð 1390þkr, 
Rnr.150676. Er á staðnum,

TILBOÐ!
RENAULT Megane Berline. Árg 
6/2008, ek67 Þ.KM, bensín, 5 
gírar, Heilsársdekk, Flottur bíll, 
Tilboð 990þkr, Ásett verð 1490þkr, 
Rnr.150673. Er á staðnum,

TILBOÐ!
RENAULT Megane Berline. Árg 
5/2007, ek 154 Þ.KM, bensín, 5 gírar, 
loftkæling, heilsársdekk ofl, Fínn bíll, 
Tilboð 590þkr, Ásett verð 850þkr, 
Rnr.118128. Er á staðnum

TILBOÐ!
RENAULT Megane Berline. Árg 
4/2006, ek 135 Þ.KM, bensín, 5 
gírar, Vetrardekk, nýleg tímareim, 
Tilboð 590þkr, Ásett verð 950þ.kr, 
Rnr.150670. Er á staðnum,

TILBOÐ!
MMC Grandis 2.4 7 manna. Árg 
3/2006, ek 113 Þ.KM, bensín, sjálfsk, 
krókur, omfl, Flottur 7 manna bíll, 
Tilboð 1.590þkr, Ásett verð 2190þkr, 
Rnr.191232. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

TILBOÐ!
JEEP Grand Cherokee Limited Dísel. 
Árg 2006, ek 129 Þ.KM, dísel, sjálfsk, 
leður, omfl, Fínn bíll, Tilboð 2.890þkr, 
Ásett verð 3490þkr, Rnr.142135. Er á 
staðnum,

TILBOÐ!
HYUNDAI Tucson 4x4. Árg 2005, ek 
273 Þ.KM, bensín, 5 gírar, Loftkæling, 
heilsársdekk omfl, Tilboð 490þkr, 
Ásett verð 750þkr, Rnr.150684. Er á 
staðnum

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,

TILBOÐ!
FORD Explorer Limited 4x4. Árg 2007, 
ek 102 Þ.KM, sjálfsk, Krókur, leður, lúga 
omfl, Flottur bíll!, Tilboð 2.690þkr, 
Ásett Verð 3290þkr, Rnr.192760, Er á 
staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Ford explorer 2007. Ssk. Ek. 100.000 
smurbok frá upphafi, ný vetrardekk og 
sumardekk. Mjög vel med farinn. Verð 
2.750.000. Uppl. í síma 696 3995.

Til sölu Nissan Vanette Disel 2,3L 
árg.‘96, Bíllinn er í góðu standi en þarf 
útlitslagf. Ek.190þús. skoðaður ‚13 þar 
til í jan. Verð 195þús. uppl. 6967714.

Golf 1998, keyrður 148.000, skoðaður 
2013. Gott eintak. Verð 520 þús. Sif s: 
8998436.

Tilboð á Toyota RAV4 árgerð 2002. 
Sjálfskiptur. Verð 590þ staðgreitt. Er 
skráður á bilasölu á 890þ. Ekinn 192þ. 
Gott ástand miðað við akstur og aldur. 
Simi: 898 9005.

VERÐUR AÐ SELJAST
MMC Pajero V6 Bensín 35” Árg. 
4/2000 Ekinn 178.000 Sjálfskiptur, 
Leður, Toppl, Nýtt í bremsum, 3 
Gangar dekkjum á felgum fylgja með. 
Ásett verð 890.000 Tilboð óskast? 
Enginn skipti 100% Visa-Euro lán til 
allt að 59 mán möguleiki. uppl. 820-
3883.

VW TOUAREG 6V Árgerð 2004, ekinn 
86Þ.km. bensín, sjálfskiptur. Topplúga, 
leðuráklæði ofl aukabúnaðir. Gott 
eintak lítið ekin. Verð 1.790.000. 
hægt að dreifa greiðslu. ATH skipti 
upplýsingar í 6944647.

Honda CRV eligance, árg‘08, 
nýkominn úr 90þús.km skoðun. Nýleg 
nagla og heilsársdekk. Einn eigandi. 
Sími: 8689484

VOLVO S60 AVD. (4X4)
Árgerð 2002, Ekinn 72 mílur, 
Sjálfskiptur, nýleg dekk, Skoðaður 
2014, leður, sóllúga. Vel með farinn 
bíll. Ásett verð 1.490Þ. Uppl.í 617-5460

Toyota Yaris árg.2002. Ek.147þús. 
Dekurbíll. Ný kúpling. Nýtt í bremsum. 
Á nagladekkjum. Sumardekk. Góður 
að utan sem innan. V.650þús. Þór S: 
861 7974

Toyota Rav4 árg98 ekinn 90.þús. 
Einn eigandi, bíllinn eins og nýr. Verð 
690.000. Upplýsingar í síma 869 0617”

Toyota Land Cruiser 120 VX‘07. Ek: 
162 þús. 1 eigandi. Smurbók. Negld 
vetrardekk/sumardekk. Verð: 4,8 m. 
Engin sk. Uppl: Tómas 895 9974.

Tilboð 8,5 millj Frábær 12 manna 
ferðaþjónustubíll, 37” dekk. Einn med 
öllu. Elmar 895 0055

Gullfallegur Nissan Qashqai+2 til 
sölu, 2.0 vél, beinskiptur, 7 manna, 
17” álfelgur, ný Michellin negld 
vetrardekk, panorama view, rafdrifin 
gardína, dökkar rúður, Bluetooth fyrir 
síma, ekinn aðeins 31 þús., skráður í 
október 2010 og aðeins einn eigandi, 
engin skipti en selst nú um helgina 
á kr. 3.190.þús. Upplýsingar í GSM 
843-6003.

VW Golf GTI 230hp ‚06. Ek.93 þkm Í 
toppstandi 2 gangar af felgum. Verð 
2,2m TILBOÐ Stgr 1.750þkr S.896 
7633

TILBOÐ
Til sölu Hyundai terracan 2,9 Disel. 
Árg‘04 ek.120þús. Ssk. Nýskoðaður. 
33” dekk. Ásett verð 1,9M. Selst á 
1,4stgr. S: 7738099

Til sölu Nissa Micra 2000, ekinn 
162þús, þarfnast viðgerðar. Verð 
95þús. sími: 8499838.

Ford Explorer frábært stgr.verð 2007 
57000 km 1 eig lán 2,1 mil. afb. 46þ 
S.6939231

MERCEDES-BENZ E 200 NGT 
AVANTGARDE 5-2011 E.27Þ Flottur 
metan bíll með leður,lúgu,xenon,auka 
felgur og mart fl. í ábyrgð til 
1.12.2014. gullfallegur bíll 7,5 stg. 
S:6996099

Jeep Liberty. 9/04. Ek. 172þ.km. 
Topplúga, skíðabogar, dráttarkúla, 
reiðhjólagrind. V. 990þ. Góður staðgr.
afsl. Björn 699-7572

Lincoln continental árg.‘98 
ekinn140þús.mílur. Þarfnast viðgerðar 
og allskonar skipti. sími:8499838.

MM Lancer Intenser
Árgerð 2009, bensín 
Ekinn 50.000 km, beinsk.
Ásett verð: 2.390.000

Tilboð 1.390.000,-

Tilboð 1.990.000,-

Tilboð 1.690.000,-

Tilboð 2.690.000,-

Tilboð 1.390.000,-

VW Passat Comfort–t
line. Árg. 2006, bensín
Ekinn 118.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 1.690.000

NÝLEGIR
GÆÐABÍLAR
Á GÓÐU VERÐI

Laugavegi 174  · S.590 5040
heklanotadirbilar.is

Skoda Superb 1.8T
Árgerð 2007, bensín
Ekinn 110.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 1.690.000

MM Pajero 3,5 GLS 
Árgerð 2005, bensín 
Ekinn 178.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 2.490.000

VW Touareg R5 TDi
Árgerð 2004, dísel  
Ekinn 151.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 3.690.000

Hægt er að skoða uppboðsmuni alla virka daga frá 8.30-17.00 
í húsnæði Króks að Suðurhrauni 3, Garðabæ.

bilauppbod.is

Bjóddu í bíl
Uppboð á ökutækjum og öðrum munum fyrir 
tryggingarfélög, fjármögnunarfélög og aðra aðila fara 
fram alla virka daga. Uppboðið á þessum bifreiðum 
lýkur – sjá nánar á uppboðsvef.

VOLVO XC70 STW, dísel, 
árgerð 2007, sjálfskiptur, 
ekinn 323.046 km 

FORD EXPLORER - XLT 4WD, 
árgerð 2004, bensín, sjálf-
skiptur,ekinn 96.123 mílur 

MITSUBISHI OUTLANDER, 
árgerð 2006, bensín, 5.gíra, 
ekinn 127.232,km

SUZUKI LT-R450K7, árgerð 
2007, Bensín, beinskipt    

SKODA OCTAVIA, árgerð 
2004, bensín, 5 gíra, ekinn 
181.537 km    

DODGE RAM 2500 - QUAD 
4X4ST, árgerð 2005, dísel, 
sjálfskiptur, ekinn 148.047 
km

bílauppboð
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 Bílar til sölu

Til sölu Toyota RAV4. Árgerð 2001. 
ekinn 194 þús km. Nýskoður góður 
bíll. Heilsársdekk. Smurbók, Óriðgaður. 
Verð 690 þús. Uppl. í s: 899 8362

Toyota corolla 98, 1,3l, bsk, ek. 204þ 
km, ný kúpling,ný tímareim, nýtt í 
bremsum, sk. ‚13, góð vetrardekk, góð 
sumardekk á felgum, verð 329þ. Uppl í 
s. 897 8005 og 863 7736

Mitsubishi L 200 ‚07. Ek. 160 þús. 
Uppl. í s. 897 3133

BMW 318i s/d e90. Árg. 2006, ek. 81 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, leður, lúga, 
ný vetrad., ný þjónust. Verð 2.590.000 
S: 840 3566.

Toyota Corolla 5.dyra árg.‘94 Þarfnast 
smá lagfæringar. V.70.000kr. S. 618 
1876

TOYOTA LC 120VX
Árg. 03. Ek. 156þ. Einn með öllu. V. 
2,5m. Staðgr. 2,2m. Uppl. í S. 665-
9102.

Til sölu Toyota Corolla árg.2000 Ekinn 
180.000 Ásett verð: 380.000 Sími:690 
3690

Subaru Legacy árg.‘01 ek.220þús., 
bensín, sjálfskiptur. Sumar og 
vetradekk fylgja. Verð 410þús. S: 820 
5244 eða 565 7206.

W polo 96‘ E 142 þ, 2ja dyra, ný 
tímareim skoðaður 2013 v. 155 þ. 
Sími: 8459290.

 0-250 þús.

SJÁLFSK SPARIBAUKUR 299 
ÞÚS!

PEUGEOT 106 COLOR LINE 1,4 árg‘98 
ek.130 þús, sjálfskiptur, ný sk. ‚14, nýtt 
í bremsum, ný tímareim og fl. 5 dyra, 
lýtur mjög vel út ekkert ryð! Verð 299 
þús S.841 8955

 250-499 þús.

2002 JEPPLINGUR TILBOÐ 
350 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 350 þús. s.841 
8955.

 Bílar óskast

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL
Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð 
‚98-‘03. Má alveg þarfnast smá 
lagfæringa uppl. s. 777 3077.

 Jeppar

Til sölu Pajero árg. ‚91 Sko. 2013. Verð 
150.000 Uppl. í síma 899 1903.

 Sendibílar

Ódýr sendibílaþjónusta. 
Heimsendingar og fyrirtækjaþjónusta. 
www.keyrsla.is S:820-3880

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ódýr sendibílaþjónusta. 
Heimsendingar, sendibílar, flutningar 
og flutningaþjónusta. S. 772 1450

 Hópferðabílar

MAN 50 manna árgerð 1987. Engin 
bifreiðagjöld og lágar tryggingar.Gott 
ástand. Sjá bilauppbod.is Uppl. í s. 
695 0495

 Húsbílar

 Vinnuvélar

ORKUVEITA REYKJAVÍKUR 
AUGLÝSIR:

GÖTULJÓSABÍL AF GERÐINNI 
BENZ 814D 1990 ER Á UPPBOÐI 
Á bilauppbod.is BOÐ ENDAR 
MIÐVIKUDAGINN 30 JANÚAR.

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,5T og 
3,8T, höfum einnig dekkjavélar á 
tilboðsverði á lager. O.K.Varahlutir ehf 
S:696-1050.okspares@simnet.is

 Bílaþjónusta

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ
Við höfum langa reynslu í 

bílsætaviðgerðum. 

Fljót og góð þjónusta. 

Sjá video www.hsbolstrun.is
Formbólstrun Hamraborg 5, 

Kópavogi. (Hamrabrekkumegin) 
s: 5445750.

 Lyftarar

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

 Hjólbarðar

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

DEKKJAVÉLAR
TILBOÐ Á Affelgunar og 
Ballancevélum. Minnum einnig á 
varahlutaþjónustu fyrir vörubíla og 
vinnuvélar S: 696-1050 okspares@
simnet.is

 Varahlutir

VARAHLUTAVAKTIN 
 SÍMI 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land 
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 12-16.

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

 Hreingerningar

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Ræstingar

Tek að mér þrif í heimahúsum. Er 
vandvirk og heiðarleg. Uppl. í s. 698 
3473.

 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Málarar

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

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

Tek að mér alla málningarvinnu, 
tilboð eða tímavinna. Björn Axelsson, 
löggiltur málarameistari. S. 896 4824 
eða malarameistarar@simnet.is

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

 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 
2.900 krfm. 20 ára reynsla og 
þjónusta. www.parketsliparinn.is S: 
772 8100.
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VEL ÚR GARÐI GERT

Steinsmíði og garðyrkja

Grásteinn ehf. · Stórhöfða 40 · 110 Reykjavík · www.grasteinn.is · grasteinn@grasteinn.is

Á undanförnum árum hafa starfsmenn Grásteins leist ótal 
sérframleiðslu verkefni. Við leitumst við að útfæra sérlausnir 
fyrir landslagsarkitekta, arkitekta og einkaaðila. Möguleikar 
náttúrusteins eru nánast ótakmarkaðir. Grásteinn getur 
útvegað mikið úrval af íslenskum náttúrusteini sem setur 
glæsilegan svip á heimili og umhverfi. 

Samhliða steinsmiðjunni er rekin verktakadeild 
sem tekur að sér stór sem smá verkefni á sviði 

Á undanförnum á
sérframleiðslu ver
fyrir landslagsarkitekta, arkitekta og einkaaðila. Mögule
náttúrusteins eru nánast ótakmarkaðir. Grásteinn getur
útvegað mikið úrval af íslenskum náttúrusteini sem setu
glæsilegan svip á heimili og umhverfi.

tal 
usnir

rum hafa starfsmenn Grásteins leist ót
rkefni. Við leitumst við að útfæra sérlau

til sölu

til sölu
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga  steinunnsg@365.is  arnarut@365.is  sigrunh@365.is

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

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

Poulsen 
Skeifan 2 Sími: 530 5900mi: 530 590ím 0000

Rafmótorar
0,18 til 30kw

GK TRÉSMÍÐI EHF 
S. 893 6314 / 862 4470

Getum bætt við okkur 
verkefnum.

gktresmidi.is

JARÐVINNA
Tökum að okkur alla almenna 
jarðvinnu, endurnýjun dren og 
klóaklagnir. Vélaleiga, Efnissala. Uppl. 
s. 869 1700/868 4043. Jarðlausnir ehf.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 896 5778. 

SMÍÐAR
GS Verktakar óska eftir verkefnum, 
stórum sem smáum. Hagstætt verð, 
mikil reynsla og gott orðspor. Uppl. í 
s. 864 4789.

 Tölvur

APLÚS TÖLVUÞJÓNUSTA
Sanngjarnt verð. Sæki og sendi heim. 
S. 822 7668 www.aplus.is

 Spádómar

SPÁSÍMI 908 7000
Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör 
trúnaður. Opið frá 13-23. S. 863 1987 
visa/euro.

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 

verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

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

 Iðnaður

E.J. VÉLAR
Tek að mér sökla, fleygannir, 
lagnavinnu, burtkeyrslu og efni s : 
690 4452

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

LOKADAGAR ÚTSÖLUNNAR
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

POTTLOK
Saumum yfir heita potta úr 

sterkum pvc dúk, sem þolir mikin 
þunga. Mjög létt að opna og rúlla 

segli upp.
Formbólstrun Hamraborg 5, 

Kópavogi. (Hamrabrekkumegin) 
www.hsbolstrun.is 

s: 5445750.

Sjónvarp „Philips” 50 tomma HD 
plasma, ambi light. Volvo V70 disel 
árg des 02, ek 290þús verð 950 þús s 
: 849 9490

Er með ódýrar notaðar þvottavélar til 
sölu. Ábyrgð. Skútuvogi 13, 104 Rvk. 
S: 777 6729.

 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.

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.

 Hljóðfæri

Til sölu 2 alt Saxafónar selmer. Sími: 
8499838.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

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 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

Save the Children á Íslandi
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 Þjónusta

Áfallameðferð, hjónameðferð, 
umbreyttu erfiðu barni 
- hjartanærandi uppeldi. 
Einstaklingsmeðferð. S. 615 2161 
Gréta Jónsdóttir

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Námskeið í umbreyttu erfiðu barni- 
Hjartanærandi uppeldi hefst 30. 
janúar í Reykjavík. Uppl. greta@
lifogframtid.net eða s. 615 2161 Gréta 
Jónsdóttir uppeldisráðgj.

 Ökukennsla

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.

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa 
við endurtökupróf og akstursmat. 
Ævar Friðriksson s. 863 7493.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

8 mánaða Labrador rakki óskar eftir 
nýju heimili. Búinn að fara á hvolpa 
námskeið. Uppl. í s. 771 9944

fallegur kettlingur óska eftir góðu 
heimili uppl í síma 869 1961

LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er 
aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga, sem tryggir 
rekjanleika ættbóka, beitir sér 
fyrir hreinræktun og kynbótum 
hundategunda. HRFÍ stuðlar að góðum 
samskiptum á milli hundeigenda, 
yfirvalda og almennings. Leitaðu 
upplýsinga á vefsíðu félagsins, www.
hrfi.is

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 kanínubúrum 
Stærð 70 cm verð 5.990,- 
Stærð 85 cm verð 6.990,- 
Stærð 100 cm verð 9.990,- 
Stærð 120 cm verð 18.990,- 
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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

GLÆSILEG 3JA HERB. ÍBÚÐ Í 
STÓRHOLTI.

Góð 3ja herb. íbúð 70fm í Stórholti. 
Leiga 165þús. Laus 01. feb. Uppl. í s. 
663 5790

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.

60fm íbuð til leigu. Leifsgata 21, Rvk. 
140þ/mán. S. 848 2532

LEIGA.IS
Leigusali auglýstu Frítt 
Leigjandi leitaðu Frítt 
s:450 5544

Glæsileg 120fm 4ja herb. til leigu 
í Kópavogi 203, v.190þús á mán + 
trygging.Hússj og hiti innif. Húsdýr 
ekki leyfð, meðmæli skilyrði.Laus 
fljótlega, uppl.899 1275/gylfis@ok.is

4JA HERBERGJA ÍBÚÐ
Góð 100 fm, 4ja herbergja íbúð á 
Miklubraut. 3 svefnherbergi. Leiga 175 
þús + hússjóður. Laus 1. feb. Uppl. í s. 
663 5790

Til leigu 3ja herbergja íbúð í neðra 
breiðholti. Leiga 160 þús. Innifalið 
rafmagn, hiti, hússjóður, vatns- og 
fráveitugjald. Uppl. í S. 868-6899/867-
1230

3. herb. 75- 80 fm íbúð til leigu við 
Laugardal, 104 Rvk. Stutt í þjónustu, 
heilsugæslu, verslun, líkamsrækt, 
strætó ofl. kr. 145 þ. per mán. fyrir 
utan hita og rafm. engin hússj. 
Fyrirfram greiðsla, 1. mán. Aðeins 
reglusamur leigutaki m. meðmæli, 
bankaáb. eða 3mán, 450.000,- laus 
frá og með 1. febr. Uppl. 618 4150 
(talhólf) / leifsdottir4@gmail.com.

12 fm. herbergi til leigu í Hlíðunum. 
Sameiginleg snyrting. Algjör reglusemi 
áskilin. Uppl. í s. 893 1871

Leiguíbúð í Mosfellsbæ. Til leigu 75fm 
3ja herb. íbúð í Leirvogstunguhverfi, 
sér inngangur. Leiga 120.000 á mán. 
með rafmagni og hita. S. 897 0630.

 Húsnæði óskast

46 ára kona óskar eftir snyrtilegri 2-3 
herb. íbúð miðsvæðis í rvk. Einungis 
langtímaleiga. S: 897 4433.

Óska eftir 60fm íbúð í Rvk til langtíma 
leigu, uppl í s: 860 8454

 Atvinnuhúsnæði

SKRIFSTOFUPLÁSS 
TIL LEIGU

Erum með skrifstofupláss til leigu 
fyrir einstaklings fyrirtæki á mjög 
góðum stað í Kópavogi kr. 35.000 

á mán.
Áhugasamir hafið samband í

s. 844 0907

ATVINNUHÚSNÆÐI TIL 
LEIGU Í AUÐBREKKU 

KÓPAVOGI
Til leigu 330 m2 húsnæði með 

innkeyrsluhurð.
Upplýsingar í síma 8924614 

eða 8644949.

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.

Til leigu 150fm Iðnaðarhúsnæði 
á skemmuvegi í Kóp, Stórar 
innkeyrsludyr, lofthæð tæpir 4m, uppl 
í síma: 699 0778

ÓSKA EFTIR
iðnaðarhúsnæði undir smur og 
bílaþjónustu þarf að vera ca 150 - 
200 fm með 2 innkeyrsludyrum og 
þokkalegri lofthæð helst miðsvæðis 
Reykjav Kópav Garðabær. Gunnar 
6597909

 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

 Geymsluhúsnæði

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

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

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

ATVINNA

 Atvinna í boði

HÁRSNYRTISTOFAN ELÍTA 
KÓPAVOGI

Óskar eftir fólki í stólaleigu. 
Erum á góðum stað með bjart 

og notalegt húsnæði. Mjög 
sanngjörn leiga fyrir gott fólk.
Kíkið við eða hringið í síma 

564 5800 eða 692 8505

STARFSMENN ÓSKAST Í 
STÁLSMIÐJU.

Stálsmiðja í Hafnarfirði óskar 
eftir vönum starfsmönnum eldri 
en 24 ára. Mikil vinna í boði og 

góð laun.
Áhugasamir sendi umsókn 

merkt „Vinna/stálsmiðja” og 
ferilskrá á smidja.kh@gmail.com

VEITINGASTAÐUR / 
SKEMMTISTAÐUR 

Í HJARTA REYKJAVÍKUR.
Óskar eftir starfsmanni í 

ábyrgðastöðu. 

Vinnutími er önnur hver vika, 
kvöld og nætur vinna. Meiri vinna 

í boði frá mai - sept. Einungis 
Íslensku mælandi fólk kemur til 
greina, verður að hafa reynslu af 

því að vera í ábyrgðarstöðu. 
Góð laun í boði fyrir réttu 

manneskjuna.
Vinsamlegast sendið umsóknir 

með mynd á tölvupóstinn 
kolbrunarna@simnet.is

Óskum eftir fólki í kvöldstarf. Góðir 
tekjumöguleikar fyrir réttan aðila. 
Áhugasamir geta sent póst á erna@
tmi.is

Afgreiðslumanneskja óskast í kvöld 
og helgarvinnu. Reyklaus vinnustaður! 
Upplýsingar veittar á staðnum 
Grillhöllin s. 555-6767

HÁRSNYRTINEMI ÓSKAST
Óskum eftir að ráða nema í fullt starf 
á Hársnyrtistofu í Kópavogi. Umsóknir 
sendist á harsmidjan@harsmidjan.is

 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.

Meiraprófsbílstjóri óskar eftir starfi. Er 
einnig með vinnuvélaréttindi. Uppl. í s. 
899 9300 og hinni72@hotmail.com

TILKYNNINGAR

 Einkamál

53.ára einlægur,nærgætinn karlmaður 
vill kynnast konu á svipuðum aldri 
sem nánum félaga.Engin skyndikynni.
Fullum trúnaði heitið og krafist.
Svör sendast á smaar@frett.is eða til 
Fréttablaðsins merkt 100%trúnaður

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Laugardagur 26. jan:
12:35 
17:25 

Sunnudagur 27. jan:
13:55 
15:55 

HM Í BEINNI!

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
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skemmtanir



Sími 570 8600
www.norræna.is

Stangarhyl 1  110 ReykjavíkLeyfishafi
Ferðamálastofu

Ferðaskrifstofa

 SKEMMTISIGLINGAR 
OG FERÐIR TIL TÍRÓL

YFIR ATLANTSHAFIÐ 
VERÐ frá 299.000. Siglt frá 
Southamton til New York í jómfrúrferð 
Breakaway.

   28. apríl-13. maí: BREAKAWAY
GRÍSKU EYJARNAR OG FENEYJAR 
VERÐ frá 299.000. Siglt frá Feneyjum 
til Korfu, Santorini, Mykonos og 
Katakólón.

   2. - 13. maí:  JADE

BARCELONA OG MIÐJARÐARHAFIÐ 
VERÐ frá 295.000. Siglt frá Barcelona 
til Napolí, Civitavecchi, Livorno, 
Marseille og Mallocra. 

   6.- 16. september: EPIC

LOS ANGELES, PANAMA OG MEXIKÓ 
VERÐ frá 445.000. Siglt frá Los Angeles 
til nokkurra hafna í Mexikó, Kosta Ríka, 
um Panama skurðinn, til Kólombíu 
og Miami.

   12.- 25. október:  STAR

KARABÍSKA HAFIÐ & JÓLAINNKAUP 
VERÐ frá 290.000. Siglt frá Tampa til 
Hondúras, Belize og tveggja hafna 
í Mexikó.

   15.- 26. nóvember:  DAWN

 Sjá nánar á heimasíðu okkar www.norræna.is

 SKEMMTISIGLNGAR Á FRÁBÆRU VERÐI MEÐ ÍSLENSKRI FARARSTJÓRN

SKÍÐAFERÐIR TIL TÍRÓL: STÓRKOSTLEGAR GÖNGULEIÐIR Í ÆGIFÖGRU UMHVERFI ALPANNA UNDIR LEIÐSÖGN HEIMAMANNS

SKÍÐAFERÐ TL TÍRÓL 14.-21. APRÍL
Verð kr. 199.000 á mann. Skíðapassi innifalinn.

Innifalið: Flug, allar ferðir á milli 
flugvalla, hótels og skips, hótel-
gisting, íslensk fararstjórn, fullt 
fæði og öll skemmtidagskrá um 
borð.

Lágmarksþáttaka er 16 manns 
og áskiljum við okkur rétt til að 
fella ferðina niður ef næg þátt-
taka næst ekki.

Bókaðu núna til að tryggja þér pláss! 

Fararstjóri í 
skemmtisiglingum 
er til viðtals á skrif-
stofunni alla virka 
daga frá 9-17. 
Endilega kíktu í 
spjall og kaffi.

Fararstjóri: 
Skúli Sveinsson

TÍRÓLSKU ALPARNIR: GÖNGUFERÐ Í TÍRÓL 7.-14. JÚLÍ
Verð kr. 189.000 á mann. Fimm toppar, stórkostlegar göngu-  
leiðir í ægifögru umhverfi Alpanna undir leiðsögn heimamanns.

SKÍÐAFERÐ Á STÆRSTA JÖKLASKÍÐA-
SVÆÐI Í AUSTURRÍKI Í APRÍL
Skíðað í nægum snjó í vorblíðunni í Tíról.
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Í næstu vinsældasætum á eftir 
koma Ósló, Stok k hólmur, 
Boston, New York og loks Or-

lando í Flórída. Þá hefur orðið 
mikil aukning í fótboltaferðum 
til Manchester, að sögn Guðjóns 
Arngrímssonar, upplýsingafull-
trúa Icelandair. 

Kaupmannahöfn hefur alltaf 
átt sérstakan sess í hugum Íslend-
inga og vinsældir borgarinnar 
koma því ekki á óvart. Það tekur 
þrjár klukkustundir að fljúga til 
Kaupmannahafnar og einfalt er 
að fara með lestinni til miðbæj-
arins. 

Verðlag í borginni er hátt en 
engu að síður er hægt að finna 
hótel á hagstæðu verði. Lítið hótel 
nálægt tívólíinu er ágætis lausn 
fyrir þá sem vilja vera miðsvæðis 
án þess að setja sig á hausinn fjár-
hagslega. Þetta hótel heitir CAB-
INN City og er við Mitchellsgade 
14 en nóttin þar er í kringum 12 
þúsund krónur. 

Flestir fá sér smurt brauð í 
Kaupmannahöfn en þar er nú 
farið að bjóða upp á nýjung sem 
kallast smushi. Smushi er smørre-
brød og sushi í einum bita. Hægt 
er að fá smushi hjá The Royal Café 

við Amagertorv. Þegar skoðaðar 
eru netsíður þar sem talað er um 
vinsælar ferðamannaborgir eru 
London og New York oftast nefnd-
ar. Barcelona, Róm, París, Prag og 
Berlín fylgja síðan eftir á slíkum 
listum. 

Samkvæmt tölum frá Alþjóða-
ferðamálaráðinu, UNWTO, voru 
þeir áfangastaðir sem juku mest 
ferðamannastrauminn á árinu 
2012 París, London, New York, 
Antalya í Tyrklandi og Singapúr. 
Ferðamannastraumur til Tyrk-
lands hefur aukist mikið á síðustu 
árum. 

Köben alltaf vinsælust
Kaupmannahöfn er sú borg sem flestir Íslendingar sækja heim en London 
kemur þar fast á eftir, ef marka má þann fjölda sem ferðast með Icelandair. 
Fótboltaferðir sækja stöðugt á.

Íslendingar eru hrifnir af Kaupmannahöfn.

PARADÍS Í FLUGSKÝLI
Þjóðverjar og 
ferðamenn í 
nágrenni Berlínar 
þurfa ekki að bíða 
eftir sumrinu til að 
skella sér á strönd-
ina. Um sextíu 
kílómetra suður af 
Berlín er að finna 
risastóran innan-
húss-skemmtigarð 
sem ber nafnið 
Tropical Islands 
Resort.
Byggingin sem 
hýsir skemmti-
garðinn var áður risastórt flugskýli sem var notað undir flugskip frá 
fyrirtækinu CargoLifter. Skýlið er stærsta frístandandi hús í heimi en 
grunnflöturinn er um 66 þúsund fermetrar. 
Þegar CargoLifter fór á hausinn árið 2002 greip malasíska fyrirtækið 
Tanjong tækifærið og keypti skýlið. Flutt voru inn í húsið mörg tonn 
af sandi, þúsundir hitabeltisplantna og fjöldinn allur af suðrænum 
fuglategundum. Í garðinum, sem líkist helst paradís, er að finna strönd, 
sundlaugar, rennibrautir og manngerð klettabelti og fossa. 
Opið er allan sólarhringinn í garðinum, alla daga ársins nema um jól og 
áramót. Þar getur fólk einnig pantað gistingu annaðhvort í tjaldi, íbúð 
eða hótelherbergi.

Fossar og klettar í manngerðri Paradís.

Skemmtigarðurinn Tropical Islands Resort í Þýskalandi fyllir 66 þúsund fermetra 
rými.

Einn besti skíðastaður í heimi er í Vail í Colorado í Bandaríkjun-
um. Að vísu er fremur dýrt að dvelja þar en þeir sem kjósa lúxus 
og þægindi verða ekki sviknir. Matur á þessum slóðum þykir afar 
ferskur og góður og mörg frábær veitingahús í boði fyrir hungr-
aða skíðamenn, auk þess sem lúxusverslanir eru áberandi í Vail-
þorpinu. Svo virðist vera að gert sé ráð fyrir efnuðum skíðamönn-
um í heimsókn því þarna eru dýrindis listasöfn og gimsteinasalar. 
Vail er skemmtilegur staður jafnt fyrir sumar- sem vetraríþróttir 
og þar er fjölbreytt mannlíf. Þeir sem kjósa að skemmta sér á nótt-
unni verða heldur ekki vonsviknir því af nógu er að taka. 

Skíðaparadísin býður upp á mikla möguleika fyrir fólk á öllum 
aldri. Skíða- eða brettakennsla með frábærum kennurum hvort 
sem er einkakennsla eða í hópum. 

Skíðasvæðið fagnaði fimmtíu ára afmæli á síðasta ári og var þá 
efnt til afmælisfagnaðar. Staðurinn hefur verið byggður upp með 
þarfir þeirra kröfuhörðustu í huga. 

Þeir sem vilja kynna sér betur skíðasvæðið í Vail geta farið inn á 
heimasíðuna vail.com þar sem eru bæði myndbönd og allar þær 
upplýsingar sem skíðamaðurinn þarfnast. 

Í Vail eru mörg góð hótel en þau hafa verðið hátt. Aðrar gistingar 
eru einnig í boði og flestir ættu að geta fundið eitthvað sem hæfir 
efnahagnum, hvort sem leitað er að ódýru gistiheimili eða lúxus-
hóteli með spa-aðgangi. 

Skíðaparadís í Vail

Vail er eftirsóttur skíðastaður fyrir þá efnameiri.



á mann m.v. 2 fullorðna í stúdíóíbúð á 
hótel Tropical Playa.
Brottför16. feb. - 7 nætur.

112.946 kr.*
á mann m.v. 2 fullorðna í stúdíóíbúð á 
hótel Las Arenas. 
Brottför 12. mars - 14 nætur.

29.900 kr.*1
Tenerife Kanarí

Tilboðsbrottfarir:

Tenerife
2. 9. 16. 23. febrúar.
2.9.16. mars.

Kanarí
2. 12. 26. febrúar.
12. mars.

Sérstakt tilboðsverð á allar brottfarir fram að páskum. 

Tilboðinu lýkur mánudaginn 28. janúar.
Takmarkað sætaframboð!

Komdu út í plús!
Sími: 535 2100 | info@plusferdir.is | www.plusferdir.is
*Innifalið: flug, skattar, gisting og íslensk fararstjórn
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TÓNLISTARHÁTÍÐIN 
BY:LARM HALDIN Í 
FEBRÚAR
Tónlistarhátíðin by:Larm 
verður haldin í Ósló dagana 13.-
16. febrúar. Hátíðin hefur verið 
haldin á ýmsum stöðum í land-
inu síðan árið 1998 en í höfuð-
borginni Ósló síðan árið 2008. 
Hátíðinni svipar að mörgu leyti 
til íslensku tónlistarhátíðarinnar 
Iceland Airwaves en skiptist þó 
í tvo hluta. Annars vegar er hún 
hefðbundin tónlistarhátíð en 
hins vegar ráðstefna þar sem 
fulltrúar tónlistariðnaðarins á 
Norðurlöndum og frá öðrum 
löndum funda, ræða saman og 
hlýða á fyrirlestra milli þess sem 
þeir fylgjast með tónleikum. Um 
1.500 hljómsveitir og listamenn 
sækja um að spila á hátíðinni 
á hverju ári en rúmlega 200 
listamenn koma fram, flestir frá 
Noregi. Íslendingar eiga nokkra 
fulltrúa í ár eins og síðustu árin 
og munu Retro Stefson, Ásgeir 
Trausti, Lay Low, Oyama, Sin 
Fang og Valgeir Sigurðsson 
koma fram.

Íslendingum fjölgar stöðugt en ætli hið 
sama megi segja um ferðir þeirra til útlanda? 
Til að svara þeirri spurningu var rýnt í tölur frá 
Ferðamálastofu Íslands og Hagstofu Íslands:
Íslendingum hefur frá janúar 2004 til janúar 
2012 fjölgað úr rúmum 290 þúsund í tæp 320 
þúsund eða um tíu prósent samkvæmt tölum 
frá Hagstofunni. 

Sé tekinn heildarfjöldi íslenskra ferða-
manna um Leifsstöð fyrir árin 2004, 2007 og 
2012 kemur í ljós að ferðamönnum hafði 
fjölgað um 31 prósent árið 2007 samanborið 
við árið 2004. Samanburður milli ársins 

2004 og 2012 leiðir í ljós að fjölgunin var 
ekki nema um fjögur prósent. Sé mann-
fjöldaaukningin dregin frá þeirri prósentu 
er raunaukningin milli 2004 og 2007 um 25 
prósent en neikvæð um -6% árið 2012. Þessar 
tölur eiga þó aðeins við um ferðamenn sem 
fóru um Leifsstöð. 

Af þessum tölum má draga þá ályktun að 
efnahagur Íslendinga spili töluverða rullu 
þegar kemur að ferðalögum. Árið 2007 var 
hið svokallaða góðæri í botni og Íslendingar 
töluvert ferðaglaðari en árið 2012 þar sem 
pyngjan reyndist örlítið léttari. 

FERÐUM ÍSLENDINGA FÆKKAR 

2004 2007 2012
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EINSTÖK NÝ BORG Í 
SUÐURKÓREU
Ef lesendur eiga leið um Asíu 
næstu vikurnar gæti verið gaman 
að heimsækja eina  nýjustu borg 
heims, suðurkóresku borgina 
Songdo. Borgin þykir allsérstök 
og minnir raunar á borg úr 
vísindaskáldsögu. Hún er í 65 
kílómetra fjarlægð frá höfuðborg 
landsins Seúl og miðar hönnun 
borgarinnar að því að forðast 
margt af því sem þykir einkenna 
flestar stórborgir Asíu eins og 
mengun, mikla  umferðarhnúta 
og mannmergð. Borgin mun 
innihalda eftir líkingar af 
ýmsum þekktum alþjóðlegum 
kennileitum eins og Central 
Park í New York og  síkjunum í 
Feneyjum. Framkvæmdir hófust 
árið 2005 og eru áætluð verklok 
árið 2015. Borgin mun þá hýsa 
um 80.000 íbúðir, 4,6 milljónir 
fermetra af skrifstofuhúsnæði og 
930 þúsund fermetra af versl-
unarhúsnæði. Hæsta bygging 
borgarinnar verður hin 65 hæða 
bygging Northeast Asia Trade 
Tower sem verður önnur hæsta 
bygging landsins. Þótt borgin sé 
ekki fullbúin er nú þegar búið 
að opna eitt hótel í borginni, 
Sheraton-hótelið, þar sem for-
vitnir gestir geta dvalið á meðan 
þeir skoða þessa einstöku borg. 
Áætlaður kostnaður við gerð 
hennar er talinn vera um 40 
milljarðar Bandaríkjadollara, 
sem gerir framkvæmdina eina 
stærstu byggingarframkvæmd 
mannkynssögunnar.

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ  
MEÐ OKKUR!

Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla um Keflavíkurflugvöll.

Kauptu miða núna á www.flugrutan.is

Alltaf laus sæti.

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík

  580 5400 

Skannaðu strikamerkið með snjallsímanum þínum

Frí þráðlaus internet-
tenging í öllum bílum
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www.bygg.is

LANGALÍNA 15-23

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 28 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 

Löngulínu 15-23 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 67-157 fm.

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás 

og vönduðum AEG eldhústækjum.  

Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 

Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum.

150 m gönguleið í leikskóla og 
350 m í grunnskóla

Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R

NÝTT

Sjálandi Garðabæ

Sími: 520 9586 – Fax: 520 9599

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

BORGARTÚNI 31

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Finndu okkur  
á Facebook

Til sölu einbýlishús á einni hæð á besta stað í 
Fossvogi, samtals 205,4 fm. (íbúðarrými 174,4 fm. 
og bílskúr 29,0 fm). Um er að ræða fallega hannað, 
arkitektahannað hús í nútímalegum funkisstíl sem 
gerir það mjög bjart og opið. Gróinn inngarður 
í miðju hússins með sólpöllum. Eignin stendur 
á endahornlóð með útivistarsvæðið í dalnum til 
suðurs. Lóðin er mjög stór (yfir 1.000 fm) og býður 
mikla möguleika. Nánari upplýsingar, myndir 
og grunnteikning á www.heimili.is

Opið hús í dag frá kl 14-15  
Bogi Molby Pétursson Lögg. fasteignasali.  
S: 699 3444

Láland 22 – Opið hús í dag frá kl. 14-15

OPIÐ HÚS

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Opið hús í dag laugardag frá  kl. 13-14 
Andarhvarf  11A        

Um er að ræða glæsilega ca 135 fm. Efri hæð með glæsilegu út-
sýni yfir Elliðarvatnið,íbúð fylgir 25,1 fm.bílskúr. Þrjú svefnherber-
gi, suðursvalir, vandaðar innréttingar. Tvö flísalög baðherbergi. 
Mjög góð hæð á góðum stað. Parket og flísar á öllum gólfum. 
V. 42,5m.  Hörður og 
Rita taka á móti þér og 
þínum á milli 13 og 14. 

Ellert Róbertsson sölum. 
sýnir s: 893-4477

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
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Álfa fótboltans 
Afríkubikarinn í fótbolta stendur nú yfir í Suður-Afríku. Fótbolti er langvinsælasta 
íþrótt Afríku og börn venjast við að leika hann frá unga aldri við misjafnar  aðstæður. 
Á árunum 2006 til 2010 ferðaðist Páll Stefánsson ljósmyndari um Afríku og 
 myndaði fótboltamenninguna í meira en helmingi þeirra landa sem taka þátt í 
keppninni í ár. Hluti af þessum myndum birtist í bókinni Áfram Afríka sem kom út á 
ensku og íslensku. Fréttablaðið fékk leyfi Páls til að birta nokkrar myndir.  

FÌLABEINSSTRÖNDIN  Þótt Fílabeinsstrendingum hafi ekki vegnað 
sem skyldi á stórmótum eru þeir taldir sigurstranglegir í Afríku-
bikarnum í ár. Hér hita „Fílarnir“ upp á þjóðarleikvangi Fílabeins-
strendinga í höfuðborginni Abidjan fyrir leik gegn Gíneu í undankepp-
ni HM 2010. Drenginn að ofan hitti Páll einnig á Fílabeinsströndinni.

EÞÍÓPÍA  Eþíópía er þekktari fyrir langhlaup en knattspyrnu en eins og 
í öðrum Afríkulöndum er boltaáhuginn gríðarlegur í landinu eins og sjá 
má á þessari brosmildu fótboltastelpu í höfuðborginni Addis Ababa.

SUÐUR-AFRÍKA 
 Knattspyrna var lengst af 
ekki íþrótt hvítra í Suður-
Afríku en það breyttist mikið 
þegar landið hélt HM árið 
2010. Á mildum sumardegi 
leikur fólk fótbolta sér til 
gamans á ströndinni við 
Camps Bay við Höfðaborg 
undir einu helsta kennileiti 
svæðisins, Table Mountain. 
Suður-Afríkumenn eru 
stoltir af því að halda Afríku-
bikarinn og vænta mikils af 
„Bafana Bafana“ eins og lið 
þeirra er kallað.  

GRÆNHÖFÐAEYJAR  Það kom flestum á óvart að Grænhöfðaeyjar 
komust upp úr undankeppni Afríkubikarsins. Þetta litla eyríki státar 
hins vegar af gríðarlega öflugu knattspyrnulífi sem birtist hvert sem 
farið er, eins og hér á hinni gullfallegu strönd við Tarrafal á eyjunni 
Santiago.

MAROKKÓ  Fótboltamenningin stendur traustum 
fótum í Marokkó. Til dæmis rekur eitt helsta félagslið 
landsins og það langsigursælasta, Wyad í Casablanca, 

fótboltaskóla þar sem efnilegir leikmenn fá bæði 
formlega kennslu og þjálfun í knattspyrnu.
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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?

HeilabrotHeilabrot

SVAMPUR  
Haukur 
Gunnars son, 
7 ára, teiknaði 
þessa mynd 
af Svampi 
Sveinssyni um 
síðustu helgi 
og sendi okkur.

Hver er skemmtilegasti staður 
sem þið hafið búið á? Baktus: 
Ég er ótrúlega ánægður með 
fína húsið mitt með útsýninu 
– en Karíus bróðir vill endilega 
vera í leiðinlegu holunni sinni. 

Hvaða tannkrem notið þið? Ojjj 
– það á ekki að nota tannkrem!  
Krakkar! Hlaupið inn á bað og 
hendið tannkreminu og tann-
burstanum í klósettið!

Hvert er uppáhaldsverk færið 
ykkar? Við erum mest með 
hamra þegar við erum að vinna í 
húsunum okkar. 
 Baktus: En Karíus er líka  hrifinn 
af dínamíti. 
 Karíus: Já, það er mjög 
skemmtilegt að nota það þegar 
þarf að gera neðanjarðargöng á 
milli tanna. 

Vorkennið þið ekkert Jens? 
Nehei! Það er ótrúlega  fyndið 
þegar hann vælir. Þá bara 
springum við úr hlátri! 

Hvað þykir ykkur verst að 
borða? Gulrætur og rúgbrauð 
– ojjjbara – það er ógeðslegt. 
Sem betur fer borðar Jens aldrei 
þannig.

Hver er uppáhaldsmaturinn 
ykkar? Franskbrauð með sírópi!  

Hvor ykkar er frekari? 
Baktus: Það er nú ég.  
 Karíus: Nei, ég.  

Hvor ykkar er eldri? Baktus: 
Karíus er nú aðeins eldri. Enda 
er hann alltaf að tala um eitt-
hvað leiðinlegt – eins og tann-
lækna og rúgbrauð!

Hvert er uppáhaldslagið ykkar? 
Bræður tveir hér búa í tönn! Við 
syngjum það allan daginn enda 
nóg af sætindum og fíneríi til 
að syngja og dansa allan  daginn, 
svona ef við erum ekki að 
höggva í tennurnar og stækka 
húsin okkar. 
 Karíus: Síðan hlustar Baktus 
stundum á strandtónlistina sína 
þegar hann er í sólbaði í nýja 
húsinu sínu með útsýninu. 

Er gott að vera Karíus og 
 Baktus á Íslandi? Er nóg af 
munnum til að búa í? Njaa, 
við vildum gjarnan að krakk-
arnir væru svolítið óduglegri 
að bursta tennurnar. Það er 
alveg óþarfi. Við viljum að allir 
 krakkar hætti strax að bursta 
tennurnar!  

Bræður tveir hér búa 
í tönn er besta lagið
Karíus er aðeins eldri en Baktus og Baktus segir að hann sé alltaf að tala um 
eitthvað leiðinlegt – eins og tannlækna og rúgbrauð. Samt er franskbrauð með 
sírópi uppáhaldsmatur þeirra beggja. 

KARÍUS OG BAKTUS  Við erum mest með hamra þegar við vinnum. En Karíus er líka hrifinn af dínamíti. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

1. Hvað er það sem allir eiga eða hafa átt? Kóngurinn átti það, en 
ekki lengur því annars væri hann ekki kóngur.

2. Á meðan ég held lífi, borða ég, en þegar ég drekk dey ég. Hver er 
ég?

3. Hver er sú sem hleypur án þess að færast úr stað, er skilin án þess 
að geta talað og er drukkin á hverjum degi?

4. Hvernig er auðveldast að skrifa 1.000.000 án núlla?

 Svör

 1. Faðir. 2. Eldur. 3. Mjólk. 4. Milljón.

Teikningar og texti: Bragi Halldórsson

28

„Þetta er nú meira skrípið,“ sagði Kata hneyksluð þegar 
hún sá þetta dýradýr. „Þetta er ljótara en gömlu skrímsla-
myndirnar sem voru alltaf á gömlum íslandskortum.“ 
Lísaloppa varð að vera sammála að þetta dýradýr var 
nú heldur  ljótt. „En úr hvaða dýrum er þetta dýradýr 
eiginlega?”

Getur þú hjálpað Kötu og Lísuloppu að sjá úr hvaða sex 
dýrum þetta dýradýr er sett saman?

Svar: Fíll, Elgur, Skjaldbaka, Skúnkur, Kanína og Hvalur.



REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66

Sími 414 1750

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ Á TL.IS

FARTÖLVUR  FRÁ 69.990

OPIÐ
Virka daga 10-18
Laugardaga 11-16

119.99099.990

109.99079.990

Þessar seljast hratt.  Einstakt verð vegna hagstæðra innkaupa í 
magni.  15,6“ fartölva sem fer létt með alla almenna tölvuvinnslu.  
Mun þynnri, léttari og meðfærilegri en sambærilegar fartölvur í
þessum verð okki.  Intel Dual ore örgjörvi, 4 GB vinnsluminni, 
innbyggt Intel HD2000 skjákort og 320 GB harður diskur. Allt að 
5 klukkutíma rafhlöðuending. Windows 7 Home Premium fylgir.

ÓTRÚLEGT VERÐ FYRIR 
ASUS FARTÖLVU MEÐ 
INTEL ÖRGJÖRVA !

TOS SAT L830-13G

HVÍT OG
STÍLHREIN

Mjög skemmtilega hönnuð og sterkbyggð hvít 
13,3” fartölva með Intel i3 örgjörva.  Löng 
rafhlöðuending í allt að 6,5 tíma.  500GB harður 
diskur og 4GB vinnsluminni. 

139.990

ASUS X501A-XX214H

15,6”,6”

TOOS SAT 855-1U8

15,66” með 66 GB vinnslluminni og 640GGB diski.  15,6
Marrgfaldur hraði í geggnum USB 
3.0 og HDMI tengi fyrrir 
sjónnvarp ogg hljómtækki. 

TOS SAT L855-14W

15,6” skjár og ö ugur 
örgjörvi.  Létt, þunn 
og meðfærileg.  Ræsir 
sig aðeins á nokkrum 
sekúndum með Instant 
On tækni.

LÉTT OG ÞUNN 
MEÐ INTEL i3

MEMEÐ INNTEL PENTTIUMRAUÐ MEEEEEÐÐ INNTTEELL PPENNTTIUMUÐ MEE
Hagkvæmasta Windows 
8 fartölvan með 
15,6” skjá.  Intel Dual 

ore örgjörvi, 4GB 
vinnsluminni og 320GB 
harður diskur. 

TOS SAT 850-19D

INTEL DUAL 
ORE OG 

WINDOWS 8

INTEL i7 
ÖRGJÖRVI

4 kjarnar og þriðju 
kynslóðar Intel i7 
örgjörvi. 15,6” skjár 
og Intel HD 4000 
Graphics skjákort.

DUAL ORE 

69.990
ASUS F501A-XX121V1501A-XXX12
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
1. Heimtum gjöld af híbýlum og gæludýrum 

(14)
9. Stóðum upp fyrir stórum (5)
12. Yngist nú enn sá nýjasti (6)
13. Ábætir fantsins nýtist til hafísrannsókna (11)
14. Nú er lag að losa ský af auga (3)
15. Belgi út póla á kuldalegum íþróttavelli (12)
16. Áður óþekkt framkoma gefur tilbreytingu (9)
17. Jörð við jörð er undirstaða lausnar (11)
20. Fjandaför og skrattaskeljar (8)
23. Ætli betri bomsa skrapi rós í ruglinu? (9) 
24. Skynjaði örðu skafls (6)
27. Ráð ræðu og vitneskju (7)
28. Skynfæri skrapp undir eigin hlíf (7)
30. Grauta taugar hins góða (6)
31. Langan sem slæðist með ýsunni er með 

stóna (9)
32. Skipulögð atburðarás í afdrepi dagdrykkju-

fólks (7)
33. Hin sósíalíska hrynjandi hins fyrsta hanagals? 

(10)
35. Sá laganna verði við störf (12)
38. Panta hóp fyrir ritröð (9)
43. Leita að öndum og öðrum verum sem ferðast 

jafnt í lofti sem á láði og legi (10) 
44. Leiði slóða á ranga braut (10)
45. Strunsar til seigrar (7)
46. Færi orm frá öðru er kveðjustund nálgast (11)

LÓÐRÉTT
2. Jafn elskuð og hrein (7)
3. Önnur er fræg, hin ekki, en báðar frjálsar og 

grimmar (15)
4. Mæddar og gáfum gæddar segja okkur til (11) 
5. Kný maskínu og skapa vatnsheld (7)
6. Bjórskalli gefur bjórkrúsir (8)
7. Nonni T og rugluðu rúmlestirnar (6)
8. Jafn hissa og sexfættir með sár eftir sjálfa sig (8)
9. Kenni krógann við ferðagarn, sem er auðvitað rugl 

(9) 
10. Stáss á eftir að breytast í styttu (9)
11. Horuð sækir í sínar líkar (9)
18. Kryddið sem skýlir keisarans skalla (14)
19. Trúaður sjóari frá Jamaica? (9)
21. Á sléttu með teppi (7)
22. Frá þeim reynda til hins hrakta (9)
23. Verður sér til skammar í huga klerks (12)
25. En latína er rugl segir hebreskur (8)
26. Sé glyrnukóð á hvarmi þorsks (8)  
29. Á bæði snið og snúningsliprar kúlur fyrir auman 

(9)
34. Gleðilæti og gestrisni, er hjálp í því? (7)
36. Látin gefa arfbera og einiberjasnafs (6)
37. Það sem ganga á í arf haggast ekki (6) 
39. Linka einkennir skemmd tún (5)
40. Háttvís eignast átrúnaðargoð (5)
41. Hitta Torfa sjaldnar? Rugl, þvert á móti! (5)
42. Liggjum í meðferðum (5)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist vel þekkt 
náttúrufyrirbæri á Suðurlandi. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 30. janúar 
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „26. janúar“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Dauðadjúp frá Forlaginu. Vinn-
ingshafi síðustu viku var Rúna 
Þráinsdóttir í Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
U P P Á H E L L I N G U R

S Ú R I N A M S Ö L A J

J A I A T Ó M S P R E N G I N G A
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Í votlendi í Mið-Afríku má víða finna furðufrosk sem hefur í tvígang komið 
vísindamönnum algjörlega í opna skjöldu. Hárfroskurinn er hann kallaður, þótt 
hann sé reyndar alls ekki hærður í eiginlegri merkingu.

Þegar vísindamenn uppgötvuðu froskinn í upphafi 20. aldar sáu þeir strax 
að hann var ólíkur öllum öðrum frosktegundum á þann hátt að á síðunni og 
niður eftir lærinu er hann alsettur löngum og mjóum skinntotum sem líkjast 
hárum.

Toturnar, þótt fíngerðar séu, eru fullar af æðum og talið er að tegundin hafi 
þróað með sér þetta óvenjulega líkamseinkenni til að liðka fyrir súrefnisupp-
töku í vatni–  að toturnar þjóni hlutverki eins konar tálkna, þótt froskurinn geti 
raunar alls ekki verið í kafi eins lengi og hann lystir.

Vísindamenn urðu aftur gáttaðir á hárfroskinum árið 2008, þegar þeir 
komust að því að sé honum ógnað verst hann með flugbeittum klóm, ólíkt 
öðrum froskum. Og það sem meira er: klærnar eru ekki úr svokölluðu hyrni, 
eða keratíni, eins og neglur, klær, hófar, horn, fjaðrir og hár annarra dýra.

Nei, klær hárfrosksins eru úr beini og svo virðist sem þeir brjóti sjálfir 
beinin í framlimum sínum og þrýsti þeim út um skinnið í neyð. Þetta miður 
geðfellda varnarviðbragð er talið vera einstakt í gjörvöllu dýraríkinu. Ofan á 
allt saman eru halakörturnar tenntar og éta skordýr og snigla.

Hárfroskurinn verður ekki lengri en ellefu sentimetrar, en í Kamerún, þar 
sem hann þykir lostæti grillaður, hætta menn þó ekki á að veiða hann öðruvísi 
en með löngum spjótum eða sveðjum til að hann vinni þeim ekki mein.

Fólk af Bakossi-ættbálkinum trúir því að hárfroskurinn falli af himnum ofan 
og geti fært þeim frjósemi sem annars verður ekki barna auðið.  - sh

DÝR VIKUNNAR
HÁRFROSKUR

Froskurinn sem gerði 
vísindamenn agndofa

HÆTTULEGUR  Fólk ætti að forðast að handleika hárfroska nema það vilji fá að 
kenna á beittum beinklóm hans.

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is
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„Ég ætla nú bara að halda smá boð í 
eftirmiðdaginn,“ segir Sólveig Arn-
arsdóttir leikkona spurð hvernig hún 
hyggist halda upp á fertugsafmælið. 
„Ég er grasekkja eins og er, maðurinn 
minn er í útlöndum, svo aðalhöfuðverk-
urinn er að koma örverpinu í nætur-
pössun svo ég geti slett ærlega úr 
klaufunum, farið fagnandi inn í fimm-
tugsaldurinn og sofið út í fyrramálið.“ 

Hvað er örverpið gamalt? „Hann 
er að verða tveggja. Til þess að gera 
glænýr allavega miðað við hina sem 
eru tólf og fimmtán ára. Og þetta er 
allt með sama manninum sem er enn 
þá ótrúlegra,“ segir Sólveig og skellir 
upp úr.

Þið eruð alflutt heim, er það ekki? 
„Jú, jú, við höfum verið hér í nærri tíu 

ár, en erum bæði að vinna mikið úti í 
Þýskalandi. Sennilega þess vegna sem 
hjónabandið gengur svona ljómandi 
vel, við hittumst eiginlega aldrei. Ég 
get mælt með þeirri aðferð til að við-
halda hjónaböndum. Það er alveg sér-
deilis gaman þá sjaldan við komum 
saman.“

Hvað ertu svo að fást við þessa dag-
ana? „Ég er í Orð skulu standa í Þjóð-
leikhúskjallaranum, hef verið að kenna 
talsvert bæði í Listaháskólanum og 
Kvikmyndaskólanum, er að skrifa sjón-
varpshandrit með Margréti Örnólfs-
dóttur, fer fljótlega að æfa í Englum 
alheimsins niðri í Þjóðleikhúsi og svo 
er ýmislegt í bígerð úti í Þýskalandi 
svo það er nóg að gera. Mér finnst svo 
skemmtilegt að hafa svona mörg járn 

í eldinum, skellti mér meira að segja 
í háskólanám í fyrsta skipti og er í 
mastersnámi við Háskóla Íslands í alls 
konar fögum sem mér finnst skemmti-
leg. Kynjafræði, þróunarfræði, sagn-
fræði og heimspeki.“

Sagan segir að konur óttist mjög að 
verða fertugar, finnurðu fyrir því? 
„Engan veginn. Mér finnst ég verða 
skemmtilegri og sætari með hverju 
árinu, ég veit ekki hvernig þetta endar 
eiginlega! Þó maður sé orðinn fertug-
ur þarf maður ekkert að vera búinn að 
koma sér í einhverja höfn og sitja þar 
fastur. Maður verður að vera tilbúinn 
til þess að skipta um stefnu og reyna 
eitthvað nýtt, þroska sig og reyna á sig. 
Ég vona að ég verði tilbúin til þess út 
allt lífið.“  fridrikab@frettabladid.is

Sætari og skemmtilegri 
með hverju árinu
Sólveig Arnarsdóttir leikkona fagnar fertugsafmæli sínu í dag. Hún segist ekki hafa 
nokkrar áhyggjur af aldrinum enda með fj ölmörg járn í eldinum. 

FAGNANDI INN Í FIMMTUGSALDURINN  Sólveig segir enga ástæðu til þess að óttast þótt fimmtugsaldurinn taki við. Málið sé að vera 
tilbúinn að halda áfram að þroska sig. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Okkar ástkæri

GUÐJÓN GUÐJÓNSSON
flugstjóri, 

Lækjarhvammi 9, Hafnarfirði,

lést miðvikudaginn 16. janúar sl. Útförin fer 
fram frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn  
29. janúar, kl. 15.00.

 
Ulla Magnússon
Erla Ósk Guðjónsdóttir Sigurður Kristinsson
Linda María Guðjónsdóttir
Rósa Björk Guðjónsdóttir Trent Antony Adams
Guðjón Ágúst Guðjónsson Alda Steinþórsdóttir
Lilja Barbara Guðjónsdóttir                                            
og barnabörn.

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

ALFREÐ KARLSSON
Álfkonuhvarfi 59, Kópavogi,

lést fimmtudaginn 10. janúar sl. Útför 
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. 
Fjölskyldan þakkar auðsýnda samúð.

Liss M. Karlsson
María Alfreðsdóttir Guðmundur Bjarnason
Ludwig Sveinn Alfreðsson Hrefna Guðmundsdóttir
Helga Sóley Alfreðsdóttir Elvar Ólafsson
Alfreð Karl Alfreðsson Hilma Baldursdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.  

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar okkar 

ástkæra 

HILMARS ÆVARS JÓHANNESSONAR
 
Málfríður Agnes Kristjánsdóttir
Berglind Freyja Hilmarsdóttir
Myrkvi Páll Blöndal Hilmarsson
Agnes Freyja Hilmarsdóttir
Jóhannes Hilmarsson Berglind Jóhannsdóttir  
Jóhanna Kristín Jóhannesdóttir

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð, hlýhug og vináttu við andlát og útför 
eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður, 

afa og langafa,

KRISTJÁNS GUÐMUNDSSONAR
Skúlagötu 20, Reykjavík.

 

 Ragnheiður Hjálmtýsdóttir
Hjálmar Þór Kristjánsson  Lydía Rafnsdóttir
Guðmundur Kristjánsson 
Sigurrós Kristjánsdóttir  Ingvar J. Baldursson
barnabörn og barnabarnabörn. 

Aðstandendur þakka auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna fráfalls okkar ástkæra 

PÁLMA SÆMUNDSSONAR 
Laugarholti, 

sem andaðist á Sjúkrahúsinu á Akranesi 
þann 20. desember. 

Ásdís Guðmundsdóttir
Ragnar Pálmason Ingibjörg Rósa Auðunsdóttir
Guðmundur Pálmason Jenný Árnadóttir
Jóhann Sæmundur Pálmason Rut Jónsdóttir
og barnabörn.

Elskuleg dóttir mín,

ELISABET JÓHANNSDÓTTIR 
HANSEN

varð bráðkvödd á heimili sínu í Gråsten  
8. janúar sl. Útför hennar fór fram 
15. janúar frá Gråstens-kapellu í Danmörku.

f.h. aðstandenda,
Soffía V. Björnsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

HALLGERÐUR JÓNSDÓTTIR
Merkurgötu 9a, Hafnarfirði,

lést mánudaginn 21. janúar á Hrafnistu í 
Hafnarfirði. Útför hennar fer fram  
frá Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn  
28. janúar kl. 13.00.

Anna Vala Arnardóttir Sigurjón Friðjónsson 
Jón Arnarson Bualai Chomdee
ömmu- og langömmubörn.

Sinfóníuhljómsveit tón-
listarskólanna heldur tón-
leika klukkan 16 á morgun 
í Hörpu. Níutíu nemendur 
úr fimm tónlistarskólum á 
höfuðborgarsvæðinu skipa 
sveitina. Einleikarar á þver-
flautur eru Sólveig Magn-
úsdóttir og Kristín Hulda 
Kristófersdóttir sem báðar 
eru nemendur í Tónlistar-
skóla Kópavogs. Stjórnandi 
er Guðmundur Óli Gunn-
arsson.

Þetta er í níunda sinn sem 
slíkir tónleikar eru haldnir 
í lok janúar. Árni Harðar-
son, skólastjóri Tónlistar-
skóla Kópavogs, tekur fram 
að öllum tónlistarskólum á 
landinu sé boðin þátttaka, 
en vegna fjarlægðar eigi 
fáir þess kost að vera með. 
„Þetta er gott tækifæri 
fyrir unga fólkið því ekki 
er á færi einstakra skóla að 
starfrækja stóra sinfóníu-
hljómsveit.“  - gun

Sameina kraft ana 
Níutíu ungir, íslenskir hljóðfæraleikarar spila 
í Eldborgarsal Hörpu á morgun klukkan 16.   

Í HÖRPUNNI  Einbeitingin skín úr andlitum hljóðfæraleikaranna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Ástkær faðir minn, tengdafaðir, afi og bróðir,

BRAGI FREYMÓÐSSON
lést á heimili sínu í Santa Barbara, Kaliforníu, 
laugardaginn 12. janúar. Minningarathöfn fer 
fram í The Good Shepherd Lutheran Church 
í Santa Barbara laugardaginn 16. febrúar  
kl. 13.00 að staðartíma.

Steinunn Freyja Freymóðsson Howard E. Green
Stephen Bragi Danley
James Mixen Danley
Sarah Sigrid Danley
Árdís J. Freymóðsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda vináttu, 
samúð og hlýhug við andlát og útför 

ástkærs eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

SIGURÐAR Þ. GUÐMUNDSSONAR
hljóðfæraleikara,

Hamravík 30.

Þóra Svanþórsdóttir
Þórir Sigurðsson Aðalheiður E. Gunnarsdóttir
Örn Sigurðsson Lyn Sigurðsson
Heimir Sigurðsson
Hildur Sigurðardóttir Jón Rafn Valdimarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

HINRIK ÓSKAR GUÐMUNDSSON
Bóli, Biskupstungum,

andaðist að Dvalarheimilinu Lundi 20. janúar 
sl. Jarðarförin fer fram frá Skálholtskirkju 
föstudaginn 1. febrúar kl. 14.00.

Ólavía Vilhjálmsdóttir Sigurður Þorvaldsson 
María Þórðardóttir  
Halla Steinunn Hinriksdóttir
Óskar Ingvi Sigurðsson Eiríkur Elis Harðarson  

Ástkær móðir mín, amma, systir,  
mágkona og frænka,

GUÐRÚN BJARNADÓTTIR
Laufrima 3, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju 
mánudaginn 28. janúar kl. 13.00.

Sævar Hólm Einarsson
Kristján Atli Sævarsson 
Sigtryggur Einar Sævarsson
Sigurjón Stefán Sævarsson
Anna J. Bjarnadóttir 
Hansína Bjarnadóttir
Hrafnhildur Bjarnadóttir Örn Ingólfsson
Þóranna Bjarnadóttir Róbert Brink
Bára Bjarnadóttir Einar Ingólfsson
Kristján Jónsson Guðrún M. Jónsdóttir 
og systkinabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar,

GÚSTAFS ADOLFS  
GUÐMUNDSSONAR

Skógarbæ,  
áður Fiskakvísl 1. 

 
                              Guðný Helga Björnsdóttir
Guðmundur Viktor Gústafsson Birna S. Richardsdóttir
Guðbjörg Gústafsdóttir
Magnús Gústafsson Röfn Friðriksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og vináttu vegna andláts og útfarar 

okkar ástkæra 

SKJALDAR TÓMASSONAR 
Furulundi 21, Akureyri.

Sérstakar þakkir til Heimahlynningar á 
Akureyri fyrir góða umönnun.

Hulda Tómasína Skjaldardóttir
Drífa Sól Sveinsdóttir
Björk Nóadóttir og systkini hins látna.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,  
tengdafaðir og afi, 

HJALTI EINARSSON
Hjallabraut 33, Hafnarfirði, 

lést laugardaginn 12. janúar á 
Landspítalanum í Fossvogi. Útför  
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

 
Jóhanna M. Helgadóttir
Ingigerður Hjaltadóttir  Robert Downey
Einar Hjaltason   Helene H. Pedersen
Vilhjálmur, Hafdís og Hugrún

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar

TRYGGVA SIGURÐSSONAR
Fagurhólsmýri.

Öllum sem önnuðust Tryggva færum við 
einlægar þakkir. Ættingjum, vinum og 
samferðafólki þökkum við tryggð, vináttu  
og góðar minningar.

Nanna Sigurðardóttir
Sigríður, Helga og Halldóra Oddsdætur
og fjölskyldur.

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi,

BIRGIR ÁGÚSTSSON
vélvirki, 

Hraunbæ 84,

verður jarðsunginn frá Árbæjarkirkju 
þriðjudaginn 29. janúar kl. 13.00.  Þeim sem 
vilja minnast hans er bent á líknarstofnanir.

Edda Kjartansdóttir
Kjartan Birgisson Guðrún Sæmundsdóttir
Ágúst Birgisson Sigurður Rúnar Sigurðsson
Jóhanna Birgisdóttir Björn Hörður Jóhannesson
Auður Edda Birgisdóttir
Margrét Kjartansdóttir
Kjartan Helgi Kjartansson
Aron Bjarki Björnsson
Karen Lea Björnsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

ÞÓRUNN STEFÁNSDÓTTIR
Hamraborg 30,

lést þriðjudaginn 22. janúar á hjúkrunar-
heimilinu Sunnuhlíð. Útförin fer fram  
frá Kópavogskirkju mánudaginn 28. janúar  
klukkan 15.00.

Elísabet Haraldsdóttir Guðmundur Hansson
Ragnheiður Haraldsdóttir
Valgerður Haraldsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

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

GUÐRÚN HARALDSDÓTTIR
Sóltúni 10, Reykjavík,

sem lést á Landakotsspítala þann 20. 
janúar, verður jarðsungin frá Dómkirkjunni 
í Reykjavík mánudaginn 28. janúar kl. 13.00. Blóm og kransar 
vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent 
á líknarstofnanir.

Gunnlaugur Pálmi Steindórsson
Steindór Gunnlaugsson Halldóra Lydía Þórðardóttir
Haraldur Páll Gunnlaugsson Bolette Møller Christensen
Bryndís Dögg Steindórsdóttir Haukur Eggertsson
Gunnlaugur Egill Steindórsson
Emilía Björk Hauksdóttir

Okkar ástkæra,

SNÆFRÍÐUR BALDVINSDÓTTIR
lést laugardaginn 19. janúar sl.,  
44 ára að aldri. Við kveðjum hana  
við útför í Dómkirkjunni í Reykjavík, 
þriðjudaginn 29. janúar kl. 15.00.

Marta Snæfríðardóttir Brancaccia
Gunnar Gylfason Sigríður Diljá Gunnarsdóttir
 Rakel Gróa Gunnarsdóttir
 Oddný Þóra Gunnarsdóttir
Glúmur Baldvinsson Melkorka Glúmsdóttir
Kolfinna Baldvinsdóttir Starkaður Sigurðarson
 Magdalena Björnsdóttir
Fitore Berisha
Jón Baldvin Hannibalsson Bryndís Schram

 

Elsku mamma okkar,  
tengdamamma og amma,

MARGRÉT JÓNA JÓNSDÓTTIR
húsmóðir að Höfn 3 í Melasveit,

lést á Sjúkrahúsi Akraness að kvöldi 
mánudags 21. janúar. Útför hennar fer  
fram frá Leirárkirkju í Hvalfjarðarsveit 
mánudaginn 28. janúar kl. 14.00.

Pétur Þór Hall Guðmundsson Arnar Már Hall Guðmundsson
Sigurlaug Sigurjónsdóttir Sigurrós G. Gísladóttir
Hulda Margrét Pétursdóttir Arna Rós Hall Arnarsdóttir
Helena Mjöll Pétursdóttir Aron Andri Hall Arnarsson
Hafdís María Pétursdóttir Óskírð stúlka Arnarsdóttir
Pétur Hall Pétursson

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

JÓHANNA KRISTINSDÓTTIR
Miðtúni 2, Keflavík,

lést hinn 21. janúar á Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja. Útför hennar fer fram frá 
Keflavíkurkirkju þriðjudaginn 29. janúar 
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
minningarskeyti Bandalags íslenskra skáta (sími: 550 9800) eða 
minningarkort Soroptimistasambands Íslands (sími: 588 8842 / 
862 8005).
                          
                                Jakob Árnason 
Ísleifur Árni Jakobsson Laufey Hrönn Þorsteinsdóttir
Guðrún Sigríður Jakobsdóttir Gunnar I. Baldvinsson
Kristinn Þór Jakobsson Ólöf K. Sveinsdóttir
Ásdís Ýr Jakobsdóttir Valur B. Kristinsson
Sigrún Björk Jakobsdóttir Jón Björnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu okkur 
samúð og hlýju við andlát

KARENAR GUÐLAUGSDÓTTUR
frá Húsavík,

sem lést 27. desember 2012. Sérstakar 
þakkir fær starfsfólk Beykihlíðar, Dvalar-
heimilinu Hlíð, Akureyri, fyrir góða umönnun.

Sigurlaug N. Þráinsdóttir Guðbjörn B. Bjarnason
Jónína Sigurðardóttir
Ásgerður B. Sigurðardóttir Páll G. Sigurðsson
Hanna M. Sigurðardóttir Ólafur Jensson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar og amma,

KARÓLÍNA FRIÐRIKA  
HALLGRÍMSDÓTTIR

Laugarvegi 33, Siglufirði,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar miðvikudaginn 
23. janúar.

Ólöf Þórey Haraldsdóttir
Helga Haraldsdóttir
Ragnheiður Haraldsdóttir
Árni Haraldsson
Eyþór Haraldsson
Árni Þór Guðmundsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda hlýju 
og samúð vegna andláts og útfarar 

elskulegrar eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

SIGRÚNAR LILJU BERGÞÓRSDÓTTUR
Suðurbraut 2, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til líknardeildar LSH í 
Kópavogi og hjúkrunarþjónustunnar Karitas.

Marel Eðvaldsson
Gréta Húnfjörð Sigurðardóttir
Örn Marelsson
Ingibjörg Marelsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

FREYJA NORÐDAHL
Reykjaborg, Mosfellsbæ,

sem lést miðvikudaginn 16. janúar verður 
jarðsungin frá Fossvogskirkju mánudaginn 
28. janúar kl. 15.00. Blóm og kransar eru 
vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent 
á Björgunarsveitina Kyndil í Mosfellsbæ.

Guðbjörg Þórðardóttir                                    
Kjartan Þórðarson Sigrún Ragna Sveinsdóttir
barnabörn og langömmubörn.



Kristján hrl.
Fasteignasali

414-4488

Lárus
Sölustjóri

823-5050

Sölvi
Sölufultrúi

618-0064

Bjarnheiður
Sölufulltrúi

666-0060

Rósa M. 
Sölufulltrúi

893-7969

Þorgeir
Sölufulltrúi

696-6580

Albert
Fasteignasali

821-0626

Snorri 
Sölufulltrúi

699-4407

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847-8001
Sölufulltrúi

770-4040

Heimir 
Sölufulltrúii

822-3600

Laufey 
Sölufulltrúi

695-8730

Höfuðborg
Fasteignamiðlun

Helga
Sölufulltrúi

869-4131

Bílag2m2

82

103 Rvk
Falleg, björt 3ja herbergja íbúð á 4. hæð 
með bílskýli. Eign á besta stað í bænum. 
Flott útsýni, suðursvalir. Eign sem vert er 
að skoða.

Nánari uppl. veitir Rósa Margrét 893-7969
Bókið skoðun í síma 8937969

27,5

bílsk3m2

172

190 Vog
Glæsilegt kandadískt einingarhús.

 
Í göngufæri við skóla og íþróttamiðstöð. 
Sveita kyrrðin í nánd við stórborgina.  20 
mín. akstur frá stórborginni.
Nánari uppl. veitir Rósa Margrét 893-7969

Bókið skoðun í síma 893-7969

30,0

nei3m2

117

ð hús

Opið hús

107 Rvk
Frábærlega staðsett og vel skipulögð 
116,7 fm 4ra herbergja íbúð í þríbýli í   
Vesturbæ Reykjavíkur. Stór björt stofa.  

lóð með hita fylgir.
Nánari uppl. veitir Sölvi 618-0064
Opið hús mán 28. jan kl. 17:00 - 18:00

33,0

110 Rvk
Mikið endurnýjað 149 fm iðnaðarbil á 
Bíldshöfða 18. Möguleiki að kaupa einnig 
bilið við hliðiná en það er 175,5 fm.

Snyrtilegt iðnaðarbil.

17,9

Bílsk4m2

164

ðððððððððððððððððððððððððððððððððð húús

Opið hús

200 Kóp
Góð  5 herbergja 164 fm sérhæð í tvíbýli, 
þar af 34 fm jeppabílskúr, stór hurð. Arin 
í stofu og mikið útsýni að Nauthólsvík og 
Perlunni. Húsið verður málað að utan í  
sumar. Framkvæmd greiðist af seljanda.
Nánari uppl. veitir Sölvi 618-0064

Opið hús þri 29.jan kl 17:00-18:00

35,9

nei1m2

75

ððððððððððððððððððððððððð hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúússsssssssssssssssssssss

Opið hús

220 Hfj
2ja herbergja 74,6 fm íbúð í kjallara með 
sér inngangi  í  vel staðsettu fjórbýli í  

Inngangur í íbúð á bakhlið hússins.

Nánari uppl. veitir Sölvi 618-0064
Opið hús sun 27.jan kl 14:00 - 14:30

14,9

nei5m2

194

ðððððððððððððððððððððð hhhhhhhhhhhús

Opið hús

200 Kóp
Vel skipulagt einbýli, hæð + ris, á 
góðum veðursælum stað í Suðurhlíðum  
Kópavogs. Húsið sem er stálklætt að utan. 
Kominn er tími á ýmiskonar viðhaldi á 
húsinu.
Nánari uppl. veitir Þorgeir 696-6580

Opið hús mán 28. jan kl: 17:00 - 17:30

36,9

Nei3m2

107

ððððð hhhhhhhhhhhhhhhúúúúússs

Opið hús

112 Rvk
4ra herbergja endaíbúð við Laufengi í 
Grafarvogi. Íbúðin er á fyrstu hæð með 
sérinngangi og góðum palli. Eldhús og 
gólfefni endurnýjað fyrir 4-5 árum.
Há áhvílandi lán!
Nánari uppl. veitir Þorgeir 696-6580
Opið hús mán 28.jan kl: 18:00 - 18:30

26,9

nei3m2

95

201 Kóp
Snyrtileg og falleg eign í snyrtilegu  
fjölbýlishúsi á þessum vinsæla og 

Eignin er á fyrstu hæð.

Bókið skoðun

25,9

bílsk6m2

192

ð hússssss

Opið hús

104 Rvk
Algjörlega endurnýjað einbýlishús 
á góðum stað. Búið er að útbúa litla  
einstaklingsíbúð í bílskúrnum en jafnframt 
er hægt að nota bílskúrinn einnig undir 
bíl.

Opið hús lau 26. jan kl 14: og 14.30

57,6

nei3m2

98

107 Rvk
Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á efstu 
hæð í snyrtilegu fjölbýli við Tómasarhaga. 
Mikið endurnýjað s.s. Eldhús, baðherbergi, 

skipulögð íbúð,stórar svalir.
Nánari uppl. veitir Lárus 823-5050

Glæsileg efsta hæð

36,9

bílag3m2

133

110 Rvk
Glæsileg fjögurra herbergja endaíbúð 
á jarðhæð með sér inngangi í snyrtilegu 
fjölbýlishúsi. 

Nánari uppl. veitir Lárus 823-5050
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN

33,9

Bílsk5m2

319

270 Mos
Fallegt, bjart og vel skipulagt einbýlishús 
á tveimur hæðum á góðum stað í  
Mosfellsbæ. Þriggja herbergja íbúð er á 
neðri hæð. Eigni skiptist því í 187,7fm efri 
hæð - 50,9fm bílskúr og 80fm aukaíbúð.
Nánari uppl. veitir Einar Karl 895-8525

Stórglæsilegt einbýli

76,5

bílag2m2

87

110 Rvk
Reiðvað 3 110 Reykjavík þriggja herbergja 

 
inngangi af svölum á vinsælum  
útsýnisstað í Norðlingaholti.

Nánari uppl. veitir Heimir 822-3600
Vel skipulögð eign á góðum stað

25,9

Nei2m2

40

101 Rvk
Vel skipulögð 3ja herbergja risíbúð. Eignin 
er skráð 40fm en raunstærð eignarinnar 
er stærri þar sem risið er að hluta undir 
súð.

Nánari uppl. veitir Þorgeir 696-6580
Frábær staðsetning

16,5

Nei4m2

144

101 Rvk
Góð fjárfesting í virðulegu timburhúsi í 
miðbæ Reykjavíkur. Í góðri útlegu sem 
skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, en er skráð 
sem íbúð. Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Nánari uppl. veitir Albert í síma 821-0626
Góður fjárfestingarkostur

Tilb.

Settu eignina þína í öruggar hendur !
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BAKÞANKAR 
Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

1

6 7 8
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14
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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

Í alvörunni Tito! 
Reyndu nú að 

sýna smá tillit!

Farðu í 
eitthvað 
annað!

Ég ætlaði bara að sjá 
hvort þú þyrftir einhver ráð 

varðandi gr...

...illið.

Hvers vegna 
heldurðu að 

þetta sé vara-
samt hverfi?

Pabbi, hvað 
þýðir svarthol?

Notaðu það 
í setningu.

„Pabbi virðist 
ekki vita hvað 

svarthol þýðir“

Notaðu það nú í setningu 
sem setur þig ekki í straff.

Ég fer bara 
og spyr 
mömmu.

Mér er hugleikin þessa dagana sú 
alversta móttaka sem ég hef á 

ævinni fengið. Ég var að fréttasnápast 
fyrir Fréttablaðið á Vestfjörðum, mínum 
bernskuslóðum, sumarið 2006 þegar ég 
varð vitni að þeim mesta ofsa sem ég 
held að fyrirfinnist hjá tvífættri tegund. 
Ég ætlaði að banka upp á á afskekktum 
stórbæ þegar húsbóndinn gengur á móti 
mér á útitröppunum. Þegar ég geri grein 
fyrir mér og segist vera blaðamaður 
skelfur hann af illsku og segir mér að 
drulla mér af lóðinni. Þetta var ekki 

ósvipað því sem gerist þegar maður 
kemur á sveitabæ og hundurinn á 

bænum tekur á móti manni með 
gelti og glefsi en ég hafði ekki van-
ist því að húsbóndinn tæki það hlut-
verk að sér. Skal það tekið fram að 
ekkert óyndiserindi rak mig á fund 
þessa manns.

ÞESSI uppákoma rifjaðist upp 
fyrir mér þegar Kastljósið 
talaði við þolendur Gísla 

heitins Hjartarsonar um 
daginn. Ástæðan fyrir 

þessari tengingu er sú að 
skapvondi húsbóndinn æpti 
á mig eitthvað á þá leið að 
Vestfirðingar væru mjög 
svo á móti blaðasnápum að 
sunnan. Við hefðum með 

skrifum okkar drepið Gísla. 

Ekki nóg með það heldur hafi Gísli gefið 
út ógrynni bóka sem Vestfirðingar læsu 
mun frekar en allan þann sora sem við 
værum að skrifa. 

ÞARNA þótti mér ýmsu snúið á haus hjá 
þessum aðflutta manni sem var farinn að 
mæla fyrir munn Vestfirðinga við blaða-
snápinn sem kominn var á heimslóðir. Ég 
stóðst ekki mátið að segjast vera úr firð-
inum sjálfur og að ég vonaðist til að aðrir 
aðkomumenn reyndust aðeins kumpán-
legri.  

ÞAÐ er ágætt að rifja upp svona gömul 
leiðindi og sjá hvort eitthvað sé hægt að 
læra af allri vitleysunni. Maður getur 
oft orðið fyrir því að lenda í einhverjum 
forboðnum fjandaflokki fyrir það eitt að 
segja frá starfi sínu. Þá fara fordómarnir 
í gang og þrengja að heilanum og kæla 
viðmótið. Eins geta átthagarnir virkað 
með sama hætti og gerðum við okkur 
báðir seka um þá fávisku, eða telja það 
okkur til tekna að vera Vestfirðinga. En 
Vestfirðingarnir í Kastljósumfjölluninni 
undirstrikuðu einmitt að manndómurinn 
hefur ekkert með það að gera hvaðan þú 
ert eða hvað þú starfar heldur hvernig þú 
tekst á við áföllin og mótlætið. Eftir allt 
saman held ég að meira að segja við skap-
heiti húsbóndinn getum verið sammála 
um það. Maður ætti kannski að banka 
upp á í sumar og tékka á því.

Rimman við óða óðalsbóndannLÁRÉTT
2. samsull, 6. þys, 8. gilding, 9. atvikast, 
11. fíngerð líkamshár, 12. sjúga, 14. 
steintegund, 16. karlkyn, 17. blaður, 
18. drulla, 20. samtök, 21. fullnægja.

LÓÐRÉTT
1. unaður, 3. umhverfis, 4. köldusótt, 
5. hlóðir, 7. flík, 10. skammstöfun, 13. 
ósigur, 15. an, 16. kóf, 19. holskrúfa.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gums, 6. ys, 8. mat, 9. ske, 
11. ló, 12. totta, 14. kvars, 16. kk, 17. 
píp, 18. aur, 20. aa, 21. fróa. 

LÓÐRÉTT: 1. lyst, 3. um, 4. malaría, 
5. stó, 7. skokkur, 10. etv, 13. tap, 15. 
span, 16. kaf, 19. ró.

Á! Augun mín!

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

HEFST Á SUNNUDAGSKVÖLD

21:40
THE FOLLOWING
Magnaður spennuþáttur með Kevin Bacon í hlutverki 
fyrrum alríkislögreglumanns sem er kallaður aftur til 
starfa þegar hættulegur raðmorðingi flýr úr fangelsi. 

Á Ö



samkvæmt EASA Part 66, B 1-1

Flugvirkjanám

www.tskoli.is

Náminu er skipt í þrjá fasa:
Fasi 1 – Bóklegt nám
Fasi 2 – Verklegt nám á skólaverkstæði
Fasi 3 – Verkstæðisnám á viðurkenndu verkstæði

Aðeins eru teknir inn 24 nemendur í hvern hóp.  
Námið er alls 2.400 klst. á 5 önnum og er öll kennsla á ensku.  

Glæsileg aðstaða fyrir verklegt nám í flugvirkjun var opnuð af mennta- og menningarmálaráðherra  
í Tækniskólanum síðastliðið haust. Verknámsaðstöðunni var komið upp með miklum stuðningi Icelandair 
sem m.a. lagði til öll verkfæri. Námið er samstarf Tækniskólans – Flugskóla Íslands og Lufthansa Resource 
Technical Training sem er viðurkenndur Part 147 þjálfunaraðili í Bretlandi.

Kynningarfundur verður í hátíðarsal Tækniskólans við Háteigsveg 
(Sjómannaskólahúsinu) kl. 17.30 miðvikudaginn 13. febrúar.

verknáms- 

aðstaða

Ný

Innritun fyrir þriðja hóp sem hefur nám í september er hafin og stendur til 1. mars.  
Innritun og nánari upplýsingar eru á flugskoli.is.
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Rafbækur verða sífellt vinsælli á 
Íslandi. Útgefendur og fulltrúar 
rafbókaverslana sem Fréttablað-
ið ræddi við eru á einu máli um að 
rafbókasala hafi fyrst hafist fyrir 
alvöru á árinu sem leið. Aukin raf-

bókasala helst í hendur við útbreiðslu spjald-
tölva og lesbretta og fjölgun titla. Í Frétta-
blaðinu á laugardag var greint frá því að 
samkvæmt skoðanakönnun blaðsins og 
Stöðvar 2 væri til spjaldtölva eða lestölva á 
um 46 prósent heimila landsins. Þá hefur raf-
bókatitlum fjölgað úr nokkrum tugum upp í 
hátt á þriðja hundrað. 

Mesta sóknin í enskumælandi löndum
Rafbókamarkaðurinn hefur einkum verið í 
sókn í enskumælandi löndum; í Bandaríkj-
unum er rafbókasala orðin um fjórðungur af 
heildarsölu bóka og í Bretlandi er hún tæp 
13 prósent. 

Kristján B. Jónasson, formaður Félags 
bókaútgefenda, bendir á að þar vegi skáld-
skapur þyngst á metunum; rit þar sem meira 
er lagt upp úr bókahönnun eiga erfiðara upp-
dráttar þar sem tæknin að baki rafbókaút-
gáfu sé enn tiltölulega frumstæð, til dæmis 
sé ekki hægt að velja úr nema takmörkuðu 
magni leturgerða. 

Utan enskumælandi landa 
hefur þróunin verið hægari. Í 
Danmörku er sala á rafbókum 
um það bil tvö prósent af heild-
arsölu. 

Rafbækur í sókn en lítil mark-
aðshlutdeild
Engar haldbærar tölur um heild-
arsölu á rafbókum liggja á lausu 
en hjá rafbókaversluninni Skinnu 
fengust þær upplýsingar að fyrir-
tækið hefði afgreitt um ellefu þús-
und rafbækur frá því í apríl í fyrra. 

Óskar Þór Þráinsson, fram-
kvæmdastjóri rafbókaverslunarinn-
ar Emma.is, segir að ákveðnum áfanga 
hafi verið náð á milli jóla og nýárs en 
þá hafði rafútgáfa bókarinnar Klækir 
eftir Sigurjón Pálsson verið sótt í þús-
und eintökum á vef verslunarinnar. Eftir 
því sem næst verður komist er hún fyrsta 
rafbókin sem nær því marki. Bókina er 
að vísu hægt að nálgast endurgjaldslaust 
á rafbókarformi og setur verð ekki strik í 
reikninginn eins og alla jafna. Þá hafa níu 
rafbækur Þorgríms Þráinssonar verið sótt-
ar í samanlagt 5.700 eintökum á Emmu.is á 
nokkrum mánuðum. 

Þótt sala á rafbókum hér á landi sé í sókn 
er hún enn ekki nema brot af heildarsölu, á 
bilinu tæpt eitt til tvö prósent að mati sér-
fróðra. 

Epub gegn mobi
En hvað stendur vexti rafbókamarkaðarins 
á Íslandi helst fyrir þrifum? 

Fyrst má nefna að þrátt fyrir talsverða 
aukningu árið 2012 er úrval innlendra titla 
á rafbókaformi enn takmarkað. Forlagið, 
stærsta útgáfufyrirtæki landsins, gaf út um 
70 rafbækur á síðasta ári, allt endurútgáfur. 
Að sögn Egils Arnar Jóhannssonar, fram-
kvæmdastjóra Forlagsins, er stefnt að auk-
inni útgáfu á þessu ári, bæði eldri bóka og 
nýrri. 

Helsta hindrunin er þó líklega tæknilegs 
eðlis, sem kemur í veg fyrir að stórtækustu 
notendurnir geta sótt íslenskar rafbækur. 
Þótt spjaldtölvur séu útbreiddari en les-
bretti benda sölutölur til að eigendur les-
bretta séu duglegri við að sækja sér lesefni 
– kannski eðli málsins samkvæmt, þar sem 
virkni þeirra er afmarkaðri. Þar fer Kindle, 
lesbrettið frá netversluninni Amazon, fremst 
í flokki. 

Flest forlög hér á landi gefa út rafbækur á 
skráarsniði af gerðinni epub. Kindle-brettið 
les hins vegar skráarsnið af gerðinni mobi 
og því er íslensk útgáfa Kindle-notendum 
að mestu leyti lokuð bók, ef svo má að orði 
komast. Þarna stendur hnífurinn í kúnni. 
Amazon hefur enn sem komið er hvorki 
viljað taka inn rafbækur af 
litlum málsvæðum 
á borð 

við Ísland á netverslun sína né opna lesbrett-
in fyrir öðrum skráarsniðum. 

Kindle-notendur í klemmu
Þetta setur strik í reikninginn. Minni forlög á 
borð við Rúnatý (sem sérhæfir sig í vísinda-
skáldsögum, hrollvekjum og fantasíum) hafa 
brugðist við þessu með því að gefa út bækur 
á bæði epub- og mobi-skráarsniði en iPad og 
Kindle eru ráðandi lestæki hér á landi, þó 
fleiri séu að bætast við. 

Þorsteinn Mar hjá Rúnatý telur að um 60 
prósent af seldum bókum útgáfunnar séu 
fyrir Kindle. Af þeim tæplega 1100 sem sótt 
hafa bókina Klæki á vef Emmu hefur um 
helmingur sótt hana til lestrar á Kindle.   

Stærri forlög hér á landi hafa ekki farið að 
fordæmi þeirra minni og gefið rafbækur út á 
mobi-formi. Þar ræður líklega mestu að afrit-
unarvarnir sem útgefendur nota eru ekki 
fáanlegar fyrir stýrikerfi Kindle-lesbrettis-
ins. Fyrir þetta hafa þau sætt gagnrýni frá 
bæði minni forlögum og rafbókaverslunum, 
sem telja að með þessu sé verið að hindra 
vöxt rafbókamarkaðarins, og neyt-
endum. 

Hjálmar Gíslason, framkvæmdastjóri 
Datamarket og tæknibloggari, telur til 
dæmis að rangar ákvarðanir bókaútgefenda 
við val á tæknilausnum valdi bæði þeim og 
íslenskum neytendum skaða. Á enskumæl-
andi svæðum hafi sýnt sig að hver bóka-
kaupandi kaupi umtalsvert fleiri rafbækur 
en hann keypti pappírsbækur áður en hann 
eignaðist spjaldtölvu eða lesbretti. Enn frem-
ur óttast hann að í stað þess að þróunin verði 
á milli pappírsbóka og rafbóka verði hún í 
raun milli íslenskra bóka (sem séu fyrst og 
fremst fáanlegar í pappírsformi) og erlendra.

Gengur ekki til langframa 
Egill Örn hjá Forlaginu tekur undir að stað-
an sé bagaleg en sökin sé ekki hjá íslensk-
um útgefendum heldur Amazon, sem væri í 
lófa lagið að opna Kindle-brettin fyrir öðrum 
skráarsniðum en mobi en vilji það ekki að því 
er virðist til að koma í veg fyrir að aðrir geti 
selt bækur inn á tækin. Honum kemur einnig 
gagnrýni Kindle-eigenda á afritunarvarnir 

íslenskra útgefenda spánskt 
fyrir sjónir í ljósi þess að 
Amazon selur sínar rafbæk-
ur með afritunarvörn. 

Forlagið hefur hins vegar 
unnið að annarri lausn til að 
opna rafbækur sínar fyrir 
Kindle; í stað þess að hlaða 
rafbókinni niður, geta not-
endur streymt gögnum í vél-
ina og vistað rafbókina á vef-
svæði hjá Forlaginu. Vonir 
stóðu til að þessi aðferð yrði 
komin í gagnið fyrir jól en 
af því varð ekki. Egill segir 
prófanir á kerfinu standa nú 
yfir. Þær lofi góðu og vonandi 
verði kerfið tekið í gagnið á 
næstunni. 

Ljóst er að neytendur verða 
þó ekki sáttir fyrr en svo 
verður búið um hnútana að 
þeir geta sótt rafbækur þar 
sem þeim hentar óháð því af 
hvaða gerð tækið þeirra er. 
Þótt sala á íslenskum rafbók-
um eigi sjálfsagt enn eftir að 
aukast verða rafbækur líklega 
ekki raunhæfur valkostur við 
pappírsbókina fyrr en á þessu 
hefur verið ráðin bót. 

Egill Örn segist hafa tak-
markaða trú á því að ástand-
ið eins og það er núna verði 
óbreytt t i l  langframa. 
Óánægja neytenda geti varla 
leitt til annars en að með tím-
anum verði fullt samræmi 
milli lestölva óháð skráar-
sniðum og vonar að þess sé 
ekki langt að bíða. Sú lausn 
er þó enn sem komið er ekki í 
sjónmáli. 

Rafb ókamarkaður í spennitreyju 
Sala á rafb ókum hófst fyrir alvöru hér á landi á árinu sem leið og á eft ir að aukast samhliða auknu úrvali af titlum og útbreiðslu spjald- 
og lestölva. Rafb ækur eru þó ekki enn nema brot af markaðnum og verða það líklega áfram þar til komist verður fyrir tæknilega ann-
marka, sem koma í veg fyrir að rafb ókin nái að dafna. Ekki eru þó allir innan útgáfubransans sammála um leiðir að settu marki. 

Bergsteinn
Sigurðsson
bergsteinn@frettabladid.is

ALLIR VELKOMNIR
ÓKEYPIS AÐGANGUR!

Í HIRÐ HANS HÁTIGNAR
ÓPERUARÍUR EFTIR

MOZART, VERDI OG WAGNER

Á HÁDEGISTÓNLEIKUM 
ÍSLENSKU ÓPERUNNAR 

Í NORÐURLJÓSASAL HÖRPU
ÞRIÐJUDAGINN 29. JANÚAR KL.12:15

GUNNAR GUÐBJÖRNSSON, TENÓR

ANTONÍA HEVESI, PÍANÓ Þýska forlagið Klett-Cotta hefur 
tryggt sér útgáfuréttinn á skáld-
sögunni Illsku eftir Eirík Örn 
Norðdahl. Illska kom út fyrir jól 
og hlaut einróma lof gagnrýnenda 
hér á landi, meðal annars fimm 
stjörnur hjá gagnrýnanda Frétta-
blaðsins, auk þess sem hún er til-
nefnd til Íslensku bókmenntaverð-
launanna. 

Sif Jóhannsdóttir hjá Forlag-
inu segir að nokkrir þýskir for-
leggjarar hafi lýst áhuga á að 
gefa verkið út en að lokum varð 
það Klett-Cotta sem tryggði sér 
réttinn.

Illska er fjórða skáldsaga 
Eiríks. Áður hafði hann gefið út 
Hugsjónadrusluna, Eitur fyrir 
byrjendur og Gæsku. 

Illska til Þýskalands 
Þýskir útgefendur bitust um skáldsögu Eiríks Arnar. 

EIRÍKUR ÖRN 
 Hlaut mikið 
lof fyrir fjórðu 
skáldsögu sína sem 
hefur nú verið seld 
til Þýskalands.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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DÓMAR 19.01.2013 ✍ 25.01.2013

 BÍÓ

★★★★ ★
Django Unchained 
Quentin Tarantino
Stórskemmtileg eins og við var að 
búast. hva

★★★★ ★
Amour 
Michael Haneke
Besta mynd Haneke til þessa. hva 

★★★ ★★
XL
Marteinn Þórsson 
Eftirminnileg frammistaða Ólafs Darra 
ber uppi vel gerða mynd sem nær því 
þó ekki að teljast afbragðsgóð. þj

 LEIKHÚS

★★★★ ★
Skáldið Sturla 
Einar Kárason
Eitt róstusamasta tímabil Íslandssög-
unnar lifnar við í meðförum afburða 
sagnamanns. eb

  TÓNLEIKAR

★★★★ ★
Sinfóníuhljómsveit Íslands 
lék Grieg, Mozart, Strauss og 
Haydn. 
Einsöngvari: Sally Matthews, stjórn-
andi: Eivind Aadland.
Grieg hefði getað verið betur spilaður, 
en annað var verulega áhrifamikið. 
Frábær söngkona. js

 BÆKUR

★★ ★★★
Una 
Óttar Martin Norðfjörð
Góð hugmynd og góðir sprettir framan 
af en missir flugið og dettur í sundur í 
seinni hlutanum. fsb

 MYNDLIST

★★★★ ★★
Tónn í öldu 
Helgi Þorgils Friðjónsson
Áhorfendur og aðdáendur Helga fá 
mikið fyrir peninginn á þessari sýningu. 
Höggmyndirnar sýna nýja hlið á lista-
manninum og áhugavert hefði verið að 
sjá þær njóta sín án málverkanna. þb

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
LAUGARDAGUR 26. JANÚAR 2013 

Fundir
15.00 Raddir fólksins boða til útifundar 
um stjórnarskrármálið á Austurvelli. 
Ræðumenn eru Halldóra K. Thoroddsen 
rithöfundur og Örn Bárður Jónsson 
prestur.

Sýningar
15.00 Ljósmyndasýning Guðmundar 
Ingólfssonar, KVOSIN 1986 & 2011, 
opnar í Ljósmyndasafni Reykjavíkur.
15.00 Sýningin Lög unga fólksins opnar 
í Listasafni Reykjanesbæjar, Duus-
húsum. Þar er að finna ný verk eftir 
sex unga myndlistarmenn. Aðgangur er 
ókeypis.

Umræður
10.30 Karl Garðarsson fyrrverandi 
fréttastjóri Stöðvar 2 verður gestur 
á laugardagsspjalli Framsóknar í 
Reykjavík. Rætt verður um hvort fjöl-
miðlar stjórni úrslitum kosninganna 
í vor. Fundurinn verður haldinn að 
Hverfisgötu 33.

Leikrit
17.00 Ingi Hrafn Hilmarsson sýnir 
leikritið Tamam Shud í Leikhúsinu í 
Kópavogi, Funalind 2. Tónlistarstjórn er 
í höndum Bigga Hilmars og aðrir leik-
arar eru Ágústa Ósk Backman, Áslaug 
Torfadóttir og Tryggvi Rafnsson.

Málþing
10.30 Hin árlega Rask-ráðstefna verður 
haldin í fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins 
við Suðurgötu. Ráðstefnan er vett-

vangur fyrir íslenska málfræðinga til 
að kynna rannsóknir sínar og fjalla um 
ýmis efni. Nánari dagskrá má finna á 
heimasíðunni málfræði.is. Aðgangur er 
öllum ókeypis. Mæli  með þessu - BGÁ.

14.00 Listvinafélag Hallgrímskirkju 
stendur fyrir málþingi í suðursal Hall-
grímskirkju. Viðfangsefnið eru passíu-
sálmarnir og tónlist þeirra. Aðgangur 
er ókeypis.

Tónlist
22.00 Bjartmar Guðlaugsson, Logar, 
7und, Blítt og létt og Hljómsveitin 
Obbossí koma fram á alvöru Eyjakvöldi 
skemmtistaðarins Spot, Kópavogi. 
Kvöldið er haldið í tilefni þessi að 40 
ár eru liðin frá upphafi goss í Heimaey. 
Miðaverð er kr. 2.000.
22.00 K.K. og Maggi Eiríks skemmta á 
Café Rosenberg.
22.00 Vintage Caravan spilar á Græna 
Hattinum, Akureyri. Miðaverð er kr. 
1.500.
23.00 Hljómsveitin Úlfarnir skemmta 
á Ob-La-Dí-Ob-La-Da,Frakkastíg 8. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000.

SUNNUDAGUR 27. JANÚAR 2013 

Félagsvist
14.00 Félagsvist verður spiluð í 
Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir 
velkomnir.
19.00 Bridge tvímenningur er spilaður 
í Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir 
velkomnir.

Sýningar
14.00 Sýning á myndskreytingum í 
íslenskum barnabókum 2012 opnar 
í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi. 
Dimmalimm verðlaunin fyrir bestu 
myndskreytingar verða veitt við 
opnunina.

Uppákomur
20.00 Fyrsta Tómasarmessa ársins 
verður haldin í Breiðholtskirkju í 
Mjódd. Tómasarmessur einkennast 
af fjölbreytilegum söng og tónlist og 
áhersla lögð á fyrirbænaþjónustu. Sér-
stakt umfjöllunarefni þessarar messu 
verður spurningin hver er talentan þín?

Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara í 
Reykjavík verður haldinn að Stangarhyl 
4. Páll Sigurðsson leikur létta danstónlist. 
Aðgangseyrir fyrir félaga FEB í Reykjavík 
er kr. 1.500 en kr. 1.800 fyrir aðra gesti.

Leikrit
17.00 Ingi Hrafn Hilmarsson sýnir 
leikritið Tamam Shud í Leikhúsinu í 
Kópavogi, Funalind 2. Tónlistarstjórn er 
í höndum Bigga Hilmars og aðrir leik-
arar eru Ágústa Ósk Backman, Áslaug 
Torfadóttir og Tryggvi Rafnsson.

Tónlist
17.00 Reykjavíkurborg býður til tónleika 
á Kjarvalsstöðum í tilefni af fæðingar-
degi tónskáldsins W. A. Mozarts. Auk 
tónlistarflutnings spjallar Einar Jóhann-
esson um tónskáldið og tónlistina sem 
flutt verður. Aðgangur er ókeypis.
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur lög 
af hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-La-
Da,Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis.
17.00 Douglas A. Brotchie leikur 
orgelverk eftir þýsk og austurrísk tón-
skáld frá Barokktímanum í Hjallakirkju, 
Kópavogi. Aðgangur er ókeypis.
20.00 Gréta Hergils heldur afmælistón-
leika Amadeusar Mozart í Grafarvogs-
kirkju en 257 ár eru liðin frá fæðingu 
meistarans. Miðaverð er kr. 1.000.
20.30 Stórsveit Reykjavíkur heldur klúbb-
tónleika á Munnhörpunni í Hörpu. Sveitin 
flytur blandaða efnisskrá kraftmikillar stór-
sveitatónlistar. Miðaverð er kr. 1.500 en kr. 
1.000 fyrir eldri borgara og nemendur.

Leiðsögn
14.00 Halldór Björn Runólfsson 
safnstjóri verður með leiðsögn um 
sýninguna REK, Vetrarbúningur og 
Hættumörk, í Listasafni Íslands.
14.00 Boðið verður upp á leiðsögn 
með Ívari Brynjólfssyni ljósmyndara 
um sýningu hans Ljósmyndun á Íslandi 
1970-1990, í Þjóðminjasafni Íslands. 
Þátttaka í leiðsögninni er ókeypis.
15.00 Helgi Þorgils Friðjónsson lista-
maður leiðir gesti um sýninguna Tónn 
í öldu, í Listasafni Kópavogs - Gerðar-
safni. Allir velkomnir.
15.00 Boðið verður upp á almenna 
leiðsögn um sýningu á verkum Roberts 
Smithsons í Listasafni Reykjavíkur, 
Hafnarhúsi. Viðburðurinn fer fram á 
íslensku.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is

TÓNN Í ÖLDU   Helgi Þorgils Friðjónsson

Stórsveitin flytur blandaða efnisskrá kraftmikillar 
stórsveitatónlistar með góðu rými fyrir einleikara 
sveitarinnar. Nálægð sveitarinnar við áheyrendur 
og óformlegheit eru í forgrunni og gestir geta notið 
veitinga á meðan þeir hlusta.

KLÚBB
KVÖLD
STÓRSVEIT
REYKJAVÍKUR

Styrkt af

HARPA / Munnharpan  
sunnudag 27. janúar kl. 20:30
Miðaverð kr. 1500 / 1000
Miðar á harpa.is og í miðasölu Hörpu

Í H
Ö

RP
U

Dúndrandi big band sveifla beint í 
andlitið, bjálaðir sólistar og bjór á krana. 
Stjórnandi er Sigurður Flosason.

G R Æ ÐA R I N N
Óbærilega spennandi glæpasaga í anda Ó
vísindaskáldsagna um hugrekki, tryggð og ást. v
Valin besta glæpasagan í Finnlandi 2011.V

I Ð RU N
Áhrifamikil ættar- og samtímasaga um

óþægilegan sannleika og veikleika holdsins.
Saga sem hrífur lesandann með sér.

NÝJAR KILJUR 
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➜ Sykurmagni stjórnar 
hver og einn–  allt eftir 

því hve sæt kakan á að 
vera. Athugið að hér er 

ekki gefið upp ákveð-
ið magn af sykri og 

kryddum á ávextina, því 
magn þarf að fara eftir 

magni af ávöxtum.

Halla Bára Gestsdóttir 
Gunnar Sverrisson
homeanddelicious.com

1. Sítrónubaka
Bökubotnar hafa hingað til ekki talist 
til heilsufæðis en hér er uppskrift 
sem fer aðrar leiðir. Botninn má nota 
með ýmsum fyllingum en hér er 
hann með ljúffengri sítrónufyllingu 
með perum og hindberjum. 

Bökubotn
200 g möndlur og kasjúhnetur
10 döðlur
100 g kalt smjör
55 g heilhveiti eða spelt
2 tsk. kanill

Perur
2 perur, afhýddar og skornar sneiðar
5 dl vatn
5 msk. hrásykur
vanillustöng

Fylling
75 g smjör
2½ dl nýmjólk
1 vanillustöng

2 sítrónur, safi og fínt rifinn börkur
6 msk. agave-síróp
2 eggjarauður
1 egg
4 msk. kartöflumjöl

Botn
Maukið möndlur, hnetur og döðlur í 
matvinnsluvél þar til úr verður mjöl. 
Hellið í skál ásamt öðru hráefni og 
myljið smjörið saman við með hönd-
unum. Takið bökuform, smyrjið það 
með smjöri og þrýstið deiginu jafnt í 
botn formsins og upp hliðarnar með 
höndunum. Pikkið deigið með gaffli 
og kælið í 20 mínútur í ísskáp. 

Perur
Sjóðið perurnar í vatni með hrásykri 
og vanillustöng í um 10 mínútur. 
Takið upp úr vökvanum og þerrið.

Fylling
Hitið nú ofn í 180 gráður fyrir 
bökuna: Hitið smjör, mjólk og van-
illustöng saman í potti á meðalhita. 
Bætið sítrónusafa, berki og sírópi 
saman við. Látið suðuna koma upp, 
lækkið hitann og hrærið í blöndunni 

á vægri suðu í 5 mínútur. Fjar-
lægið vanillustöngina. Hrærið saman 
eggjarauður, egg og kartöflumjöl 
með handþeytara eða í hrærivél 
þar til létt og ljóst. Hellið sítrónu-
blöndunni úr pottinum saman við 
og hrærið varlega þar til allt hefur 
náð að blandast vel saman. Raðið 
berjum og perum í bökuskelina. 
Hellið fyllingunni yfir og bakið í um 
20 mínútur. Fylgist vel með bökunni 
í ofninum því hún getur auðveldlega 
brunnið að ofan. Kælið áður en þið 
berið bökuna fram svo hún taki sig. 
Gott með rjóma, sýrðum rjóma eða 
grískri jógúrt. 

2. Súkkulaði-, döðlu- og hnetukaka
Hér er ekkert hveiti og ekkert smjör 
og sætan kemur úr döðlunum. 

500 g döðlur
250 g möndlur eða heslihnetur
100 g dökkt súkkulaði, 70%, saxað
6 egg
1 sítróna, safi og rifinn börkur
1 tsk. vanilludropar
3 msk. kakó
4 msk. kókosolía, brædd

Hitið ofn í 160 gráður. Maukið döðlur, 
hnetur eða möndlur í blandara eða 
matvinnsluvél. Hrærið saman egg, 
sítrónusafa og börk, vanilludropa, 
kakó og kókosolíu í hrærivél eða með 
þeytara þar til allt hefur blandast 
vel saman. Setjið döðlublönduna 
saman við ásamt súkkulaðinu og 
hrærið vel svo úr verði mjúkt deig. 
Klæðið bökunarform að innan með 
bökunarpappír. Hellið deiginu í. 
Bakið í 40–50 mínútur. Berið fram 
með ferskum berjum og ávöxtum, 
þeyttum rjóma, sýrðum rjóma eða 
grískri jógúrt. 

3. Eplakaka með hollum toppi
Ávextir að eigin vali eru bakaðir 
í ofni, hér notuð epli. Ofan á fer 
þurrt og mulið deig með hnetum og 
fræjum. Sykurmagni stjórnar hver 
og einn–  allt eftir því hve sæt kakan 
á að vera. Athugið að hér er ekki 
gefið upp ákveðið magn af sykri og 
kryddum á ávextina, því magn þarf 
að fara eftir magni af ávöxtum.

Ávextir
epli, perur, ber

hrásykur
þurrkað engifer, kanill

Deig
2 dl spelt
1½ dl möndlur eða hnetur að eigin vali, 
maukað gróft í matvinnsluvél
1 dl haframjöl
1½ dl kókosmjöl eða -flögur, sólblóma-, 
sesam-, hör- eða birkifræ
½ tsk. sjávarsalt
75 g smjör eða mjúk kókosolía

Hitið ofn í 200 gráður. Skerið epli 
eða perur í báta. Stráið sykri yfir 
eftir smekk, sömuleiðis engifer og 
kanil ef þið viljið. Stingið í ofn í 20 
mínútur og mýkið. 

Hrærið allt hráefnið í deigið saman 
í skál svo úr verði mylsna, notið 
hendurnar til að kreista smjörið eða 
olíuna saman við. Kælið aðeins í ís-
skáp svo deigið verði harðara og haldi 
sér betur. Dreifið því þá yfir ávextina í 
forminu. Bakið við 200 gráður í 15–20 
mínútur. Berið fram heitt, en ekki 
slæmt þegar kólnar. Gott með rjóma, 
sýrðum rjóma og grískri jógúrt.

HOLLAR OG SÆTAR KÖKUR
Vel er mögulegt að hafa heilsusjónarmið að leiðarljósi við val á hráefni í kökugerð, án þess að það komi niður á gæðum.

1

2

3

Sími 570 2400 · oryggi.is
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Öryggismiðstöðin býður mikið úrval eftirlitsmyndavéla sem henta 
jafnt einstaklingum sem smáum og stórum fyrirtækjum. 
Við bjóðum m.a. upp á eftirlitsbúnað frá danska fyrirtækinu 
Milestone sem er leiðandi á heimsvísu í stafrænni upptökutækni.

Hafðu samband og sjáðu hvað við getum gert fyrir þig.
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Eftirlitsmyndavélar
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HVELLUR 
FRUMSÝNDUR
Heimildarmyndin Hvellur eft ir Grím Hákonarson, 
sem fj allar um deilur um virkjun Laxár í Mývatnssveit 
árið 1970, var frumsýnd í Bíói Paradís á miðvikudag.

GESTIR  Björk Vilhelmsdóttir, Sveinn Rúnar Hauksson og Sigurður Gísli Pálmason.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

TVEIR Í 
STUÐI 
 Ómar 
Ragnarsson 
og Pálmi 
Jónasson.

SVALAR 
 Elsa Kristín 

Sigurðar-
dóttir, Tinna 

Magnús-
dóttir og 

Brynja Dögg 
Friðriks-

dóttir.

„Textinn er ekki byggður á pers-
ónulegri reynslu þó margir haldi 
það kannski. Það eru jafnvel einn 
eða tveir strákar sem halda að 
þetta sé um þá en það er nú alls 
ekki tilfellið,“ segir söngkonan 
Unnur Eggertsdóttir sem gaf á 
dögunum út sitt fyrsta lag, Stolin 
augnablik.

Lagið fjallar um stúlku og 
ómerkilegan kærasta sem heldur 
fram hjá henni. Unnur samdi og 
vann lagið í samstarfi við strákana 
í StopWaitGo og fékk framleiðslu-
fyrirtækið Novus til að hjálpa sér 
með myndbandið, en bæði teymin 
samanstanda af vinum hennar úr 
Verzlunarskóla Íslands.

Þrátt fyrir að hafa aldrei gefið 
út lag á eigin vegum áður hefur 
Unnur þó oft sungið fyrir áhorf-
endur, helst þá í gervi Sollu stirðu 
sem hún hefur leikið undanfar-

in þrjú ár. Í hlutverkinu hefur 
hún fengið tækifæri til að ferðast 
mikið og hafa áhrif á börn um 
allan heim.

„Það koma til dæmis oft börn og 
segja Sollu að þau séu nú rosa dug-
leg að borða gulrætur, því ég hafi 
sagt þeim að gera það. Þannig hef 
ég tækifæri til að breyta heimin-
um, eitt barn í einu,“ segir hún og 
hlær.

Það er nóg í gangi hjá Unni 
þessa dagana því hún tekur einn-
ig þátt í Söngvakeppninni í fyrsta 
sinn á laugardaginn. Þar syngur 
hún lag Elízu Newman, Ég syng. 
„Það er algjör draumur að fá að 
standa á Eurovision-sviðinu. Ég 
hef fylgst með keppninni frá því 
ég var pínulítil og á meðan aðrar 
stelpur horfðu á Disney-teikni-
myndir horfði ég á upptökur af 
keppninni,“ segir hún spennt.  - trs

Syngur um framhjáhaldara
Unnur Eggertsdóttir gefur út nýtt lag og tekur þátt í Söngvakeppninni.

DISNEY-MYNDIRNAR VIKU  Á meðan 
aðrar ungar stúlkur sátu og horfðu á 
Disney-teiknimyndir horfði Unnur á 
upptökur af Eurovision. Hún hefur alltaf 
verið mikill aðdáandi keppninnar og 
dreymt um að fá að taka þátt.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Við vorum alveg hættir að gefa 
út lög og hættir að leggja okkur 
fram en nú erum við komnir 
aftur af fullum krafti og stefnum 
á að gera þetta af alvöru,“ segir 
veðurguðinn Ingólfur Þórarins-
son.

Hljómsveitin Veðurguðirnir 
hefur farið hljótt síðustu ár og til 
að mynda ekki gefið út nýtt efni 
frá því árið 2009. „Ég tók smá 
egótripp og ákvað að gefa út sóló-
plötu árið 2011. Ég hafði hugsað 
með mér að þar sem ég samdi 
öll lög Veðurguðanna þá gæti ég 
alveg eins gert þetta allt sjálfur. 
Platan seldist nú ekki mikið og ég 
áttaði mig á að það er miklu betra 
og skemmtilegra að gera þetta 
með hópnum. Þar hef ég betra 
aðhald og er umkringdur klárum 
strákum sem allir hafa sína skoð-
un á hlutunum og mynda betri 
heildarmynd,“ segir Ingó. Frá því 
að Veðurguðirnir gáfu út plötuna 
Góðar stundir árið 2009 hafa 
orðið tvær breytingar á hópnum.

Árið 2010 tók Óskar Þormars-
son við trommukjuðunum af Val-
geiri Þorsteinssyni og nú nýlega 
bættist hljómborðsleikarinn 
Einar Örn Jónsson í sveitina, en 
hann var lengi vel hluti af hljóm-
sveitinni Í svörtum fötum. „Einar 
er hálfgerður faðir hópsins því 
hann er langelstur af okkur. Við 
berum föðurlega virðingu fyrir 
honum svo hann lendir stundum 
í því að þurfa að taka ákvarðanir, 

leysa deilumál og svoleiðis. Þetta 
er eins og í bandarískri fönk-
hljómsveit þar sem er alltaf einn 
gamall karl á píanóinu,“ segir 
Ingó sposkur.

Ingólfur segir Veðurguðina 
að sjálfsögðu hafa þróast með 
árunum en þeirra svið sé þó enn 
popptónlist í léttari kantinum. 
„Það kom okkur á óvart hvað síð-
asta plata var vinsæl hjá krökk-
um. Við vonum að sú næsta verði 
blandaðri og höfði þá til eldri 
hópsins líka. Við höldum áfram 
að leggja áherslu á textana sem 

við viljum að segi sögu í bland 
við smá grín. Svo komum við 
með alvarlegri lög inn á milli,“ 
segir hann. Ingó mun ekki sitja 
einn að lagasmíðinni héðan af 
því Einar Örn er einnig lunkinn á 
því sviði. „Það er fínt að fá hann 
á móti mér. Þá myndast líka smá 
samkeppni okkar á milli, sem 
er auðvitað bara jákvætt,“ segir 
hann. „Við stefnum á að gefa út 
fullt af lögum á næstunni og gera 
skemmtilega hluti sem fólk hefur 
gaman af,“ bætir Ingólfur við að 
lokum.  tinnaros@frettabladid.is

Með föðurímynd til 
að leysa deilumálin
Veðurguðirnir snúa nú aft ur eft ir góða pásu og lofa fullt af nýjum lögum.

SÖMU ÁHERSLUR  Þrátt fyrir breytingar og þróun í hljómsveitinni einbeita Veður-
guðirnir sér áfram að því að gera létta popptónlist með textum sem segja sögu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Fjölbreytt úrval vandaðra verðmætaskápa

Seðlahólf fyrir verslanirVerðmætahólf fyrir heimili Eldtraustir skjala- og verðmætaskápar
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Bandaríska leikkonan Jessica Chastain leikur aðal-
hlutverkið í tveimur vinsælustu kvikmyndunum 
vestanhafs, samkvæmt tekjulista sem var birtur 
eftir síðustu helgi. 

Afar fátítt er að sama manneskjan leiki í tveimur 
efstu myndunum og jafnvel enn fátíðara að um 
leikkonu sé að ræða.

Þessar tvær toppmyndir eru hryllingsmyndin 
Mama og Zero Dark Thirty. Fyrir hlutverk sitt í 
síðarnefndu myndinni, sem fjallar um leitina að 
Osama bin Laden, var Chastain tilnefnd til Óskars-
verðlaunanna. Mama fjallar um parið Lucas og 
Annebel sem ákveður að ala upp tvær litlar frænk-
ur Lucas sem voru skildar eftir aleinar í skógi 
fimm árum áður.

Chastain hefur risið hratt upp á stjörnuhiminn-
inn að undanförnu 
og er hún orðin ein 
eftirsóttasta leik-
konan í Hollywood. 
Skemmst er að 
minnast þess er hún 
hlaut Golden Globe-
verðlaunin sem 
besta aðalleikkonan 
fyrir hlutverkið í 
Zero Dark Thirty. 
Þessi 35 ára Kali-
forníumær gekk í 
Juilliard-leiklistar-
skólann eftir að 
hafa fengið styrk 

frá Robin Williams. Þorvaldur Davíð Kristjánsson 
varð einmitt fyrsti Íslendingurinn til að komast 
inn í leiklistardeild Juilliard og hann hlaut einnig 
Robin Williams-styrk eftir að hann var kominn í 
skólann. 

Chastain hóf feril sinn í sjónvarpsþáttum á borð 
við ER, Veronica Mars, Law & Order og bresku 
þáttunum Agatha Christie‘s Poirot. Árið 2011 var 
hennar ár því þá komu út sjö kvikmyndir með 
henni, þar á meðal The Tree of Life í leikstjórn 
Terrence Malick, Texas Killing Fields og The 
Help. Hún hlaut tilnefningu til Óskarsins fyrir þá 
síðastnefndu. Auk Mama og Zero Dark Thirty eru 

tvær nýjar myndir væntanlegar frá Chastain, eða 
tvíburamyndirnar The Disappearance of Elean-
or Rigby: His og The Disappearance of Elean-
or Rigby: Hers þar sem hún leikur á móti James 
McAvoy.

Ein sú eft irsóttasta í Hollywood
Jessica Chastain leikur í tveimur vinsælustu kvikmyndunum vestanhafs. 

Á GOLDEN GLOBE-HÁTÍÐINNI  Jessica Chastain á Golden 
Globe-hátíðinni þar sem hún var verðlaunuð fyrir leik sinn í 
Zero Dark Thirty. NORDICPHOTOS/GETTY

■ Mama
■ Zero Dark Thirty
■ Lawless
■ Madagascar 3
■ Texas Killing Fields
■ Wilde Salome
■ The Help
■ The Tree of Life
■ Coriolanus
■ Take Shelter

Tíu myndir með 
Jessicu Chastain

BÍÓ ★★★★ ★

Jack Reacher
Leikstjórn: Christopher McQuarrie
Leikarar: Tom Cruise, Rosamund Pike, 
Richard Jenkins, Werner Herzog, David 
Oyelowo, Robert Duvall, Jai Courtney, 
Alexia Fast.

Það hefur verið bæði skrýtið og 
skemmtilegt að fylgjast með fyrr-
um sykursnúðnum Tom Cruise 
umbreytast í hasarhetju, en undan-
farin ár hefur hann leikið í nokkr-
um vel heppnuðum harðhausa-
myndum. Líkamlegt atgervi hans 
á að vísu lítið í kjötflykki á borð 
við þá Schwarzenegger og Stallone 
en það sem Cruise skortir í kjöti 
bætir hann upp með sjarmanum.

Jack Reacher var hugsuð sem 
fyrsta myndin í langlífri seríu um 
þessa vinsælu skáldsagnapersónu. 
Reacher er hugarfóstur breska 
spennusagnahöfundarins Lee 
Child og eru bækurnar um þennan 
dularfulla fyrrum hermann hátt á 
annan tug talsins. Framtíð serí-
unnar er þó í óvissu vegna ófull-

nægjandi aðsóknar í Bandaríkjun-
um en það breytir því ekki að þessi 
fyrsta mynd er þrælgóð.

Myndin reynir aldrei að vera 
annað en hún er; í meðallagi gáfu-
legur reyfari með bílaeltinga-
leikjum og handalögmálum á 
víxl. Ærslasenurnar eru hráar og 
æsispennandi og eitthvað virðist 
Cruise kunna fyrir sér í áflogum. 
Rosamund Pike stendur sig með 
prýði í hlutverki fyrstu „Reacher-
stúlkunnar“ og hinn sérkennilegi 
þýski leikstjóri, Werner Herzog, er 
glæsilegt illmenni.

Það er í raun stórmerkilegt að 
jafn vinsælli og rótgróinni kvik-
myndastjörnu eins og Tom Cruise 
takist að sannfæra áhorfandann 
um að hann sé Jack Reacher. Hann 
lítur vissulega eins út og klikk-
aði Íslandsvinurinn sem hoppaði 
í sófanum hjá Opruh Winfrey en 
í rúmar tvær klukkustundir trúði 
ég því að hann væri bráðsnjall og 
stórhættulegur maður sem svífst 
einskis. Haukur Viðar Alfreðsson

NIÐURSTAÐA: Fantagóður formáli 
þess sem gæti orðið góð sería.

Framhaldsmynd, takk
JACK REACHER  „Myndin reynir aldrei að vera annað en hún er.“

Stjörnuparið John Mayer og 
Katy Perry hefur verið að hitt-
ast opinberlega síðan í júlí í 
fyrra og nú eru slúðurmiðlar 
vestanhafs farnir að spá parinu 
trúlofun. Mayer eyddi jólunum 
með fjölskyldu Perry og sam-
kvæmt heimildum slúðurblaðsins 
Star á söngvarinn að hafa dregið 
föður hennar til hliðar og beðið 
um hönd Perry. Blaðið segir að 
Mayer sé að leita að hinum full-
komna trúlofunarhring þessa 
dagana. 

Bæði hafa Perry og Mayer 
gengið í gegnum ýmislegt í ástar-
lífinu. Hann hefur meðal annars 
verið í sambandi við Jennifer 
Aniston og hún skildi við sprelli-
gosann Russell Brand í fyrra. 

Trúlofun í upp-
siglingu?

HAMINGJUSÖM  Katy Perry og John 
Mayer er nú búin að vera saman í hálft 
ár.  NORDICPHOTOS/GETTY

VILTU VINNA 
Á EINUM FJÖRUGASTA 
FJÖLMIÐLI LANDSINS?
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www.skjarinn.is – 595 6000
Skjárinn á og rekur SkjáEinn, 
SkjáBíó, SkjáHeim, SkjáGolf og K 100.5

VERTU MEÐ
Í FJÖRINU!
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Platan sem breytti lífi Óskars 
Loga Ágústssonar, söngvara og 
gítarleikara The Vintage Cara-
van, er Led Zeppelin IV með 
Led Zeppelin frá árinu 1971.
„Ég hlustaði á hana þegar ég 
var átta ára. Ég held að bróðir 
minn hafi skellt henni á fóninn. 
Þarna er hvert meistarastykk-
ið á fætur öðru,“ segir Óskar 
Logi. „Þetta var akkúrat það 
sem ég vildi hlusta á og þurfti. 
Ég fann mína leið í rauninni.“
Með plötunni komst hann á bragð-
ið varðandi rokktónlist áranna í 
kringum 1970 og hefur hlustað 
mikið á hana allar götur síðan. The 
Vintage Caravan, sem gaf út sína 
aðra plötu í fyrra, er einmitt undir 

miklum áhrifum frá slíkri tónlist.
Spurður hvað sé svona gott við 
IV tínir Óskar Logi ýmislegt til. 
„Það er ógeðslega gott sánd á 
henni, þetta er vel samin músík 
og hún er snilldarlega tekin upp 
af Jimmy Page. Þetta er algjört 
meistarastykki,“ fullyrðir hann. 
„Ein skýrasta minningin sem ég 
á sem krakki er þegar ég hlust-
aði fyrst á fyrsta lagið á plötunni, 
Black Dog. Að heyra gítarriff-
ið í byrjun var algjörlega málið.“
Á meðal fleiri laga á IV eru Stair-
way To Heaven og Rock and Roll. 
Platan hefur selst í yfir þrjátíu 
milljónum eintaka og er af mörg-
um talin ein besta rokkplata allra 
tíma.  - fb

Heillaðist af Led 
Zeppelin IV átta ára
Platan sem breytti lífi  Óskars Loga Ágústssonar úr 
The Vintage Caravan er Led Zeppelin IV.

ÓSKAR LOGI ÁGÚSTSSON  Söngvari og gítarleikari The Vintage Caravan er ánægður 
með Led Zeppelin IV. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LAST.FM SCROBBLER   

Njóttu tónlistarinnar þinnar betur 
en nokkru sinni með Scrobbler frá 
Last.fm. Forritið greinir tónlistina 
þína samkvæmt skilgreiningum 
notenda Last.fm og býr til lagalista 
sem henta hverju tækifæri. Sértu 
að fara út að hlaupa eða vilt slaka 
á þá gerir appið rétta blöndu úr 
þinni eigin tónlist. Ekki nóg með að 
forritið sé fínn spilari heldur skráir 
Last.fm-vefurinn alla hlustun þína. 
Þannig getur þú séð nákvæmlega 
hvað þú hlustar mest á, fengið stað-
festingu á hver þín uppáhaldslög 
eru og fundið aðra notendur vefsins 
með sama tónlistarsmekk.

APP VIKUNNAR

Skýringar:
 App fyrir Apple-tæki 
 App fyrir Android-tæki 
 App fyrir Windows
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„Ég held að ég hafi aldrei passað 
svona vel saman við neinn dans-
herra áður,“ segir dansarinn Telma 
Rut Sigurðardóttir sem ætlar að 
freista gæfunnar á alþjóðlegu 
dansíþróttamóti í Laugardals-
höll um helgina ásamt dansherra 
sínum, Javier Fernandez. 

Það verður líf og fjör í Laugar-
dalshöll um helgina þar sem bæði 
Íslandsmeistaramót í dansi og 
alþjóðlega keppnin WDSF RIG 
2013 fara fram. 530 keppendur eða 
265 pör eru skráð til leiks og því 
mikið um dýrðir.

Fjórar íslenskar stúlkur dansa 
við erlenda dansherra í fullorð-
insflokki í ár en greinileg vöntun 
er á íslenskum strákum í þessum 
flokki. Telma Rut þekkir það af 
eigin raun þar sem hún þurfti 16 
ára gömul að leita út fyrir land-
steinana að dansherra. Hún prufaði 
sænskan, nýsjálenskan og fransk-
an dansherra áður en hún loks 
kynntist hinum spænska Javier. 
„Margir íslenskir strákar hætta 
að dansa þegar þeir eru á milli 16 
og 17 ára gamlir. Ég held að það 
þyki einfaldlega ekki nógu svalt að 
vera strákur í dansi á þeim aldri 
og að það sé aðalástæðan fyrir 
að fáir íslenskir strákar skila sér 
upp í atvinnudansaraflokkinn, því 
miður,“ segir Telma Rut sem bætir 
við að það sé ákveðið hark og álag 
að vera dansari og það krefjist 
bæði mikils áhuga og aga. 

Telma Rut og Javier hafa nú 
dansað saman síðan í ágúst í fyrra. 
Þau tóku þátt í sjónvarpsþætt-
inum Dans dans dans og smell-

passa saman að sögn Telmu. Oft 
halda margir að danspör séu í ást-
arsambandi en svo er ekki raunin 
með Telmu og Javier. „Við erum 
eins og systkini en mér finnst að 
maður ætti að halda þessu tvennu 
aðskildu. Hann elskar Ísland og 

vinnur við að kenna í Dansskóla 
Reykjavíkur. Svo býr hann heima 
hjá mér og er orðinn partur af 
fjölskyldunni,“ segir Telma Rut og 
fullyrðir að parið sé spennt að láta 
ljós sitt skína um helgina. 

 alfrun@frettabladid.is

Flakkaði á milli heimsálfa í 
leit að rétta dansherranum
Dansarinn Telma Rut Sigurðardóttir hafði fl akkað milli heimsálfa í leit að dans-
herra síðan hún var 16 ára. Hún fann loks sinn fullkomna dansherra á Spáni. 

SMELLPASSA SAMAN  Telma Rut Sigurðardóttir og Javier Fernandez ætla að spæna 
upp dansgólfið í Laugardalshöll um helgina en þau hafa dansað saman síðan í 
ágúst.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miða-
sala: 412 7711  Hverfi sgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

LAUGARDAGUR: HVELLUR (L) 18:00, 20:00  ARBITRAGE (16) 
17:50, 20:00, 22:10  CHICKEN WITH PLUMS (14) 20:10  TAKE 
THIS WALTZ (14) 22:00  SEARCHING FOR SUGAR MAN (L) 22:00  
ROYAL AFFAIR (16) 17:50  BEASTS OF THE SOUTHERN WILD (12) 
18:00, 20:00, 22:00 SUNNUDAGUR: ÞRJÚBÍÓ: THE GOLD RUSH (L) 
15:00  SVARTIR SUNNUDAGAR: MORÐSAGA (16) 20:00  HVELLUR 
(L) 15:00, 18:00, 20:00  ARBITRAGE (16) 15:00, 17:50, 22:10  
CHICKEN WITH PLUMS (14) 20:10  TAKE THIS WALTZ (14) 22:00  
SEARCHING FOR SUGAR MAN (L) 22:00  ROYAL AFFAIR (16) 17:50 

 BEASTS OF THE SOUTHERN WILD (12) 15:00, 18:00, 20:00, 22:00

ÓSKARSDAGAR:

BEASTS OF THE 
SOUTHERN WILD
ROYAL AFFAIR
SEARCHING FOR 
SUGAR MAN ÞRJÚBÍÓ:

VERÐ: 
950 KR.

THE 
GOLD
RUSH
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SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI - SÝND Í 2D OG 3D

KL. 1 SB

MEÐ
ÍSLENSKU

TALI

3D

2D

SÉÐ OG HEYRT/VIKAN

STÓRMYNDIN SEM ALLIR HAFA BEÐIÐ EFTIR

KL. 1 SB - 2.40 HB

KL. 1 SB

KL. 1 SB

SÉÐ OG HEYRT/VIKAN -EMPIRE

- V.J.V., SVARTHÖFÐI.IS
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ÁST

SÝND ÁFRAM VEGNA FJÖLDA ÁSKORANA

SÝND ÁFRAM VEGNA FJÖLDA ÁSKORANA

MORGUNBLAÐIÐ

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%*AÐEINS LAUGARDAG 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

2 GOLDEN GLOBE TILNEFNINGAR

GOLDEN 
GLOBE
BESTA 

ERLENDA 
MYNDIN

3 ÓSKARSTILNEFNINGAR 11 ÓSKARSTILNEFNINGAR

- H.S.S., MBL” - Þ. Þ., FRÉTTATÍMINN

- S.S., LISTAPÓSTURINN” - G.F.V., VIÐSKIPTABLAÐIÐ
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FRÉTTABLAÐIÐ

VESALINGARNIR KL. 2.40 (TILB)-5.40 - 9 12
DJANGO KL. 9  16
LIFE OF PI 3D KL. 3 (TILB) - 6 - 10.20  10
ÁÁST   KL. 3.30-5.40 - 8 - 10.10L
RYÐ OG BEIN  KL. 3.40 (TILB)-5.50 - 8 L

VESALINGARNIR KL. 6 - 9 12 
DJANGO KL. 9  16  / LIFE OF PI 3D KL. 3.40 (TILB)
THE HOBBIT 3D KL. 6 12 / HVÍÍTI KÍÍ ÓÓALAB KL L. 4 (TILB)

VESALINGARNIR KL. 1 (TILBOÐ) - 4.30 - 8 - 11.10* 12
VESALINGARNIR LÚXUS KL. 4.30 - 8 - 11.10*  12
DJANGO KL. 4.30 - 8 - 11.20*  16
LIFE OF PI 3D KL. 5.15 - 8 - 10.40*  10
THE HOBBIT 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 4.30 - 8 - 11.20*  12
THE HOBBIT 3D LÚXUS KL. 1 12
HVÍTIÍÍ KÓALABLL JÖRNINN KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 L
GOÐSAGNIRNAR FIMM KL 1 (TILBOÐ) L

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

-EMPIREEMPM IRER

-THE HOLLYWOOD REPORTER

MÖGNUÐ NÝ ÍSLENSK MYNDMÖGNUÐ NÝ ÍSLENSK MYND

““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

-MBL -FBLFRÁBÆR MYND MEÐ FFFFRÁBF ÆR MYND MMEMEEEÐÐÐÐ ÐEM
GERALD BUTLER OG ELISABETH SUEGGGGEEEERRRRARAAAARG LLLDDDDD D BD L UTLER OG ELISAAAAABABABBBEEEEB TTTTHTHHH SSSST UUUUUEEEE

“SURPRISING”“SURPRISING”
-ROGER EBERT-ROGER EBERT

BYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUMBYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUM

ÞAU ERU KOMIN AFTUR

NÚ Í FRÁBÆRRI ÞRÍVÍDD
SKRÍMSLIN SEM ALLIR ELSKA

“THE BEST GANGSTER FILM OF THE DECADE!”

“SOLID ENTERTAINMENT”
-NEW YORK DAILY NEWS

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

V I PV I P

GANGSTER SQUAD KL. 6 - 8 - 10:30
GANGSTER SQUAD VIP KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 1:30 - 3:40 - 5:50
XL KL. 10:30
CHASING MAVERICKS KL. 8
JACK REACHER KL. 5:20 - 8 - 10:40
HOBBIT: UNEXPECTED JOURNEY KL. 2 - 8:30
THE IMPOSSIBLE KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
SAMMY 2 ÍSLTAL  KL. 1:20 - 3:40 - 5:50
SAMMY 2 ÍSLTAL3D  KL. 1
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 1:30 - 3:40 KRINGLUNNI

GANGSTER SQUAD  KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 1:30 - 3:30
XL KL. 6 - 8 - 10
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8 - 10:30
SAMMY 2 ÍSLTAL KL. 1
SAMMY 2 ÍSLTAL3D KL. 2 - 4

BULLET TO THE HEAD FORSÝNING KL. 11:10 (LAU)
GANGSTER SQUAD KL. 5:30 - 8 - 10:30
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 1:30 - 3:30 - 5:50
DJANGO UNCHAINED KL. 8 - 10:30
JACK REACHER KL. 8 - 10:40
THE IMPOSSIBLE KL. 3 - 5:30 - 8
ARGO KL. 5:30
SAMMY 2 ÍSLTAL KL. 1 - 3:30
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 1
LIFE OF PI 3D KL. 1 - 3:10

 NÚMERUÐ SÆTI

KEFLAVÍK
GANGSTER SQUAD KL. 8 - 10:20
XL KL. 8
CHASING MAVERICKS KL. 10:10
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 2 - 6
SAMMY 2 ÍSLTAL KL. 2
HVÍTI KÓALABJÖRNINN ÍSLTAL KL. 4

AKUREYRI
GANGSTER SQUAD KL. 8
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 2 - 4
XL KL. 10:20
CHASING MAVERICKS KL. 4 - 6
JACK REACHER KL. 10:20
THE IMPOSSIBLE KL. 8
SAMMY 2 ÍSLTAL KL. 2
RISE OF THE GUARDIANS ÍSLTAL3D KL. 6

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

- ÞÞ, FRÉTTATÍMINN

- HELGI SNÆR SIGURÐSSON, 
MORGUNBLAÐIÐ

“AÐDÁENDUR TARANTINO VERÐA EKKI “AÐDÁENDUR TARANTINO VERÐA EKKI 
FYRIR VONBRIGÐUM.”FYRIR VONBRIGÐUM.”

“NÆSTUM ÞVÍ FULLKOMIN KVIKMYND. 
ENN EITT STÓRVIRKIÐ FRÁ TARANTINO.”

-GÍSLI FREYR VALDÓRSON, VIÐSKIPTABLAÐIÐ

ÞSTUSTUMM Þ ÍÍVÍÍVÍ FULFULLKOLKOMINMIN KVKVIKKM

VESALINGARNIR 2, 5, 6, 9.10
DJANGO UNCHAINED 8, 11
THE HOBBIT 3D (48 Ramma) 2
THE HOBBIT 3D 3.50, 7, 10.10
HVÍTI KÓALABJÖRNINN 2

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

SÝND Í 3D
OG í 3D(48 ramma)

3 ÓSKARSTILNEFNINGAR!

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%
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Eva Laufey

1 Nútímalegt og flott 
lag að mínu mati, 

ég er mjög ánægð með 
að Klara flytur þetta lag. 
Þetta er frumraun hennar 
í Eurovision og lagið lofar 
ansi góðu. Þetta lag gæti 
auðveldlega unnið að mínu 
mati, það verður a.m.k. í 
toppbaráttunni. Lagið gæti 
sömuleiðis sómt sér vel úti í 
stóru keppninni. 

2 Mér finnst þetta lag 
hvorki gott né slæmt. 

Ég held að lagið eigi ekki 
mikla möguleika á að 
blanda sér í toppinn í kvöld. 
Flottir söngvarar en ég 
held að svona lög týnist í 
aðalkeppninni því þetta 
er þannig lag sem enginn 
hefur skoðun á. 

3 María Björk samdi bæði 
lag og texta og gerir 

það mjög vel eins og henni 
einni er lagið. Sylvía Erla er 
einungis sautján ára gömul 
og er þetta í fyrsta sinn sem 
hún tekur þátt í söngva-
keppninni. Lagið skilur því 
miður ekkert eftir sig og 
þrátt fyrir að Sylvía Erla sé 
hörkusöngkona þá er ég 
hrædd um að þetta lag nái 
ekki langt í keppninni í ár. 

4 Haraldur Reynisson 
samdi lagið og flytur 

það einnig. Lagið er afskap-
lega þægilegt lag sem væri 

gott að hlusta á í útvarpinu 
á góðum sunnudegi. Því 
miður þá held ég að það 
eigi ekki eftir að skila okkur 
góðum árangri í Svíþjóð. 
Textinn er fallegur og 
maður fær góða tilfinningu 
við að hlusta á lagið, en á 
kannski bara ekki heima í 
Eurovision. 

5 Nútímalegt lag sem er 
gaman að fá í Söngva-

keppnina. Unnur er ung 
að árum og er að syngja í 
fyrsta skipti í Söngvakeppni 
Sjónvarpsins og fögnum 
við að sjálfsögðu alltaf 
nýjum röddum og andlitum 
í keppninni. Ég er þó á því 
að það séu sterkari lög í 
keppninni í ár heldur en 
þetta lag. 

6 Sveinn Rúnar vandaði 
vel til verka þegar 

hann samdi þetta lag. Ingi-
björg Gunnarsdóttir samdi 
textann og hún nær að 
koma skilaboðum höfundar 
vel frá sér. Lagið er mjög 
ævintýralegt og það er eitt-
hvað við lagið sem er í anda 
austantjaldsþjóðanna. Lagið 
hentar Ernu mjög vel og það 
er ferlega grípandi. Ég er 
viss um að þetta lag verður í 
toppbaráttunni. Ég held líka 
að lagið gæti slegið í gegn í 
aðalkeppninni í Svíþjóð. 
 
Sigurstanglegast: Annað 
hvort Skuggamynd eða 
Augnablik.

Skuggamynd eða Augnablik
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir og Vignir Rafn Valþórsson fara yfi r lögin á síðara undanúrslitakvöldi Söngvakeppninnar sem háð verður í kvöld.

Vignir Rafn

1Hallgrímur mættur aftur. 
Hann má nú eiga það bless-

aður að hann er ekkert að festa 
sig í einum ákveðnum stíl. Hér er 
hann á ferðinni með fína teknó-
ballöðu. Ágætis lag sem á eflaust 
eftir að fá hljóma. Aaaaah-kaflinn 
er mjög flottur (það hefði reyndar 
ekki drepið þá að hafa hækkun) 
og Hæfileika-Nylon syngur mjög 
vel þó svo hún segi nokkrum 
sinnum „skuggamend“.  

2Lag sem batnar í hvert skipti.  
Sérstaklega ef að maður 

horfir fram hjá geldri útsetningu 
og ímyndar sér Meatloaf öskra 
þetta á blasti og draga fram gítara 
og trommur. Vóóó-kaflinn og yfir í 
rólegt er mjög gott júró en breikið 
mætti vera betra. Textinn er hálf-
gerð hrákasmíð (hvín-þín-skín) og 
ekki séns að muna hann. 

3María Björk mætir á svæðið 
með nýja efnilega söngkonu. 

Lagið byrjar ágætlega en nær 
aldrei að verða eitthvað meira, 
líður bara einhvern veginn áfram 
hvorki né. Það er mikil Britney í 
þessu hjá þeim og er það bæði 
gott og slæmt. Sylvía syngur þetta 
ágætlega og verður gaman að sjá 
hvort hún púllar þetta læf, en hún 
má líka passa sig á að detta ekki 
í herma of mikið eftir framburði 
stallsystra sinna í útlöndum. 

4Það verður mikið álag á hol-
ræsakerfi landsins þegar ís-

lenska þjóðin tekur sér pissupásu 
á meðan Halli flytur lagið sitt. 

Ekki misskilja mig, þetta er fínt 
lag, mjög fínt meira að segja, en á 
ekki breik í þessa keppni.  

5Það hefur nú ekki þurft mörg 
heilabrot til að láta sér detta í 

hug að fá Sollu stirðu til að syngja 
þetta lag. Teiknimyndin hreinlega 
lekur af þessu. Þetta er einfalt 
lag og verður ábyggilega mjög 
vinsælt á Tjarnarborg í vetur sem 
er skiljanlegt þar sem það er mjög 
skemmtilegt. Textinn er reyndar 
hræðilegur og á væntanlega að 
höfða til yngra fólksins (geggjað, 
tjúnar, hönk) en nær í besta falli 
að slefa upp í vonda bók eftir 
Þorgrím Þráinsson. En það skrítna 
er að þetta gæti virkað. Hendum 
inn sigurvegurunum úr Dans dans 
dans og málið er dautt.

6Sveinn Rúnar er með Euro-
vision gjörsamlega á hreinu. 

Ef Spaugstofan ætlar að gera nýtt 
„Alveg týpískt Júróvisjónlag“ þá 
eiga þeir að tékka á Sveini. Hér 
spilar hann út þjóðlagaspjaldinu 
sem Greta Salóme gerði í fyrra 
með góðum árangri (þ.e. hér 
heima). Reyndar eru þessi tvö 
lög keimlík, vantar eiginlega 
bara Jónsa hér. Hér er sem sagt 
öllu tjaldað til, flautum, træbal-
trommum, fiðlum, hugljúfum 
gítartónum, sneriltrommu, hörku 
söngkonu og meira að segja 
karlakór! Kennslubókardæmi í 
Eurovisionlagi. En eins og með öll 
hin svona lögin, þá nær það aldrei 
að verða eitthvað spes.

Sigurstranglegast: Skugga-
mynd

1 SKUGGAMYND 
Klara Ósk Elíasdóttir 

2 TIL ÞÍN 
Jógvan Hansen og 

Stefanía Svavarsdóttir 

3 STUND MEÐ 
ÞÉR

Sylvía Erla Scheving 

4 VINÁTTA
Haraldur Reynisson 

5ÉG SYNG!
Unnur Eggertsdóttir 

6AUGNABLIK
Erna Hrönn Ólafsdóttir

EVA LAUFEY KJARAN HERMANNSDÓTTIR  Matarbloggari og 
Eurovision-aðdáandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VIGNIR RAFN VALÞÓRSSON  Leikari og tónlistarunnandi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LUTABRÉFASJÓÐURINN** HEFUR TEKIÐ ÞÁTT Í 
TBOÐUM NÝRRA FÉLAGA Í KAUPHÖLL ÍSLANDS

Síðasta ár var frábært og fyrirhugaðar skráningar fyrirtækja á markað gefa vonandi góð 

fyrirheit um áframhaldandi uppbyggingu íslenska hlutabréfamarkaðarins.  

Nú getur þú tekið þátt í þeirri uppbyggingu í gegnum Hlutabréfasjóðinn.

Nánari upplýsingar á www.vib.is Pantaðu viðtal við ráðgjafa í  440 4900

* Skv. sjodir.is 31. desember 2012

**Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð. 

Hafa ber í huga að eign í fjárfestingarsjóði getur bæði hækkað eða lækkað, allt eftir þróun á markaðsverði þeirra. Íslandssjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu 

og nánari upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu Íslandssjóða, www.islandssjodir.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega 

umfjöllun um áhættuþætti.
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Íslandsbanki  |  Kirkjusandi  |  155 Reykjavík  |  Sími 440 4900  |  vib@vib.is

     facebook.com/VIB.stofan  |        @vibstofan  |  www.vib.is
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24,1% ársávöxtun á síðasta ári*

Árleg ávöxtun sjóðsins

1 ár   24,1%

2 ár   18,6%

3 ár   19,5%

4 ár   13,9%

5 ár   -28,7%

Skv. sjodir.is 31. desember 2012
Meðal félaga sem sjóðurinn hefur 
fjárfest í eru: 

Marel, Eimskip, Hagar, 
Össur, Icelandair, Reginn 
og Vodafone.
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UNDANÚRSLIT
Spánn - Slóvenía 26-22 (13-12)
Danmörk - Króatía (14-11)
 Leiknum var ekki lokið þegar Fréttablaðið fór í 
prentun í gærkvöldi.

POWERADE-BIKAR KVENNA

Hamar - Valur 39-86 (20-44)
Hamar: Íris Ásgeirsdóttir 16/6 fráköst, Marín 
Laufey Davíðsdóttir 5, Regína Ösp Guðmunds-
dóttir 5, Dagný Lísa Davíðsdóttir 4/4 fráköst, 
Helga Vala Ingvarsdóttir 3, Álfhildur Þorsteins-
dóttir 2/9 fráköst, Rannveig Reynisdóttir 2, Jenný 
Harðardóttir 2, Katrín Eik Össurardóttir 0/7 
fráköst.

Valur: Guðbjörg Sverrisdóttir 16/7 fráköst, Jaleesa 
Butler 15/10 fráköst/6 stoðsendingar/5 varin skot, 
Kristrún Sigurjónsdóttir 13, Lilja Ósk Sigmars-
dóttir 8/4 fráköst, Ragna Margrét Brynjarsdóttir 
8/4 fráköst, Hallveig Jónsdóttir 7/6 stolnir, Margrét 
Ósk Einarsdóttir 5, Þórunn Bjarnadóttir 4/5 
fráköst, Berglind Karen Ingvarsdóttir 4, María 
Björnsdóttir 3/6 fráköst, Kristín Óladóttir 2, 
Sóllilja Bjarnadóttir 1.

Valur tryggði sér þar með sæti í úrslitum 
bikarkeppninnar. Snæfell og Keflavík mætast í 
Stykkishólmi í hinni undanúrslitaviðureigninni 
klukkan 15.00 í dag.

SÍMABIKAR KVENNA

ÍBV - Afturelding 30-15 (18-5)
 ÍBV mætir FH á útivelli í 8-liða úrslitunum.

LAUGARDAGUR
10.55 Real Madrid - Getafe  (Sport 3)
12.35 Stoke - Manchester City
14.45 Brighton - Arsenal
17.25 Man. Utd. - Fulham (Sport 3)
17.50 HM á Spáni: Bronsleikur
19.30 Þorsteinn J og gestir

SUNNUDAGUR
11.50 Brentford - Chelsea
13.55 Leeds - Tottenham
15.40 Þorsteinn J og gestir
15.55 Oldham - Liverpool (Sport 3)
16.10 HM á Spáni: Úrslitaleikur
17.55 Barcelona - Osasuna (Sport 3)
18.20 NBA: Boston - Miami

– Lifið heil

www.lyfja.is
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Gildir út janúar.

Lægra
verð 
í Lyfju

20% afsláttur af Nicorette 
QuickMist munnholsúða 15% afsláttur af öllu

Nicorette fruitmint

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 GOLDEN GLOBE VERÐLAUNA

BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

Myndin sem allir

eru að tala um!

FÓTBOLTI Varnarmaðurinn Grétar 
Sigfinnur Sigurðarson er líklega 
á förum frá KR. Honum var til-
kynnt í vikunni að vegna breyttr-
ar stöðu hans í liðinu fengi hann 
lítið að spila í sumar. Honum væri 
því frjálst að leita annað.

„Ég er auðvitað í sjokki,“ sagði 
Grétar við Fréttablaðið í gær. „Ég 
er þó ekki fúll út í neinn. Þeir vilja 
einfaldlega prófa aðra hluti og telja 
sig vera betur stadda þannig. Þeir 
hafa fullan rétt á því. Við þessu er 
ekkert að gera.“

Kristinn Kjærnested, formaður 

knattspyrnudeildar KR, segir að 
Valur hafi sett sig í samband við 
félagið til að kanna stöðu Grétars. 
„Þá fór boltinn að rúlla og mátu 
þjálfarar liðsins að það væri best 
að hleypa honum í viðræður við 
Val,“ sagði Kristinn.

„Það er þó alls ekki verið að 
henda honum út úr félaginu. En 
í ljósi þess að við höfum fengið 
Andra [Ólafsson frá ÍBV] er staða 
hans í liðinu breytt.“

Annar varnarmaður, Brynjar 
Björn Gunnarsson, hefur verið 
sterklega orðaður við KR. - esá

Grétar á útleið hjá KR
KR-ingar telja sig ekki hafa not fyrir Grétar Sigfi nn.
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FÓTBOLTI Íslenska landsliðið spil-
ar æfingaleik gegn Rússum á 
Marbella á Spáni þann 6. febrúar 
næstkomandi. Leikurinn er liður 
í undirbúningi landsliðsins fyrir 
leikinn gegn Slóvenum í undan-
keppni HM. Sá leikur fer fram í 
lok mars.

Lars Lagerbäck landsliðsþjálf-
ari valdi ekki þá þrjá leikmenn 
sem verða í banni í þeim í hópinn 
núna. Það eru Kári Árnason, Grét-
ar Rafn Steinsson og Rúrik Gísla-
son.

Frá því Lagerbäck tók við liðinu 
hefur hann aðeins einu sinni valið 
Eið Smára Guðjohnsen í landsliðs-
hóp. Hann valdi hann í annað sinn 
í gær en Eiður hefur verið að leika 
mjög vel í Belgíu í vetur.

„Ég hitti Eið í Belgíu um síðustu 
helgi og ræddi við hann um lands-
liðið. Hann var jákvæður og er til 
í að koma aftur í hópinn. Við sjáum 
svo til hvað gerist. Eiður er frábær 
leikmaður og það var ánægjulegt 
að heyra hvað hann var jákvæð-
ur í okkar spjalli,“ sagði Svíinn 
á blaðamannafundi Knattspyrnu-
sambandsins í gær.

Rússneska landsliðið er eitt 
sterkasta landslið heims og situr 
í níunda sæti á heimslista FIFA. 
Það er undir stjórn Ítalans Fabio 
Capello. Geir Þorsteinsson, for-
maður KSÍ, greindi frá því að 
vinur á Ítalíu hefði komið að máli 
að þessi leikur gæti farið fram. 
Hvaða vinur það var kom þó ekki 
fram. „Það er frábært að spila 
gegn Rússum. Við viljum spila 
gegn bestu liðunum.“

Það er ekki bara Eiður Smári 
sem snýr aftur í hópinn. Kolbeinn 
Sigþórsson er einnig kominn til 
baka eftir erfið meiðsli.

„Það er frábært að fá Kolbein 

aftur inn í hópinn. Við þurfum 
hann. Kolbeinn er að æfa af fullum 
krafti með Ajax og er orðinn 100 
prósenta góður. Það er því ánægju-
efni að hann standi okkur aftur til 
boða.“

Lagerbäck segist gjarnan vilja 

vera kominn með fleiri stig í und-
ankeppni HM en hann fer ekk-
ert í grafgötur með að stefnan sé 
sett á annað sæti riðilsins. Það 
sæti gefur rétt til þess að keppa í 
umspili.

 henry@frettabladid.is

Eiður var jákvæður
Lars Lagerbäck landsliðsþjálfari valdi Eið Smára Guðjohnsen í landsliðshóp sinn 
í annað skipti í gær. Þjálfarinn sænski hitti Eið Smára að máli í Belgíu um síð-
ustu helgi og segir að framherjinn sé jákvæður gagnvart íslenska landsliðinu.

SKRAFAÐ SAMAN  Lagerbäck og Heimir Hallgrímsson aðstoðarþjálfari fara yfir 
málin í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

U-21 ÁRS HÓPURINN

MARKMENN
 Árni Freyr Ásgeirsson   Keflavík
Rúnar Alex Rúnarsson  KR

VARNARMENN
 Brynjar Gauti Guðjónsson   ÍBV
Sverrir Ingi Ingason  Breiðablik
Hjörtur Hermannsson  PSV Eindhoven
Sigurður Egill Lárusson   Valur
Sindri Snær Magnússon   Breiðablik
Orri Sigurður Ómarsson   AGF

MIÐJUMENN
 Guðmundur Þórarinsson   Sarpsborg
Arnór Ingvi Traustason   Keflavík
Andri Adolphsson   ÍA
Andri Rafn Yeoman   Breiðablik
Emil Pálsson   FH
Gunnar Þorsteinsson   Ipswich
Oliver Sigurjónsson    AGF

SÓKNARMENN
 Emil Atlason   KR
Hólmbert Friðjónsson   Fram
Árni Vilhjálmsson   Breiðablik
Kristján Gauti Emilsson   FH

FÓTBOLTI Eyjólfur Sverrisson, 
þjálfari íslenska U-21 árs liðsins, 
kynnti í gær leikmannahóp sinn 
fyrir vináttulandsleik gegn Wales 
þann 6. febrúar næstkomandi.

Óhætt er að tala um miklar 
breytingar á liðinu því það eru 
tólf nýliðar í hópnum. Aðeins sex 
leikmenn í hópnum hafa spilað 
með liðinu áður. Guðmundur Þór-
arinsson er þar leikjahæstur með 
þrjá leiki.  - hbg

Stokkað upp 
hjá U-21

HORFT TIL FRAMTÍÐAR  Eyjólfur 
stokkar sitt lið mikið upp.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

A-LANDSLIÐSHÓPURINN

MARKVERÐIR
 Gunnleifur Gunnleifsson  FH
Hannes Þór Halldórsson   KR

VARNARMENN
 Birkir Már Sævarsson   Brann
Ragnar Sigurðsson   FCK
Hjálmar Jónsson   IFK Göteborg
Arnór Sveinn Aðalsteinsson   Hönefoss
Ari Freyr Skúlason   Sundsvall
Hallgrímur Jónasson   SönderjyskE

MIÐJUMENN
 Emil Hallfreðsson  Hellas Verona
Aron Einar Gunnarsson  Cardiff City
Helgi Valur Daníelsson   AIK
Jóhann Berg Guðmundsson  AZ Alkmaar
Birkir Bjarnason   Pescara
Ólafur Ingi Skúlason   Zulte Waregem
Gylfi Þór Sigurðsson   Tottenham

SÓKNARMENN
 Eiður Smári Guðjohnsen   Club Brugge
Kolbeinn Sigþórsson   Ajax
Alfreð Finnbogason   Heerenveen
Arnór Smárason   Esbjerg
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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

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Spaugstofan  (11:22) 
12.25 Nágrannar  
13.05 Nágrannar
13.45 Nágrannar
14.05 American Idol  (4:40) 
14.55 Modern Family  (7:24) 
15.25 Týnda kynslóðin  (19:24) 
15.55 The Newsroom  (4:10) 
16.55 MasterChef Ísland  (6:9) 
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.55 Um land allt  Kristján Már Unn-
arsson leggur land undir fót.
19.15 Veður  
19.25 The New Normal  (3:22) Gaman-
þáttaröð 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 kynnist 
því eins og honum einum er lagið.
20.25 Mannshvörf á Íslandi  (3:8) 
Glæný og vönduð íslensk þáttaröð þar sem 
fréttakonan Helga Arnardóttir tekur til um-
fjöllunar mannshvörf hér á landi undan-
farna áratugi. Talað verður við aðstandend-
ur þeirra sem hverfa, lögreglumenn og fólk 
sem tók þátt í leit á sínum tíma.
20.55 The Mentalist  (9:22) Fimmta 
þáttaröð af þessum sívinsælu þáttum 
um Patrick Jane, sjálfstætt starfandi ráð-
gjafa rannsóknarlögreglunnar í Kali-
forníu. Hann á að baki glæsilegan feril 
við að leysa flókin glæpamál með því 
að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. En 
þrátt fyrir það nýtur hann lítillar hylli.
21.40 The Following  (1:15) Magnaður 
spennuþáttur með Kevin Bacon í hlut-
verki fyrrum alríkislögreglumanns sem 
er óvænt kallaður aftur til starfa.
22.25 Boardwalk Empire  (10:12) 
Þriðja þáttaröð af þessari margverðlaun-
uðu seríu sem skartar Steve Buscemi í 
hlutverki stórkallsins Nucky Thompson, 
sem réði lögum og lofum í Atlantic City 
á bannárunum snemma á síðustu öld.
23.25 60 mínútur
00.10 Covert Affairs  (6:16)
00.55 The Daily Show: Global Editon   
01.25 Pretty Persuasion  
03.15 The Death and Life of Bobby Z
04.50 The Mentalist  (9:22)
05.35 Mannshvörf á Íslandi  (3:8) 
06.00 Fréttir

18.20 Doctors  (106:175)
19.00 Ellen  (70:170) 
19.40 Viltu vinna milljón?  
20.25 Cold Case  (16:23) 
21.10 The Sopranos  (11:13)
22.00 Viltu vinna milljón?
22.45 Cold Case  (16:23) 
23.30 The Sopranos  (11:13) 
00.20 Tónlistarmyndbönd Popptíví

10.10 FA bikarinn: Man. Utd. - Fulham  
11.50 FA bikarinn: Brentford - Chel-
sea  BEINT
14.00 FA bikarinn: Brighton - Arsenal
15.40 Þorsteinn J. og gestir
16.10 HM 2013: Úrslitaleikur  BEINT
18.20 NBA: Boston - Miami  BEINT
21.00 FA bikarinn: Leeds - Totten-
ham
22.40 FA bikarinn: Oldham - Liver-
pool  
00.20 Spænski boltinn: Barcelona - 
Osasuna
02.00 HM 2013: Úrslitaleikur

14.00 PL Classic Matches: Notting-
ham Forest - Man. Utd.  
14.30 PL Classic Matches: Blackburn 
- Liverpool, 1995  
15.00 Season Highlights 2008/2009
15.55 Premier League World 
2012/13
16.25 Man. Utd. - Stoke
18.05 Arsenal - Fulham  
19.50 Patrick Kluivert Kluivert var 
frábær knattspyrnumaður. Hér fáum 
við að kynnast þessum hollenska 
leikmanni betur.
20.15 Season Highlights 2009/2010  
21.10 PL Classic Matches: Arsenal - 
Leeds  
21.40 PL Classic Matches: Chelsea - 
Sunderland, 1996  
22.10 Liverpool - Man. City 

07.00 Kalli litli kanína og vinir  
07.20 Áfram Diego, áfram!
07.45 Waybuloo
08.05 M.I. High  
08.55 Ofurhetjusérsveitin  
09.40 Villingarnir  
10.50 Svampur Sveinsson
11.35 Doddi litli og Eyrnastór
11.45 Lukku láki  
12.35 Ofurhundurinn Krypto  
13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

11.15 Love and Other Disasters
12.45 Space Chimps 2 Zartog Stri-
kes Back
14.00 Mr. Popper‘s Penguins  
15.35 Love and Other Disasters
17.05 Space Chimps 2 Zartog Stri-
kes Back
18.20 Mr. Popper‘s Penguins
19.55 Milk
22.00 Red Riding - 1983
23.45 The Transporter
01.15 Milk
03.20 Red Riding - 1983  

08.00 Morgunstundin okkar
10.40 Hraðfréttarúta Söngvakeppn-
innar (e)
11.00 Söngvakeppnin 2013 (2:3) 
 Seinni undanúrslitaþátturinn endursýndur.
12.30 Silfur Egils
13.50 Sporbraut jarðar (2:3)  (e)
14.50 Bikarkeppnin í körfubolta 
 BEINT
16.45 Djöflaeyjan (19:30) (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Poppý kisuló
17.41 Teitur
17.51 Skotta Skrímsli
17.56 Hrúturinn Hreinn
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur (4:12) 
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Spóinn var að vella  Heimilda-
mynd um spóann eftir Pál Steingríms-
son. 
21.05 Að leiðarlokum (2:5) (Parade‘s 
End)  Breskur myndaflokkur sem gerist á 
tímum fyrri heimsstyrjaldar.
22.05 Sunnudagsbíó - Blinda (Blind-
ness)  Myndin er byggð á sögu eftir José 
Saramago og segir frá því er blindufar-
aldur gengur yfir heila borg. Þeim fyrstu 
sem missa sjónina er komið fyrir á af-
lögðum geðspítala og þar níðast þeir 
sterku á þeim sem veikari eru. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
00.05 Silfur Egils (e)
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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STÖÐ 2 SKJÁREINN

ÚTVARP

FM 92,4/93,5SUNNUDAGUR

14.00 Ung á öllum aldri 14.30 Allt um golf 
15.00 Frumkvöðlar 15.30 Eldhús meistaranna 
16.00 Hrafnaþing 17.00 Svartar tungur 17.30 
Græðlingur 18.00 Sigmundur Davíð 18.30 
Tölvur tækni og vísindi 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 
Eandver 23.30 Eldað með Holta 

06.00 ESPN America 06.35 Farmers Insurance 
Open 2013 (3:4) 11.05 Inside the PGA Tour 
(4:47) 11.30 Farmers Insurance Open 2013 
(3:4) 16.00 Qatar Masters (2:2) 18.00 Farmers 
Insurance Open 2013 (4:4) 23.30 The Sport of 
Golf (1:1) 00.30 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.20 Rachael Ray
11.35 Dr. Phil
13.05 Once Upon A Time (4:22)
13.55 Top Chef (7:15)
14.40 The Bachelor (11:12)
16.10 Down River
16.35 Vegas (1:21)
17.25 House (19:23)
18.15 Hæ Gosi - sagan hingað til
18.40 Last Resort (9:13)
19.30 Survivor (13:15)  Að þessu sinni 
verða keppendur að þrauka á Samóa 
eyjum, allt þar til einn stendur uppi. 
20.20 Upstairs Downstairs (3:6)  Ný 
útgáfa af hinum vinsælu þáttum Hús-
bændur og hjú sem nutu mikilla vin-
sælda á árum áður. Það er sjaldan logn-
molla í Eaton Place 165 þar sem fylgst 
er með þjónustufólki og húsbændum á 
millistríðsárunum í Lundúnum. 
21.10 Law & Order: Special Victims 
Unit (21:24)  Bandarískir sakamálaþætt-
ir um kynferðisglæpadeild innan lögregl-
unnar í New York borg. 
22.00 Dexter (12:12)  Raðmorðinginn 
viðkunnanlegi Dexter Morgan snýr aftur. 
23.00 Combat Hospital (6:13)
23.50 Elementary (3:24)
00.40 Málið (3:6)  Sölvi kannar í þess-
um þætti þann skelfilega heim sem 
barnaníðingar lifa í og hrærast.
01.30 Excused
01.55 Combat Hospital (6:13)
02.45 Pepsi MAX tónlist

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 
Keflavíkurkirkju 12.00 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Útvarpsleikhúsið: Sagan af þriðjudegi 14.00 
Víðsjá 15.00 Orð um bækur 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Úr tónlistarlífinu 17.25 Kveikjan 18.00 
Kvöldfréttir 18.17 Emma og höfundur henn-
ar 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

17.00 Simpson-fjölskyldan  (11:22) 
Bart uppgötvar neyðarlega sjónvarps-
auglýsingu sem hann lék í sem krakki. 
17.20 Íslenski listinn
17.45 Sjáðu
18.10 American Dad  (4:16) 
18.35 Game Tíví
19.00 Friends  Chandler og Monica eru 
komin til Texas til að hitta ólétta konu 
sem vill hugsanlega gefa þeim ófætt 
barn sitt til ættleiðingar. 
19.20 Simpson-fjölskyldan  (2:22) Svo 
bregðast krosstré sem önnur og á það 
svo sannarlega við í þessum þætti.
19.45 Game Tíví
20.10 The Carrie Diaries  (2:13) 
Bandarísk þáttaröð um Carrie Bradshaw 
sem áhorfendur þekkja úr þáttaröðinni 
Sex and the City. Hér er fylgst með Car-
rie þegar hún var yngri og að stíga sín 
fyrstu spor á framabrautinnni.
20.55 I Hate My Teenage Daughter 
 (4:13) Bandarísk gamansería um tvær 
vinkonur sem komast að því að dætur 
þeirra eru orðnar alveg eins og stelp-
urnar sem gerðu líf þeirra óbærilegt í 
menntaskóla.
21.20 The O.C  (5:25) Orange-sýsla í Kali-
forníu virðist við fyrstu sýn vera friðsæl 
paradís þar sem lífið leikur við bæjarbúa. 
22.05 Funny or Die  (1:12) Spreng-
hlægilegir sketsaþættir frá Will Arnett og 
HBO byggðir á efni á samnefndri heima-
síðu sem grínmeistarinn Will Ferrell 
heldur úti ásamt félaga sínum.
22.35 American Dad  (4:16) 
22.55 The Carrie Diaries  (2:13)
23.40 The O.C  (5:25) 
00.25 Funny or Die  (1:12) 
00.55 I Hate My Teenage Daughter 
 (4:13) 
01.20 Tónlistarmyndbönd Popptíví

Stöð 2 kl. 21.40
The Following
Kevin Bacon og James Purefoy fara með aðalhlutverkin í 
þessum splunkunýju spennuþáttum. Bacon leikur alríkislög-
reglumanninn fyrrverandi, Ryan Hardy, sem er kallaður aft ur 
til starfa þegar raðmorðinginn Joe Carroll nær að fl ýja úr 
fangelsi. Hardy hafði handsamað Carroll á sínum tíma og 
hefur meiri innsýn í málið en aðrir en hann telur að fyrsta 
fórnalamb Carrolls verði Sarah Fuller, sem hafði sloppið und-
an honum síðast. Það sem hann veit þó ekki er að Carroll 
nýtti tíma sinn í fangelsi vel og kom sér upp góðum hópi 
aðdáenda með hjálp internetsins og þessa aðdáendur getur 
hann fengið til að gera hvað sem er.

Jamie Pressly
„Ég vil ekki vera einhver Hollywood-
pía. Ég er gamaldags stelpa frá 
Suðurríkjunum og vil vera það 
áfram.“
Leikkonan Jamie Pressly reynir greinilega 
að halda í upprunann þrátt fyrir frægð og 
frama. Hún verður greinilega ekkert minna 
eft irsótt fyrir vikið því hún hefur til 
að mynda setið á fj ölda lista yfi r 
kynþokkafyllstu konur í heimi. 
Pressly leikur í þáttunum I 
Hate my Teenage Daughter 
sem eru sýndir á Popptíví 
klukkan 20.55.

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

5
6

3
0

0

Misstir þú af uppáhalds 

þættinum þínum áðan?

Með Sjónvarpi Símans getur þú valið dagskrárliði  
á völdum stöðvum í allt að 24 stundir aftur í tímann. 

Komdu í næstu verslun okkar og fáðu þér  
Sjónvarp Símans fyrir aðeins 1.490 kr. á mánuði.

Nánar á siminn.is
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TAKTU SLAGINN MEÐ 
OKKAR MÖNNUM Í FEBRÚAR
Íslenskir íþróttamenn verða áberandi hjá okkur í febrúar. Gunnar Nelson stígur næsta skref í UFC, boltinn 
skýst og skoppar í Meistaradeildinni, FA bikarnum, Evrópudeildinni,  enska deildabikarnum, NBA, þýska 
handboltanum, Meistaradeildinni í handbolta og spænska boltanum! Taktu slaginn með okkur!

Ert þú með HD sjónvarp? Tryggðu þér aðgang að 
frábærri dagskrá í bestu mögulegu myndgæðum. 

FÁÐU MEIRA ÚT ÚR SJÓNVARPINU

BARDAGI
ÁRSINS!

16. FEBRÚAR 

Nú stígur Gunnar Nelson fram á stóra sviðið 
og mætir hinum sterka Jorge Santiago i UFC. 

16 LIÐA ÚRSLIT

ÞÝSKI
HANDBOLTINN OG
MEISTARADEILDIN
Strákarnir okkar eru í eldlínunni í stórleikjum
mánaðarins, bæði í þýsku Bundesligunni og í 
Meistaradeildinni í handbolta.

Ý

16 LIÐA ÚRSLIT
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BARDAGI
ÁRSINS!
Nú stígur Gunnar Nelson á stóra sviðið 
og berst við erfiðan andstæðing í 
Wembley Arena. 

16. FEBRÚAR 

Gylfi Þór og félagar í Tottenham 
standa í ströngu bæði í FA bikarnum 
og í Evrópudeildinni.

RISALEIKIRRISALEIKIR
HJÁ GYLFA
OG FÉLÖGUM

NBA

STJÖRNU-
LEIKURRIN
Allir þeir bestu mmæta 
í þessa árlegu ogg ómissan
körfuboltaveisluu!

NBA

MEISTARADEILD 
EVRÓPU
Real Madrid - Man. Utd.
AC Milan - Barcelona
Arsenal - Bayern Muncheenn
og fimm frábærir leikir í viððbót.

-
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DAGSKRÁ
26. 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 92,4/93,5LAUGARDAGUR

17.00 Gestagangur hjá Eandver 17.30 Eldað 
með Holta 18.00 Hrafnaþing 19.00 Gestagangur 
hjá Eandver 19.30 Eldað með Holta 20.00 
Hrafnaþing 21.00 Svartar tungur 21.30 
Græðlingur 22.00 Sigmundur Davíð 22.30 Tölvur 
tækni og vísindi 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 
Vínsmakkarinn 00.00 Hrafnaþing

06.00 ESPN America 06.30 Farmers Insurance 
Open 2013 (2:4) 09.30 Qatar Masters (2:2) 13.30 
Farmers Insurance Open 2013 (2:4) 16.30 Qatar 
Masters (2:2) 18.00 Farmers Insurance Open 
2013 (3:4) 23.00 Qatar Masters (2:2) 01.00 
ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.15 Rachael Ray
11.45 Dr. Phil
13.45 7th Heaven (4:23)
14.25 Family Guy (4:16)
14.50 Kitchen Nightmares (13:17)
15.40 Happy Endings (13:22)
16.05 Parks & Recreation (11:22)
16.30 The Good Wife (9:22)
17.20 The Biggest Loser (4:14)
18.50 HA? (3:12)
19.40 The Bachelor (11:12)  Í þessum 
sérstaka þætti verður litið um öxl og rifj-
uð upp augnablik í þáttaröðinni sem 
skiptu máli.
21.10 Once Upon A Time (4:22)  Veru-
leikinn er teygjanlegur í Storybrook þar 
sem persónur úr sígildum ævintýrum 
eru á hverju strái.
22.00 Ringer (21:22)  Bandarísk þátta-
röð um unga konu sem flýr örlögin og 
þykist vera tvíburasystir sín til þess að 
sleppa úr klóm hættulegra glæpamanna. 
22.50 Mermaids  Hugljúf kvikmynd frá 
árinu 1990 með þeim Christina Ricci, 
Winona Ryder og Cher í aðalhlutverk-
um. Myndin fjallar um unglingsstúlk-
una Charlotte sem býr með yngri syst-
ur sinni og æði skrautlegri móður sem á 
erfitt með að festa rætur. Þegar mæðg-
urnar flytja í smábæ í Massachusetts 
verður Charlotte ástfangin í fyrsta sinn.
00.40 Old boy
02.40 XIII (1:13)
03.30 Excused
03.55 Ringer (21:22)
04.45 Pepsi MAX tónlist

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Útvarpsperlur:  Þegar fram af 
flugum fossinn æðir 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: Goodbye Yellow Brick Road - Elton 
John 17.35 Íslendingasögur 18.00 Kvöldfréttir 
18.17 Rauði þráðurinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Laugardagskvöld með 
Svavari Gests 20.00 Svipast um í listaborg-
inni París 1835 21.00 Tríó 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 Fyrr 
og nú 23.15 Stefnumót 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
10.50 Hraðfréttarúta Söngvakeppn-
innar (e)
11.10 Söngvakeppnin 2013 (1:3)  Fyrri 
undanúrslitaþátturinn endursýndur.
12.40 Hvað veistu? - Hráfæði (e)
13.10 Landinn (e)
13.40 Kiljan (e)
14.28 Freistingar í borginni: Fyrstu 
vöruhúsin (e)
15.20 Reykjavíkurleikarnir - Ólymp-
ískar lyftingar  BEINT frá árlegu alþjóð-
legu íþróttamóti í Reykjavík.
16.35 Að duga eða drepast (2:8)  (e)
17.20 Friðþjófur forvitni
17.45 Leonardo
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Hraðfréttarúta Söngvakeppn-
innar  Hitað upp fyrir Söngvakeppnina. 
20.00 Söngvakeppnin 2013  Seinni 
undanúrslitaþáttur Söngvakeppninnar í 
beinni útsendingu úr Sjónvarpssal. 
21.40 Kapteinn Ameríka: Fyrsti 
refsarinn (Captain America: The First 
Avenger)  Hasarmynd um mann sem er 
dæmdur óhæfur til að gegna herþjón-
ustu. Hann gerist þá sjálfboðaliði í leyni-
legu rannsóknarverkefni og breytist í of-
urhetju. Atriði í myndinni eru ekki við 
hæfi ungra barna.
23.50 Draugur (Ghost)  Maður sem er 
myrtur gengur aftur og reynir að vara kon-
una sína við yfirvofandi hættu. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Söngvakeppnin 
2013
RÚV KL. 20.00 Þá er 
það seinni undanúr-
slitaþáttur Söngva-
keppninnar 2013 sem 
er sýndur í beinni 
útsendingu frá sjón-
varpssal. Seinni sex 
lögin keppast nú um 
atkvæði þjóðarinnar 
og þau þrjú stigahæstu 
komast áfram í úr-
slitakeppnina sem 
haldin verður í Hörpu 
laugardaginn 2. febrúar. 
Fyrri undanúrslitin fóru 
fram í gærkvöldi.

Lög kvöldsins: 
SKUGGAMYND (Klara Ósk Elías-
dóttir), s: 900 9907
TIL ÞÍN (Jógvan Hansen og Stef-
anía Svavarsdóttir) s. 900 9908
STUND MEÐ ÞÉR (Sylvía Erla 
Scheving) s. 900 9909
VINÁTTA (Haraldur Reynisson) s. 
900 9910
ÉG SYNG (Unnur Eggertsdóttir) s. 
900 9911
AUGNABLIK (Erna Hrönn Ólafs-
dóttir) s. 900 9912

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 American Idol  (3:40) 
15.10 Mannshvörf á Íslandi  (2:8) 
15.40 Sjálfstætt fólk
16.15 ET Weekend
17.00 Íslenski listinn
17.25 Game Tíví
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  (11:22) Spéfugl-
arnir Karl Ágúst Úlfsson, Pálmi Gests-
son, Siggi Sigurjónsson og Örn Árnason 
fara nú yfir atburði liðinnar viku og sýna 
okkur þá í spaugilegu ljósi.
20.45 The Descendants  Áhrifamikil 
Óskarsverðlaunamynd með George 
Clooney í aðalhlutverki.
22.40 Contagion  Magnaður og hörku-
spennandi vísindatryllir með einvala liði 
leikara á borð við Matt Damon, Laur-
ence Fishburne og Kate Winslet. Þegar 
banvænn vírus dreifist hratt um heim-
inn og ógnar öllu lífi reynir alþjóðalið 
lækna hvað þeir geta til þess að finna 
lækningu áður en það verður um seinan. 
Með önnur aðalhlutverk fara Gwyneth 
Paltrow, Jude Law og Marion Cotillard.
00.25 The Special Relationship 
Áhrifamikil mynd um einstakt sam-
band fyrrum forsætisráðherra Bretlands, 
Tonys Blair, og fyrrum forseta Bandaríkj-
anna, Bills Clinton.
01.55 2 Days in Paris
03.35 We Own the Night
05.30 Fréttir 

10.35 A Fish Called Wanda
12.20 Hetjur Valhallar - Þór
13.40 Back-Up Plan  
15.25 A Fish Called Wanda
17.10 Hetjur Valhallar - Þór  
18.35 Back-Up Plan  
20.20 Her Best Move
22.00 Four Last Songs
23.55 Fair Game  
01.40 Her Best Move
03.20 Four Last Songs

18.20 Doctors  (105:175) 
19.00 Ellen  (69:170) 
19.40 Tekinn 2  (3:14)
20.10 Dagvaktin
20.40 Pressa  (4:6) 
21.30 Idol-Stjörnuleit  
23.30 NCIS  (16:24) 
00.15 Tekinn 2  (3:14) 
00.45 Dagvaktin  
01.15 Pressa  (4:6)
02.05 Idol-Stjörnuleit
04.00 NCIS  (16:24) 
04.45 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Kalli litli kanína og vinir  
07.20 Áfram Diego, áfram! 
07.45 Waybuloo  
08.05 M.I. High  
08.55 Ofurhetjusérsveitin  
09.40 Villingarnir  
10.45 Svampur Sveinsson  
11.30 Doddi litli og Eyrnastór
11.40 Lukku láki
12.35 Ofurhundurinn Krypto  
13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

08.10 HM 2013: Spánn - Slóvenía
09.30 HM 2013: Danmörk - Króatía
10.50 Þorsteinn J. og gestir
11.35 La Liga Report  
12.05 FA bikarinn - upphitun
12.35 FA bikarinn: Stoke - Man. City 
 BEINT
14.45 FA bikarinn: Brighton - Arse-
nal  BEINT
17.00 Einvígið á Nesinu  
17.50 HM 2013: Bronsleikur  BEINT
19.30 FA bikarinn: Man. Utd. - Fulham
21.10 FA bikarinn: Stoke - Man. City
22.50 HM 2013:  Útsending frá leik um 
bronsverðlaunin.
00.10 FA bikarinn: Brighton - Arsenal  

12.20 Arsenal - West Ham
14.00 Season Highlights 2006/2007
14.55 Premier League World
15.25 Premier League Review Show
16.20 Southampton - Everton
18.00 Chelsea - Arsenal  
19.40 Ariel Ortega  Magnaðir þætt-
ir um marga af bestu knattspyrnumönn-
um heims. Að þessu sinni verður fjallað 
um Ariel Ortega, fyrrverandi landsliðs-
mann Argentínu.
20.05 Season Highlights 2007/2008  
21.00 Man. City - Aston Villa
22.40 Man. Utd. - Tottenham  

17.00 Simpson-fjölskyldan  (10:22) 
Hómer fer að fordæmi Neds Flanders og 
leggst á bæn í von um að líf hans batni. 
17.25 Holidate  (2:10) 
18.10 Íslenski listinn  
18.35 Sjáðu
19.00 Friends  Monica undirbýr heljar-
innar veislu fyrir vinina í tilefni af þakk-
argjörðarhátíðinni og verður æf af reiði 
þegar þau mæta öll of seint. 
19.20 Simpson-fjölskyldan  (1:22) 
19.45 Smallville  (5:22) 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  (20:22) Dramatísk 
þáttaröð með léttu ívafi um unga stór-
borgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ást-
ina í smábæ í Alabama. Rachel Bilson 
leikur ungan lækni sem neyðist til að 
taka að sér vinnu í smábæ þar sem lífið 
er allt öðruvísi en hún á að venjast.
21.15 Holidate  (2:10) 
22.00 Arrow  (2:23) Bandarísk þáttaröð 
um ungan milljónamæring og glaum-
gosa sem snýr aftur eftir að hafa verið 
strandaglópur á eyðieyju í fimm ár og 
var talinn af. Núna er hann í hefndar-
hug og berst gegn glæpum og spillingu í 
skjóli nætur en viðheldur ímynd glaum-
gosans á daginn.
22.40 Smallville  (5:22) 
23.25 Hart of Dixie  (20:22) 
00.05 Holidate  (2:10) 
00.45 Arrow  (2:23) 
01.30 Tónlistarmyndbönd Popptíví

> Stöð 2 kl. 20.45
The Descendants 
George Clooney fer með hlutverk 
Havaí-búans Matts King í þessari 
Óskarsverðlaunamynd frá 2011. 
Eiginkona Kings lendir í alvarlegu 
bátaslysi og leggst í dá í kjölfarið. 
Alls óvíst er hvort hún vakni nokk-
urn tímann aft ur til lífsins. King 
reynir sitt besta sem einstæður 
faðir dætra þeirra tveggja 
en kemst svo að því smám 
saman að eiginkonan var 
alls ekki öll sem hún var 
séð. 
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Verslun
Ármúla 26

522 3000

hataekni.is

Opið:
virka daga

9.30–18
laugardaga

12–17

32“ LG 3D sjónvarp
Frábært verð á 32“ fullkomnu 
Cinema 3D sjónvarpi sem skilar 
100Hz endurnýjunartíðni með 
Dual-Play stuðningi. Upplifðu 
flottustu 3D-tæknina frá LG. 

47" LG LED 
sjónvarp án ramma
Rammalaus hönnun, SMART TV, innbyggt WiFi, 
400Hz MCI, Cinema 3D, DLNA, 4 pör af glerau-
gum fylgja, FullHD, 2x10w, 3x USB, 4x HDMI.

42" 47" og 55" LG 3D sjónvörp
LED, Cinema Screen rammi, SMART TV, innbyggt WiFi, 
400Hz MCI.Cinema 3D, DLNA, 4 pör af gleraugum fylgja, 
FullHD, 2x10w, 3x USB, 4xHDMI.

Verð: 

99.995

NÝ VARA -
frábært verð

Verð: 

24.995

NÝ VARA 
frábært verð

Útsöluverð: 

349.995
ÞÚS. KR.
AFSLÁTTUR50

Verð áður:
399.995

42" LG LED 
3D sjónvarp
42“ LED, 3D, 4 gleraugu fylgja, 
FullHD 1920x1080, USB, DiVX-HD, 
100Hz MCI, 2xHDMI, DVB-T, IPS 
Panel.

42" LG LED 
sjónvarp
42“ LED, FullHD 1920x1080, 
USB, DiVX-HD, 100Hz MCI, 
2xHDMI, DVB-T, IPS Panel.

LG Blu-ray 
spilari
LG Blu-ray spilari með 3D, 
SMART TV function, USB 
afspilun, instant 
tray open.

Útsöluverð: 

149.995
ÞÚS. KR.
AFSLÁTTUR80

Verð áður:
229.995

Vnr. 32LM340T

47LM669T 

60" LG plasma 
sjónvarp
60“ plasma, FullHD, 600Hz, 
DVB-T, 2x10W, 2xHDMI, 24P 
Real Cinema, Triple XD 
Engine, USB.

Útsöluverð: 

279.995
ÞÚS. KR.
AFSLÁTTUR40

Verð áður:
319.995

60PA5500

42LM340T

BP325

42LS3450

42LM640, 47LM640, 
55LM640

NÝ VARA 
frábært verð

Verð: Stærð

42”

47”

55”

319.995
269.995

499.995

Útsöluverð: 

129.995
ÞÚS. KR.
AFSLÁTTUR40

Verð áður:
169.995
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ÁTTA HÖNNUÐIR
Huginn muninn (1), Farmers 
Market (2), Jör by Guð-
mundur Jörundsson (3), Mundi 
og 66°Norður (4), fatamerkin Ella 
(5), Ýr, Rey og Andersen&Lauth taka 
þátt í Reykjavík Fashion Festival 
í ár. Færri komust að en 
vildu en alls sóttu 19 
hönnuðir um að taka 
þátt. 

„Það er ávallt 
best að veðja 
á sannleikann 
og hann mun 
að lokum 
frelsa þig,“
SAGÐI SÖNG-
KONAN SHERYL 
CROW ER HÚN 
VAR SPURÐ UM 
DÓPHNEYKSLI 
UNNUSTANS 
FYRRVERANDI, 
LANCE ARM-
STRONG, Í VIÐTALI 
Á ENTERTAIN-
MENT TONIGHT Í 
VIKUNNI. 

„Þetta er mjög spennandi og 
rétt skref fram á við fyrir merk-
ið,“ segir Guðrún Guðjónsdóttir, 
hönnuður skyrtumerkisins Hug-
inn Muninn sem stígur sín fyrstu 
skref á Reykjavík Fashion Festi-
val í ár. 

Íslenska tískuhátíðin, betur 
þekkt sem RFF, fer fram dagana 
14. til 16. mars, en í ár verður hún 
haldin samhliða HönnunarMars. 
Þetta er í fjórða sinn sem tískuhá-
tíðin fer fram en hún hefur það 
að markmiði að vekja athygli á 
íslenskri fatahönnun, bæði hér 
heima fyrir og erlendis. Í ár verð-
ur sérstök áhersla lögð á við-
skiptahliðina við fatahönnun. 

„Okkur hefur verið vel tekið 
síðan við byrjuðum og lítum á 
þetta sem möguleika fyrir merk-
ið til að fara lengra enda höfum 
við alla burði til þess. Þetta er 
flott kynning og gaman að taka 
þátt í að styrkja iðnaðinn hér á 
landi. Á sýningunni verður vetr-
arlína okkar kynnt, bæði fyrir 
dömur og herra, og ýmsir skyrtu-
fylgihlutir verða til sýnis,“ segir 
Guðrún sem vinur hörðum hönd-
um þessa dagana að undirbúningi 
sýningarinnar, enda að mörgu að 
huga.

Átta fatamerki sýna á hátíðinni 
í ár að meðtöldum Hugin Munin. 

Öll hafa þau með einhverju móti 
komið að RFF áður þó að sumir 
sýni með öðru sniði. Færri komust 
að en vildu í ár, en sérstakt fagráð 
sá um að velja inn hönnuði. Þeir 
einstaklingar sem skipa fagráðið 
koma úr tískugeiranum hér á landi 
og utan úr heimi. 

Fatahönnuðurinn Mundi sýnir 
spennandi samstarf sitt við 
66°Norður þar sem framúrstefnu-
legri hönnun hans er blandað 
saman við faglega framleiðslu og 
hönnun útivistarmerkisins. Fata-
merkið Andersen&Lauth hefur 
fjóra nýja hönnuði og verður því 
spennandi að sjá hvaða stefnu 
merkið tekur á sýningu þeirra. 
Ella, með Elínrós Líndal í farar-
broddi, tekur þátt eins og í fyrra 

sem og fatamerkin Ýr, undir stjórn 
Ýrar Þrastardóttur, og Rey, sem 
Rebekka Jónsdóttir á heiðurinn 
að. Öll þessi merki vöktu athygli 
fyrir flottar sýningar á hátíðinni 
í fyrra. 

Guðmundur Jörundsson sýnir 
sitt eigið merki, Jör, í ár en í fyrra 
sýndi hann á vegum herrafata-
verslunar Kormáks og Skjaldar. 
Bergþóra Guðnadóttir og merki 
hennar Farmers Market, sem er 
hvað þekktast fyrir lopapeysur, 
sýnir á RFF í ár en hún tók ekki 
þátt í fyrra.  

Það er því ljóst að mikið verð-
ur um dýrðir í höfuðborginni í 
marsmánuði og margt fyrir tísku-
unnendur landsins að hlakka til. 

 alfrun@frettabladid.is 

Átta hönnuðir valdir 
til að sýna á RFF í ár
Tískuhátíðin Reykjavík Fashion Festival fer fram samhliða HönnunarMars 
dagana 14. til 16. mars. Átta hönnuðir hafa verið valdir til að sýna hönnun sína. 
Þeirra á meðal er Mundi sem kynnir nýtt samstarf sitt við 66°Norður.

LATEX-GALLINN Í KAROKÍ
Tvíeykið Hits & Tits stóð fyrir sínu 
fyrsta karókí-kvöldi á skemmti-
staðnum Harlem á fimmtudagskvöld. 
Þar gripu ýmsir þekktir einstaklingar 
í hljóðnemann. Steinþór Helgi Arn-
steinsson, umboðsmaður Hjaltalín, 
tók til að mynda lögin Climax og 
Thong song, Beta rokk söng All the 
things she said með Tatu og Þórunn 
Antonía og Snorri Helga fetuðu í fót-
spor Bonnie Tyler með laginu Total 
eclipse of the heart. Kastljós-
pían Margrét Erla Maack 
stal þó senunni þegar hún 
tók lag Britney Spears, 
Oops I did it again, íklædd 
rauða gervileðurgallanum 
sínum. 
 - trs

GRANT Á SÓNAR-HÁTÍÐ
Bandaríski tónlistarmaðurinn John 
Grant kemur fram sem gestur 
félaganna í Gluteus Maximus á tón-
listarhátíðinni Sónar. Grant er mikill 
aðdáandi danstónlistar og ætti því að 
líða vel uppi á sviðinu. Hann verður 
ekki eina stjarnan sem heiðrar Sónar-
gesti með nærveru sinni. Aðrir sem 
stíga á svið með Gluteus 
í Silfurbergi í Hörpu 
laugardagskvöldið 16. 
febrúar eru Högni 
Egilsson, Daníel 
Ágúst og Unnsteinn 

Manúel úr 
Retro 
Stefson. 

 - fb

EIGUM TVO FULLTRÚA
Tónlistarhátíðin Coachella verður 
haldin dagana 12. til 14. apríl í Indio, 
Kaliforníu. Margt stórra nafna hefur 
komið þar fram á undanförnum 
árum og verður engin breyting þar á 
í ár þar sem Red Hot Chili Peppers, 
Nick Cave, Blur og Phoenix verða 
á meðal flytjenda. Við Íslendingar 
eigum þó heldur betur okkar fulltrúa 
á hátíðinni því Nanna Bryndís og 

félagar í Of Monsters and 
Men stíga þar á svið á 

föstudagskvöldinu og 
reynsluboltarnir í 
Sigur Rós láta svo 

ljós sitt skína á 
laugardeginum. 
 - trs

➜ Þetta er í fjórða sinn sem hátíðin 
fer fram en hún var stofnuð árið 
2009. 

➜ Þórey Eva Einarsdóttir er 
framkvæmdastjóri hátíðarinnar.

➜ 19 hönnuðir sóttu um þátttöku í 
ár. 

➜ 8 voru valdir af sérstöku fagráði. 
➜ Þátttökugjald fyrir hvert merki á 

Reykjavik Fashion Festival er 295 
þúsund krónur plús vsk. 

Hönnuðir á RFF 2013
➜  Ella
➜  Mundi og 66°Norður
➜  Farmers Market
➜  Ýr
➜  Rey
➜  Huginn Muninn
➜  Andersen&Lauth
➜  Jör by Guðmundur Jörundsson

Reykjavík Fashion Festival 2013

1 2 3

54

Tónlistarvefurinn Rjóminn.is
hefur fengið andlitslyftingu. 
„Hann var orðinn svakalega 
hægur. Við reynum eftir bestu getu 
að láta annaðhvort myndband eða 
tóndæmi fylgja með hverri frétt 
og þetta var orðið of hægt,“ segir 
stjórnandi síðunnar, grafíski hönn-
uðurinn Egill Harðarson. 

Helsta áherslubreyting síðunnar 
er að núna verður eingöngu fjallað 
um íslenska tónlist. „Það verður 
ekkert erlent nema það séu ein-
hverjar stórfréttir eða að erlend 
bönd séu að koma hingað og spila.“ 
Með nýja útlitinu verður einnig 
öðruvísi nálgun á því hvernig frétt-
irnar eru birtar og einnig fá mynd-
bönd að njóta sín betur en áður.

Rjóminn.is fjallar mest um tón-
list sem kemur frá smærri plötu-
fyrirtækjum og það sem kemur í 
gegnum síðuna Gogoyoko. „Miðað 
við hversu mikið þessi síða er 
fyrir afmarkaða tónlist sem er 
ekki „mainstream“ þá erum við að 
standa okkur vel ef maður tekur 

mark á öllum heimsóknunum sem 
við erum að fá,“ segir Egill, sem 
skrifar fréttirnar að mestu á kvöld-
in. „Þetta er bara hugsjónastarf.“ 
 -fb

Rjóminn þeyttur
Tónlistarvefurinn Rjóminn.is hefur fengið andlits-
lyft ingu. Vefurinn er orðinn hraðari og íslenskari.

RITSTJÓRI RJÓMANS  Egill Harðarson 
stjórnar tónlistarsíðunni Rjóminn.is sem 
hefur fengið nýtt útlit. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HARPA 09.02.13
HOF 16.03.13

HEIÐURS
TÓNLEIKAR

Miðasala á midi.is, harpa.is 
og menningarhus.is

ÚTSÖLUMARKAÐUR ÚTSÖLUMARKAÐUR ÚTSÖLUMARKAÐURÚTSÖLUMARKAÐUR ÚTSÖLUMARKAÐUR ÚT
SÖLUMARKAÐUR

ÚTSÖLU-
MARKAÐUR 

HVERAFOLD 1-3 

ÚTSÖLUMARKAÐUR ÚTSÖLUMARKAÐUR ÚTSÖLUMARKAÐUR

BÚSÁHÖLD, FATANAÐUR FYRIR BÖRN OG FULLORÐNA, 
LEIKFÖNG OG MARGT MARGT FLEIRA.

OPIÐ ALLA DAGA FRÁ 12:00 -19:00
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ÚTSALA! ÚTSALA!
Ný sending af Vintage-húsgögnum
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FIMM 
SPURNINGAR

Er ekki erfitt að vera svona 
bleslind?
Nei, það er ganam! Annars átti ég 
einu sinni hest sem hét Freyr þó 
að Blesi sé mun algengara nafn 
á hesta.

Leitarðu stundum að sjálfri þér 
á Youtube?
Nei, á ég að gera það? Ég hef leit-
að að sjálfri mér á bekkjarmynd 
en fann mig ekki.

Í símaskránni ertu skráð sem 
málsháttarhönnuður. Geturðu 
hannað einn málshátt snöggvast?
Betri er ein gin en engin! Þetta er 
svona klassískur föstudagsmáls-
háttur.

Varstu fúl yfir að bregða ekkert 
fyrir í síðasta Áramótaskaupi?
Já, mjög. Þetta skaup vantaði 
bara mig í sig! Annars brá Kalla 
sem betur fer fyrir. Annars hefð-
um við þurft að hætta að titla 
okkur stjörnupar!

Kemur titill sjálfsævisögunnar 
til með að enda á „-laus“?
Nei, þetta er skálduð sjálfsævi-
saga og endar á punkti.

Þorbjörg Marinósdóttir
Markaðsstjóri Skjásins
Aldur: 28 ára
Maki: Karl Sigurðsson, Baggalútur 
og borgarsnilld

Mest lesið
1 Náði fyrstu myndinni af Óslóar-

úlfi num 
2 Haggis enn og aft ur í sviðsljósinu 

í Bandaríkjunum 
3 Handjárn og olía í Hagkaupum 
4 Seldi dóttur sína á 1,5 milljónir króna 
5 Af hverju bæta tryggingafélög ekki 

tjón af völdum yfi rliðs?  
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