
KRAFTAVERK Í GLASI SAMKVÆMT DR. OZGENGUR VEL  Raspberry Ketones er andoxunarríkt dúndurefni sem ý

að það hjálpi til við fitubrennslu. Flestir fi
aðrir þurfa að tak i

VIRKAR
Hjálpar frumunum að losa sig við umframfitu á heilsusamlegan hátt.

SKAMMTASTÆRÐ   1 tafla tvisvar á dag með vatni fyrir máltíð.
Útsölustaðir: Flest apótek, heilsubúðir og heilsuhillur stór-markaðanna.

Nánari upplýsingar á: www.gengurvel.is
Kynningartilboð í tvær vikur á öllum útsölustöðum!

VINSÆLT
Seldist upp á augabragði í Bandaríkjunum þegar það kom á markað.

NÝ HVERFISGATATil að fagna verkáfanga í endurnýjun Hverfis-
götu verður gleðidagskrá frá klukkan 14. Þá 

fer skrúðganga með lúðraþyt og sirkusfólki 
um þann hluta Hverfisgötunnar sem hefur verið 

endurnýjaður.

HEIMILI OG SKÓLIÓSKA EFTIR TILNEFNINGUM TIL FORELDRAVERÐLAUNA 2014
Foreldraverðlaun Heimilis og skóla – landssamtaka foreldra verða afhent fimmtudaginn 8. maí 2014, kl. 13.00, viðhátíðlega athöf í Þjó
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Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Helstu verkefni:

• Þróun- og viðhald mannauðsstefnu.

• Aðstoð og ráðgjöf til stjórnenda.

• Umsjón og þróun starfsmannahandbókar.

• Aðstoð við gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana.

• Samskipti við stéttarfélög, framkvæmd kjarasamninga, 

réttindamál og aðbúnaður.

• Umsjón með sí- og endurmenntun á vegum sveitarfélagsins.

• Önnur tilfallandi verkefni.

og hæfniskröfur:
fi

Mannauðsstjóri 
Auglýst er eftir mannauðsstjóra 

fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð

Orlofsnefnd húsmæðra 

í Reykjavík

Orlofsferðir árið  2014 

Kynningarfundur á ferðum ársins

 verður haldinn á Hótel Loftleiðum miðvikudaginn

 5. mars nk. kl. 20:00

Kaffiveitingar verð 2.000 kr.

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

HELGARBLAÐ

Sími: 512 5000

1. mars 2014
51. tölublað 14. árgangur

Sá yngsti sem hefur 
fengið Eddu til nefningu
Ágúst Örn 
langar að 
leika meira. 

44

Meirihluti vill 
klára viðræður 
við ESB 30

NÝ KÖNNUN

TÓK BORGARLEIKHÚSIÐ 
FRAM YFIR HOLLYWOOD
Leikarinn Þorvaldur Davíð Kristjánsson hefur verið með annan fótinn 
í leikhúsinu frá blautu barnsbeini. Hann tekst nú á við nýja áskorun –   
að leika einhverfan dreng í leikritinu Furðulegt háttalag hunds um nótt.   22

LEIKHÚSSTJÓRINN KRISTÍN 
Kristín Eysteinsdóttir er nýr 
leikhússtjóri. Hún boðar 
vandað verkefnaval og fleiri 
íslensk leikrit.  54

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

RIS OG FALL 
HILDAR 
LILLIENDAHL 

28

4 
dagar til 
öskudags

Faxafeni 11 • Sími 534 0534
Finndu okkur á

Bakarísbollur 8 tegundir

198
kr.
stk.

Eitt verð!

ÓSKARINNÓÓ
ALLT UM 
SKA

32
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Erna Friðriksdóttir og Jóhann Þór Hólmgrímsson keppa á Vetrarólympíumóti 
fatlaðra. 

ÍSLAND ER EKKI ÓSKAMÓTHERJINN 68
Landsliðið fyrir vináttulandsleik gegn Wales var valið í gær.
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www.netto.is  
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn ·  
Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss · Grandi | Kræsingar & kostakjör

etto.is
egur · Hverafold · Akureyri · Höfn · 

X-TRA LÝSI
120 PERLUR

239,-X-tra lýsi er framleitt  
og pakkað af Lýsi hf.

VIÐSKIPTI Stjórn HB Granda 
hyggst greiða 2,72 milljarða króna 
í arð til hluthafa sinna. Þetta 
kemur fram í ársuppgjöri félags-
ins fyrir árið 2013 sem birtur var 
í gær. Arðurinn verður greiddur í 
apríl á þessu ári.

Alls hefur þá félagið greitt hlut-
höfum sínum rúma 5,2 milljarða 
króna í arð síðustu þrjú árin, á 
verðlagi desembermánaðar síð-
asta árs.

Félagið birti ársreikning sinn 
í gær í evrum. Þar kemur enn 
fremur fram að tekjur félagsins, 
reiknaðar til íslenskra króna á 
meðalgengi ársins 2013 eru 31,6 
milljarðar króna, hagnaður fyrir 
afskriftir, fjármagnsliði og skatta  
er 7,3 milljarðar og hagnaður 5,7 
milljarðar. Eignir félagsins eru 
samtals 53,1 milljarður króna, 
skuldir 21 milljarður og eigið fé 
32,2 milljarðar.

Stærsti hluthafi HB Granda 
er félagið Vogun hf. sem er dótt-
urfélag Hvals og á 37,3 prósenta 
hlut í HB Granda. Vogun hf. á 
stóran hlut í Hampiðjunni sem 
á svo aftur 8,8 prósenta hlut í 
HB Granda. Næst stærsti hluta-
fjáreigandi HB Granda er Arion 
banki hf. sem á 31,1 prósenta hlut.

Fram hefur komið að nokkrir 
af stærstu eigendum HB Granda 
hyggjast selja allt að 32 prósenta 
eignarhlut sinn í félaginu áður en 
það verður tekið til skráningar á 
Aðalmarkaði Kauphallarinnar í 
ár. Vilhjálmur Vilhjálmsson for-
stjóri hefur sagt að vonir standi 
til að hlutabréfin fari í sölu í apríl 
og að félagið verði skráð á mark-
að í sama mánuði. Félagið er nú 
skráð á First-North-markað Kaup-

hallarinnar en skráning á Aðal-
markað á að auka seljanleika 
bréfanna og stuðla að dreifðara 
eignarhaldi.

Vilhjálmur hafði 229 þúsund 
evrur í árslaun árið 2013 sem 
samsvarar rúmlega þremur millj-
ónum í mánaðarlaun. Kristján 
Loftsson stjórnarformaður hafði 
30 þúsund evrur í árslaun, 405 
þúsund í mánaðarlaun.

HB Grandi gerir út 10 fiski-
skip og vinnur fiskafurðir á sjó, í 

Reykjavík, á Akranesi og Vopna-
firði. Félagið hefur mestar afla-
heimildir íslenskra útgerðar-
félaga. Á síðasta ári var gengið 
frá samkomulagi um endurnýjun 
uppsjávarflota félagsins, ásamt 
því að ákveðið var að leggja upp-
sjávarskipinu Víkingi. Þá var á 
nýliðnu ári lokið við að breyta 
frystitogaranum Helgu Maríu í 
ísfiskskip, jafnframt var frysti-
togarinn Venus seldur í árslok.  
 fanney@frettabladid.is

HB Grandi greiðir 
tæpa 3 milljarða í arð
HG Grandi hf. birti ársreikning sinn fyrir árið 2013 í gær. Gangi tillaga stjórnar 
félagsins eftir hefur það greitt samtals rúmlega 5,2 milljarða í arð til hluthafa 
sinna síðustu þrjú árin. Félagið stefnir á Aðalmarkað Kauphallarinnar í apríl.

AFLAKLÆR  Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstjóri HB Granda, við löndun á bryggju 
félagsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR ÞINGMAÐUR 
 reiddist Bjarna Benediktssyni illa þegar 
hann lagði plögg á fundarpúlt Alþingis 
þegar hún var að halda ræðu. Hún heyrð-
ist tauta „helvítis dóni“ þegar hún var á 
leið úr ræðustól. Baðst svo afsökunar á 
ummælunum skömmu síðar.

GUNNAR BRAGI SVEINSSON UTANRÍKIS-
RÁÐHERRA  mælti fyrir umdeildri þingsályktun-
artillögu sinni um að aðildarviðræðum við ESB 
verði slitið. Umræðum um málið verður fram-
haldið 10. mars. 

RAGNHEIÐUR RÍKHARÐSDÓTTIR, ÞING-
MAÐUR SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS  kom 
í viðtal og sagðist ekki styðja að aðildar-
viðræum við ESB yrði slitið. Hún vill að 
þjóðin fái að greiða atkvæði um framhald 
málsins. Hún sagði að stjórnarandstaðan 
hefði ekki ástundað málþóf í vikunni.  

➜ VIGDÍS HAUKSDÓTTIR  þingmaður hvatti til þess að EGF snyrtivörur hættu að auglýsa í Kvenna-
blaðinu af því henni mislíkaði við eiginmann ritstjórans og blaðið.  Blaðamannafélagið er meðal þeirra 
sem hafa fordæmt ummælin. 
 

Hildur Lilliendahl femínisti  
 það kom mörgum á óvart þegar   söngkonan 
Hafdís Huld Þrastardóttir sagði að Hildur 
hefði lagt hana í einelti á bland.is undir not-
endanafninu Nöttz. Í kjölfarið lýstu fl eiri því 
yfi r að Hildur hefði sent þeim ófögur skila-
boð. 

KÍNA Velta mjólkurvörusamsteypunnar Arla, 
sem er í eigu mjólkurbænda í Svíþjóð, Dan-
mörku, Bretlandi, Þýskalandi, Belgíu og Lúx-
emborg, jókst um 60 prósent í Kína í fyrra. 
Greint er frá því á vef Epoch Times að 
aukningin sé vegna aukins áhuga Kínverja 
á mjólkurafurðum. Þar er þess einnig getið 
að traust á kínverskum mjólkurvörufram-
leiðendum hafi minnkað frá því að afhjúpað 
var árið 2008 að efninu melamíni, efni sem 
notað er í plastiðnaði, væri blandað í mjólk-
urduft. Mörg kínversk börn létust eða hlutu 
skaða af eitruðu mjólkurdufti.

Sala Arla á mjólkurvörum til kínverskra 
smásala, auk mjólkurdufts og annarra 
mjólkurafurða, nam í fyrra 1,2 milljörðum 
sænskra króna eða jafngildi 21 milljarðs 
íslenskra króna. Kína er nú áttundi stærsti 
markaður Arla en Bretland er sá stærsti. 

Salan hefur ekki bara aukist til Kína, held-
ur einnig til Rússlands, Afríku og Miðaustur-
landa. Arla selur nú mjólkurafurðir til alls 
100 landa. - ibs

Sala samsteypunnar Arla á mjólkurvörum í Kína jókst um 60 prósent í fyrra:

Mjólk fyrir milljarða til Kína

NAUTGRIPIR  Kínverjar eru sólgnir í norrænar mjólkurafurðir.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ár  Milljónir króna
2011  736,9
2012  1.768,5
2013  2.720,0
 Samtals: 5.225,4 

Arðgreiðslur HB Granda síðustu ár

RÍKISREKIN 
ÁBURÐARVERKSMIÐJA 
EKKI INNI Í MYNDINNI 4
Ragnheiði Elínu Árnadóttur iðnaðarráðherra 
hugnast ekki hugmynd þingmanna Fram-
sóknarfl okks um byggingu 700.000 tonna 
áburðarverksmiðju.

EKKI RÚNTAÐ MEÐ FISK UM 
MIÐBÆINN 8
Þungafl utningar með fi sk um miðbæ Reykja-
víkur hafa snarminnkað. Ný frystigeymsla hefur 
sparað 560 ferðir um þröngar götur og í mannmergð. 

JANÚKOVÍTSJ Á MÓTI ÍHLUTUN 10
Fyrrverandi forseti Úkraínu segist ekki skilja af hverju ekki heyrist í Rússlandsforseta um 
þróun mála í Úkraínu.

ELLEFU HENTA Í EINKAFRAMKVÆMD 12
Í minnisblaði Vegagerðarinnar til innanríkisráðherra kemur fram að af vegaframkvæmd-
um sem henti í einkaframkvæmd sé Sundabraut efst á blaði.

GULLÖLD SVEIFLUNNAR 54
Stórsveit Reykjavíkur slær upp djassveislu í Silfurbergi.

VIÐURKENNING HAGÞENKIS 2014  56
Hjörleifur Stefánsson verðlaunaður fyrir Af jörðu. Íslensk torfh ús. 

TRÍÓ MEISTARANNA 57
Tónlistarkennarar í Kópavogi á tónleikum.

PRJÓNAÐ Í ÓFÆRÐ  58
Nemendur úr LHÍ á Seyðisfi rði. 

SEÐLABANKINN 16
Þorsteinn Pálsson um þrenns konar skilaboð ríkisstjórnarinnar varðandi Seðlabankann.

NÚ ER KOMIÐ NÓG! 18
Ungt fólk um kosningaloforð, ESB-viðræður og svik. 

ALVARPIÐ Í LOFTIÐ 20 
 Frækinn hópur listamanna stendur að 
hlaðvarpsstöðinni Alvarpinu sem fer í 
loft ið í dag. 

DVERGURINN Í KJALLAR-
ANUM 26
Auður Ava Ólafsdóttir segist lifa hálf-
gerðu munklífi  til að geta skrifað.

SANNFÆRÐUR ANDSTÆÐ-
INGUR ESB 38
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkis-
ráðherra um Evrópusambandið.

HÆTTULEGAR SJÓFARIR 42
Flækjusaga Illuga Jökulssonar fj allar 

LJÚFFENGIR RÉTTIR 60
Matarbloggarar deila gómsætum réttum.

FÆRASTI GÍTARLEIKARI HEIMS 64
Tommy Emmanuel í viðtali við Fréttablaðið. 

Á RANDI Í REYKJAVÍK 74
Breska verðlaunasveitin Arctic Monkeys skemmtir sér á Íslandi. 

LÍFIÐ 60➜74



ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

HÚSASMIÐJUNNAR

VERKFÆRA
DAGAR

9.995 kr
13.995

Rafhlöðuborvél 12V

Rafhlöðuborvél 
10.8V
1.5Ah, 2 stk lithium 
rafhlöður.
Hersla 34 Nm.
5246795

17.995 kr
21.995

Rafhlöðuborvél

5.495 kr
7.995

Topplyklasett

3.645 kr

Frábært verð

Áltrappa 3 þrep

Vatnsdeigsbolla 
og kaffi

280 kr.
Kaffi Garður
Skútuvogi

Rafhlöðuborvél 14.4V
Power Plus borar og bitar fylgja.
5245317

5.995 kr
7.995

Slípirokkur

Slípirokkur
Black&Decker CD115
700W, 115.
5245378

Rafhlöðuborvél 12V
Black&Decker EPC12CAB
2 rafhlöður.
5245999

7.995 kr
12.795

Juðari

Juðari
Black&Decker KA320EKA
240W, stiglaus hraði.
5245789

6.995 kr
10.995

Höggborvél

Höggborvél
Black&Decker KR504CRE
500W, 13 mm flýtipatróna.
5245599

29.995 kr
35.995

Borhamar Dewalt

Borhamar
Dewalt D25013K
650W - SDS - Léttfleygun.
2.4 Joule - 2.3 kg
5159015

Slípirokkur
Dewalt DWE4051
800W, 125 mm
5159022

11.995 kr
15.495

Slípirokkur

2.595 kr

Hillurekki

150x75x30
litur galv

Topplyklasett 1/4"
Neo 46 stk. 
5052516

Hillurekki Solid 50 Galva 
Stærð: 150x75x30 cm
4 hillur, hver hilla ber 50 kg
Litur: Galv
5803671

Áltrappa
Elkop,3 þrepa. 
5078851

Vnr: 7119964

10 ltr.3.995 kr

Veggmálning

ÓDÝRT

995 kr

Rúllusett

25 cm rúlla, bakki og 
handfang

3.995 kr

Rafhlöðuborvél

Frábært verð

LOKAHELGI
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Netverð á mann m.v. 2 fullorðna í tvíbýli með allt innifalið.
Ótakmarkað golf og golfbíll í 18 holur.

 Frá kr. 

219.900 

Golf Montecastillo
28. mars í 8 nætur
Aðeins 12 sæti í boði!

m/allt innifalið

30.000 kr. bókunarafsláttur 

LEIÐRÉTT
Samkvæmt Hagstofu Íslands hefur 
startgjald leigubíla í landinu hækkað 
um 57 prósent frá því í febrúar árið 
2004 til dagsins í dag. Í liðnum Svona 
erum við í blaði gærdagsins stóð 2014 
í stað 2004.

IÐNAÐUR „Þetta er ekki kolanáma,“ 
segir Þorsteinn Sæmundsson, 
þingmaður Framsóknarflokksins, 
um gagnrýni á hugmyndir Fram-
sóknarflokksins um að ríkistjórnin 
kanni möguleika á því að 700.000 
tonna áburðarverksmiðja verði 
reist í Helguvík eða Þorlákshöfn. 

Ragnheiði Elínu Árnadóttur iðn-
aðarráðherra hugnast ekki hug-
myndin eins og hún er fram sett í 
þingsályktunartillögu sem lögð var 
fram á fimmtudag.

Þorsteinn 
segir hugmynd-
ina snúast um 
hagkvæmni-
athugun, en í 
henni sé ekki 
sérstaklega 
gert ráð fyrir 
því að ríkið eigi 
verksmiðjuna 
og reki hana til 
framtíðar. Þor-
steinn persónu-

lega er hins vegar þeirrar skoðunar 
að ekkert mæli á móti því að ríkið 
leiði hóp fjárfesta til að reisa áburð-
arverksmiðju. „Þegar þjóðfélag er 
að koma út úr kreppu er ekkert sem 
mælir á móti því að ríkið taki for-
ystu um svona verkefni ef niður-
staðan er að það sé hagkvæmt.“ Ef 
allar forsendur reynast hagfelldar 
telur Þorsteinn ekki fjarri lagi að 
ríkið ætti 20% hlut í verkefninu 
sem síðar yrði boðinn fjárfestum. 

Fréttablaðið leitaði álits iðnaðar-
ráðherra í gær, og spurði hvort til-
lagan félli að hennar hugmyndum 
um uppbyggingu í atvinnulífinu. 
„Ég er ekki sammála þeirri nálg-

un sem fram kemur í frumvarpinu 
og tel það ekki vera hlutverk ríkis-
ins að standa í rekstri áburðarverk-
smiðju,“ svaraði Ragnheiður.

Hugmyndir Framsóknarflokks-
ins gera ráð fyrir 700 þúsund tonna 
verksmiðju sem kosti 120 milljarða 
í byggingu og skapi 150-200 hálaun-
uð störf, en um hátækniiðnað er að 
ræða að sögn Þorsteins sem gæti 
laðað að ungt vel menntað fólk. 

Þorsteinn vísar þeirri gagnrýni 
á bug um að áburðarverksmiðja 
sé ekki líkleg „til að laða brott-
flutta Íslendinga aftur heim og til 
að vekja ungum Íslendingum von í 
brjósti um að stjórnvöld ætli sér að 

skapa þeim tækifæri og atvinnuör-
yggi í framtíðinni“ eins og segir í 
greinargerð tillögunnar. 

En má ekki skapa mun fleiri 
störf fyrir svo mikið fjármagn sem 
kynni að verða bundið í áburðar-
verksmiðju?

„Eflaust. Stóriðjustörf eru dýr. 
En þetta eru bara störfin í verk-
smiðjunni sjálfri, svo falla til fjöl-
mörg afleidd störf. Ég er fylgjandi 
því að við förum í breiða atvinnu-
uppbyggingu, og við framsóknar-
menn tölum fyrir því að auka mat-
vælaframleiðslu, svo dæmi sé 
tekið,“ segir Þorsteinn. 

 svavar@frettabladid.is

Iðnaðarráðherra hugnast 
ekki hugmynd Framsóknar 
Iðnaðarráðherra segir ríkisrekna áburðarverksmiðju ekki inni í myndinni. Stofnun áburðarverksmiðju er 
beiðni um hagkvæmniathugun en ekki ríkiseign og rekstur verksmiðju, segir flutningsmaður Framsóknar.

RAGNHEIÐUR 
ELÍN ÁRNA-
DÓTTIR

  Stóriðju-
störf eru dýr. 
En þetta eru 

bara störfin í 
verksmiðjunni 

sjálfri, svo 
falla til 

fjölmörg afleidd störf. Ég 
er fylgjandi því að við 

förum í breiða atvinnu-
uppbyggingu. 

Þorsteinn Sæmundsson,
þingmaður Framsóknarflokks

GELDINGANES  Áburðarverksmiðjan framleiddi um 60.000 tonn á innanlandsmarkað, en nýjar hugmyndir gera ráð fyrir 
700.000 tonna verksmiðju.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Einn áhrifa-
mesti og lit-
ríkasti stjórn-
málamaður 
síðustu aldar, 
Matthías 
Bjarnason, lést 
í gær á nítug-
asta og þriðja 
aldursári. 

Matthías var 
kjörinn á Alþingi fyrir Sjálfstæð-
isflokkinn í Vestfjarðakjördæmi 
árið 1963 og sat á þingi í þrjátíu 
og tvö ár, eða fram til ársins 1995. 
Hann var alla tíða áhrifamikill í 
flokknum sem og íslenskum þjóð-
málum og gegndi lykilhlutverki 
í þorskastríðinu við Breta þegar 
hann var sjávarútvegsráðherra á 
árunum 1974 til 1978.

Fyrrverandi 
ráðherra látinn

MATTHÍAS 
BJARNASON

VIÐSKIPTI Neytendastofa hefur 
birt ákvörðun vegna kvörtunar 
yfir verðtryggðu húsnæðisláni 
Íslandsbanka.

Með ákvörðuninni eru staðfest 
alvarleg brot bankans á ákvæðum 
laga um neytendalán og um eftir-
lit með viðskiptaháttum og mark-
aðssetningu, segir á heimasíðu 
Hagsmunasamtaka heimilanna. 
Að mati samtakanna staðfestir 
niðurstaðan að framkvæmd verð-
tryggingar á neytendalánum hér 
á landi hafi verið ólögleg allt frá 
gildistöku laga um neytendalán.

Íslandsbanki mun vísa ákvörð-
uninni til áfrýjunarnefndar.  - ebg

Neytendastofa um lán: 

Verðtrygging í 
lánum ólögleg

Veðurspá

Mánudagur
Víða 3-12m/s, hvassast með S-
ströndinni.

FREMUR HLÝTT FRAM YFIR HELGI  en síðan fer kólnandi. Það má búast við 
bjartviðri S-lands í dag og á morgun en áframhaldandi úrkomu á köflum víða um land 
með rigningu eða slyddu A-lands en slyddu eða snjókomu N- og NV-lands. 
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Vordís Eiríksdóttir
veðurfréttamaður

81,6%
aðspurðra í könnun Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2 vilja þjóðaratkvæðagreiðslu 
um framhald aðildarviðræðna Íslands 
við Evrópusambandið.

305.000 kr.
eru meðalmánaðarlaun pólskra 
félagsmanna stéttarfélagsins Eflingar. 
Meðallaun Íslendinga í Eflingu eru 267 
þúsund krónur.

5 evrur 
ætla eigendur jarðarinnar Reykja-
hlíðar að rukka fyrir aðgang að 
Dettifossi í sumar.

25%
aukning varð á aðsókn að námi 

tengdu sjávarútvegi milli áranna 
2012 og 2013.

3,4 milljarðar króna í 
formi hafnarmannavirkja, vegteng-
inga og lóðarframkvæmda eiga að 
vera meðgjöf ríkisins með þýskri 
kísilverksmiðju á Húsavík.



VELKOMIN Í HR
HÁSKÓLADAGURINN ER Í DAG
Á Háskóladeginum kynna allir háskólar landsins námsframboð sitt. Í HR geta gestir spjallað við nemendur og kennara 

um allt sem viðkemur grunnnámi, meistaranámi, doktorsnámi, frumgreinanámi og námi við Opna háskólann í HR. 

Auk þess kynna nemendur margvísleg verkefni og boðið er upp á skemmtidagskrá fyrir alla fjölskylduna.

Jafnframt kynnir Háskólinn á Bifröst námsframboð sitt í húsakynnum HR.

DAGSKRÁ:

13:00   Verðlaun afhent í Hugmyndasamkeppni HR, Vísinda-

            Villi spjallar við forvitna krakka og gerir með þeim

            tilraun og hljómsveitin Vök flytur tónlist.

14:00   Kór tónlistardeildar LHÍ syngur undir stjórn

            Sigurðar Árna Jónssonar, nemanda í tónsmíðum.

15:00   CALMUS AUTOMATA. Hugbúnaður sem semur og

            spilar tónlist í rauntíma með aðstoð gervigreindar. 

LEGO-námskeið fyrir 6-12 ára börn:

Kl. 12:00, 13:30 og 15:00 í stofu V109. Skráning á staðnum. 

Forritunarnámskeið með SKEMA:

Kl. 12:00 (7-10 ára) og 13:00 (11-16 ára) í stofu M107.

Skráning á staðnum.

NEMENDUR KYNNA VERKEFNI SÍN Í SÓLINNI:

•   Skemmtileg eðlisfræði: Van der Graaff-kúla, eldorgel,

    röntgen og segulkraftur  

•   Þrívíddarlíkön og þrívíddarprentari  

•   Forritunarkeppni framhaldsskólanna í HR kynnt - gestir fá

    að spreyta sig á lausn verkefna

•   Rannsóknir á tölvuleikjahönnun og verkefni í sýndarheimum

•   Loftbílar, róbotar og dótabyssan Tommy ásamt

    sjálfvirkum radarsjónbílum

•   Mælingar á vöðvaspennu

•   Lögfræðiþjónusta Lögréttu verður á staðnum

•   Sálfræðinemar kynna rannsóknir á sársaukaþoli

     og streituviðbrögðum

/Háskóladagurinn

• Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Hólum og Landbúnaðarháskóli Íslands
  verða með námskynningu á Háskólatorgi í Háskóla Íslands.
• Háskóli Íslands kynnir námsframboð sitt í Aðalbyggingu, Háskólatorgi, Öskju og Háskólabíói.
• Háskólinn í Reykjavík og Háskólinn á Bifröst kynna námsframboð háskólanna
  í húsakynnum Háskólans í Reykjavík í Nauthólsvík.
• Listaháskóli Íslands verður með kynningu á námsbrautum sínum í Þverholti 11.

KOMDU Á HÁSKÓLADAGINN 2014
1. MARS KL.12-16

#hdagurinn

GRUNNNÁMSKYNNINGAR

Stofa V101  

13:00 Frumgreinanám

13:30 Íþróttafræði

14:00 Viðskiptafræði

14:30 Sálfræði

15:00 Hvað á ég að velja - ætti ég

 að taka áhugasviðspróf?

Stofa M101  

13:00 Tölvunarfræði og

 hugbúnaðarverkfræði

13:30 Iðnfræði

14:00 Tæknifræði

14:30 Verkfræði

Stofa M103 

14:30  Lögfræði

MEISTARANÁMSKYNNINGAR

Stofa Ú102

12:30 MBA-nám

13:00 Lögfræði

13:30 Tölvunarfræðideild

14:00 Íþróttafræði

14:30 Viðskiptafræði

15:00 Sálfræði

15:30 Verkfræði

16:00 MPM-nám
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Auglýsing um framboð  
til kirkjuþings 

Á grundvelli 6. gr. starfsreglna um kjör til kirkjuþings, nr. 301/2013 
auglýsir kjörstjórn eftir framboðum til kirkjuþings. 

Á kirkjuþingi eiga sæti 29 þjóðkirkjumenn kjörnir til fjögurra ára í 
senn. Eru 12 þeirra úr hópi vígðra manna, þ.e. presta og djákna og 17 
leikmenn. Leikmaður telst sá sem ekki hefur tekið vígslu til prests eða 
djákna. 

Kjörgengi
Þjónandi prestar og djáknar eru kjörgengir innan þess kjördæmis þar 
sem aðal starfsstöð þeirra er. Kjörgengi þeirra miðast við 1. apríl 2014. 
Leikmenn skulu uppfylla skilyrði til að taka sæti í sóknarnefnd í kjör-
dæmi sínu. Þau skilyrði eru að hafa hlotið skírn ogvera skráður í þjóð-
kirkjuna 1. apríl 2014 og eiga lögheimili í viðkomandi sókn 1. desember  
2013. 

Framboð til kirkjuþings
Þeir sem hyggjast bjóða sig fram til kirkjuþings skulu hafa tilkynnt kjör-
stjórn framboð sitt skriflega eigi síðar en 1. apríl 2014. Framboð skal 
senda til biskupsstofu, Laugavegi 31, 150 Reykjavík.

Ef ekki berast nægilega mörg framboð, þ.e. jafn mörg og aðal- og 
varamenn eru í viðkomandi kjördeild, óskar kjörstjórn eftir því að 
prófastar úr viðkomandi kjördæmi tilnefni sameiginlega þá fram-
bjóðendur sem á vantar. Skal sú tilnefning hafa borist kjörstjórn eigi 
síðar en 15. apríl 2014.

Kosningarnar verða rafrænar og hefjast eigi síðar en 1. maí 2014. 
Verða þær auglýstar sérstaklega síðar.

Fyrir hönd kjörstjórnar
Hjördís Stefánsdóttir, formaður

FÉLAGSMÁL „Við viljum fyrst og fremst fá smá bros framan í fólkið og fá 
það til að hugleiða aðeins,“ segir Skafti Harðarson, formaður Samtaka 
skattgreiðenda. Samtökin dreifa í dag sérstökum bjórmottum til veit-
inga- og skemmtistaða í miðbæ Reykjavíkur, í tilefni 25 ára afmælis bjór-
sölu á Íslandi. Á mottunum eru upplýsingar og áminningar um opinbera 
álagningu í bjórverði. „Við vildum nota tækifærið til að ræða hvernig 
ríkið reynir að stýra neyslu með skattlagningu,“ segir Skafti.  - bá

Samtök skattgreiðenda dreifa sérstökum bjórmottum í dag:

Skattlagningin rædd yfir skál

VIÐ ÖLSTOFUNA  Skjöldur Sigurjónsson, t.v., tekur við sérstökum bjórmottum frá 
Skafta Harðarsyni,  formanni Samtaka skattgreiðenda.  MYND/STYRMIR KÁRI

KÖNNUN Nærri tveir af hverjum 
þremur landsmönnum vilja ljúka 
aðildarviðræðum Íslands við Evr-
ópusambandið og myndu greiða 
atkvæði í samræmi við það yrði hald-
in þjóðaratkvæðagreiðsla um fram-
hald málsins. Þetta eru niðurstöður 
skoðanakönnunar Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2.

Alls myndi 64,1 prósent lands-
manna styðja í þjóðaratkvæða-
greiðslu að aðildarviðræðum verði 
lokið. Rúmur þriðjungur, 35,9 pró-
sent, myndi greiða því atkvæði sitt 
að viðræðum verði slitið.

Mikill munur er á afstöðu fólks 
eftir því hvaða stjórnmálaflokk það 
styður. Stuðningsmenn stjórnar-
flokkanna skera sig verulega frá 
öðrum landsmönnum.

Þannig myndu 25 prósent stuðn-
ingsmanna Framsóknarflokksins 
greiða því atkvæði að halda viðræð-
unum áfram, en 75 prósent myndu 
greiða viðræðuslitum atkvæði.

Nærri fjórir af hverjum tíu kjós-
endum Sjálfstæðisflokksins, 39,2 pró-
sent, myndu greiða áframhaldandi 
aðildarviðræðum atkvæði. Um 60,8 
prósent myndu greiða því atkvæði að 
slíta viðræðunum, samkvæmt niður-
stöðum skoðanakönnunarinnar.

Meirihluti stuðningsmanna ann-
arra flokka myndi greiða atkvæði 
með því að ljúka aðildarviðræðum 
við ESB. Harðastir í afstöðu sinni eru 
stuðningsmenn Samfylkingarinnar. 
Af þeim vilja 94,7 prósent ljúka við-
ræðunum, en 5,3 prósent slíta þeim. 

Hlutföllin eru svipuð hjá kjósend-
um Bjartrar framtíðar, 88,2 prósent 
myndu greiða áframhaldandi við-
ræðum atkvæði en 11,8 prósent vilja 
slíta viðræðunum.

Munurinn er minni meðal kjós-
enda Pírata, en 75 prósent þeirra 
vilja ljúka viðræðunum og 25 pró-
sent slíta þeim.

Tveir af hverjum þremur stuðn-
ingsmönnum Vinstri grænna, 65,1 
prósent, myndu greiða því atkvæði 
að ljúka viðræðunum, en 34,9 prósent 
myndu kjósa viðræðuslit.

Ekki reyndist marktækur munur á 
kynjum eða aldri í könnuninni. 

 brjann@frettabladid.is

Tveir af þremur vilja 
ljúka ESB-viðræðum
Meirihluti stuðningsmanna annarra flokka en stjórnarflokkanna vill ljúka að-
ildarviðræðum, samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins. Mikill meirihluti fram-
sóknarmanna og sjálfstæðismanna vill slíta viðræðunum.

MANNFJÖLDI Í MIÐBÆNUM  Minnihluti stuðningsmanna stjórnarflokkanna myndi 
greiða atkvæði með áframhaldandi viðræðum við ESB en meirihluti stuðnings-
manna annarra flokka.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Helmingur landsmanna er því 
andvígur að Ísland gangi í Evrópu-
sambandið, samkvæmt niðurstöðum 
skoðanakönnunar Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2. 

Alls eru 50 prósent þjóðarinnar mjög 
eða frekar andvíg inngöngu Íslands í 
ESB. Um 26,8 prósent vilja ganga í ESB, 
og 23,2 prósent segjast hlutlaus.

Séu niðurstöður könnunarinnar 
reiknaðar eingöngu út frá þeim sem 
tóku afstöðu með eða á móti aðild og 
þeim sem sögðust hlutlausir sleppt 
voru um 65 prósent þátttakenda 
andvíg aðild en 35 prósent vildu að 
Ísland gengi í ESB.

Afar lítil breyting hefur orðið á 
afstöðu landsmanna frá því síðast var 
spurt um aðild að Evrópusambandinu 
í skoðanakönnun Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2 sem gerð var í lok janúar.

Spurt var: Ert þú hlynnt(ur) eða 
andvíg(ur) því að Ísland gangi í Evrópu-
sambandið? Alls tóku 81,5 prósent 
afstöðu til spurningarinnar.

Helmingur þjóðarinnar andvígur aðild að ESB

AÐFERÐAFRÆÐIN  Hringt var í 1.309 manns þar til náðist í 805 manns samkvæmt 
lagskiptu úrtaki dagana 26. og 27. febrúar. Svarhlutfallið var 61,5 prósent. Þátt-
takendur voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt eftir 
kyni, og hlutfallslega eftir búsetu og aldri. Spurt var: Vilt þú að haldin verði þjóðar-
atkvæðagreiðsla um hvort halda eigi aðildarviðræðum við Evrópusambandið áfram 
eða slíta þeim? Fjallað var um niðurstöðuna úr þeirri spurningu í Fréttablaðinu í 
gær. Í kjölfarið var spurt: Ef atkvæðagreiðslan yrði haldin, hvernig myndir þú kjósa? 
Alls tóku 81,2 prósent þeirra sem náðist í afstöðu til spurningarinnar.

EGYPTALAND, AP Egypski herinn 
fullyrti í vikunni að vísindamenn 
á hans vegum hefðu fundið upp 
búnað, sem bæði greindi og lækn-
aði fólk af alnæmissmiti.

Fullyrðingarnar hafa ekki þótt 
trúverðugar. Sérfræðingar segja 
erlendum fjölmiðlum að engar sann-
færandi rannsóknir á tækinu hafi 
verið birtar opinberlega. - gb

Fullyrðingar egypska hersins vekja furðu víða um heim:

Þykjast geta læknað alnæmi

MENNING Kristín Eysteinsdóttir 
leikstjóri hefur verið ráðin leik-
hússtjóri Borgarleikhússins en 
hún hefur verið fastráðinn leik-
stjóri hjá Borgarleikhúsinu frá 
árinu 2008. 

Á annan tug manna sóttu um 
stöðu leikhússtjóra Borgarleik-
hússins en fráfarandi leikhús-
stjóri, Magnús Geir Þórðarson, 
tekur brátt við stöðu útvarps-
stjóra RÚV. Miðað er við að 
Kristín taki til starfa eins fljótt 
og auðið er. - ebg

Nýr Borgarleikhússtjóri:

Kristín tekur 
við af Magnúsi

STJÓRNMÁL Fylgi stjórnarflokk-
anna minnkar og er nú samanlagt 
undir 40 prósentum, samkvæmt 
nýjum Þjóðarpúlsi Gallup.
   Sjálfstæðisflokkurinn mælist 
með tæplega 24 prósenta fylgi en 
Framsókn með 15 prósent, minna 
fylgi en bæði Samfylkingin og 
Björt framtíð. 

Athygli vekur að ef einungis 
er miðað við svör undanfarinnar 
viku, eða síðan utanríkisráðherra 
lagði fram tillögu um að draga 
til baka aðildarumsókn Íslands 

að Evrópusambandinu, mælast 
stjórnarflokkarnir með enn minna 
fylgi. Þá mælist Sjálfstæðisflokk-
ur með 19 prósenta fylgi og Fram-
sókn 13 prósent.

Í kvöldfréttum RÚV í gær gat 
Bjarni Benediktsson fjármála-
ráðherra ekki svarað því hvort til 
greina kæmi að halda þjóðarat-
kvæðagreiðslu um tillöguna.

„Ég ætla ekki að svara þessu 
fyrr en við höfum farið yfir málin, 
stjórnarflokkarnir,“ sagði Bjarni.

  - bá

Sjálfstæðisflokkur og Framsókn ná ekki 40 prósenta fylgi samanlagt:

Fylgi við stjórnarflokka minnkar

FORMENNIRNIR  Stuðningur við ríkis-
stjórnina hefur minnkað talsvert síðast-
liðna viku.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Öll þjóðin

64,1%

88,2% 11,8%

25,0% 75,0%

39,2% 60,8%

94,7% 5,3%

65,1% 12,0%

88,4% 18,6%

35,9%

AFSTAÐAN TIL ÁFRAMHALDS VIÐRÆÐNA 
Ef atkvæðagreiðsla [um hvort halda eigi aðildarviðræðum við ESB áfram 
eða slíta þeim] yrði haldin, hvernig myndir þú kjósa?

Heimild: Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 dagana 26. og 27. febrúar 2014

11,9%

14,9%

23,2%19,7%

30,3%

Heimild: Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 
dagana 26. og 27. febrúar 2014

 Mjög hlynnt(ur)
 Frekar hlynnt(ur)
 Hvorki né

 Frekar andvíg(ur)
 Mjög andvíg(ur)

STJÓRNSÝSLA Mikilvægt er að trú-
verðugleiki peningastefnu Seðla-
bankans bíði ekki hnekki vegna 
breytinga á stjórnskipulagi Seðla-
banka Íslands, segir Már Guð-
mundsson seðlabankastjóri í við-
tali við MNI Monday. 

Már vísar þar til orða forsætis-
ráðherra um að fjölga kannski 
seðlabankastjórum í þrjá. 

Segir hann enn fremur að 
trúverðugleikinn sé mikilvæg-
ur vegna mögulegra neikvæðra 
áhrifa á verðbólguvæntingar. - ebg 

Már um fjölgun bankastjóra:

Trúverðugleik-
inn mikilvægur

Vilja 
klára

Vilja 
slíta



SALA Á RJÓMABOLLUM HEFST: 
Laugardag kl. 9 í Skeifunni, Garðabæ og 
á Eiðistorgi en kl. 10 í öðrum verslunum. 
Sunnudag kl. 9 í Skeifunni, Garðabæ og 
á Eiðistorgi en kl. 12 í öðrum verslunum.

AF RJÓMABOLLUM UM HELGINA
50% AFSLÁTTUR

MAMAAAAAAAABBOBOLLLLUMUMM HHEFEFEFFFSTST
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Kötlu
vatnsdeigsmix

Auðveldar bollubaksturinn.

• Rjómabollur (ger) með súkkulaði  
•  Rjómabollur (ger) með púnsi 

Vatnsdeigsbollur:
• Irish coffie og karamella 

• Rjómabollur með súkkulaði 
• Bananafylling og karamella
• Daim með kaffi og karamellu 
• Piparmyntubolla 

199kr/stk
fullt verð 399TILBÚNAR BOLLUR

289kr/stk
verð áður 349

TILBOÐ!

GOTTERÍ OFAN Á 

BOLLURNAR

Bolluglassúr

239kr/stk

379kr/pk

529kr/pk

Myllu bollur
Gerbollur, vatnsdeigsbollur  

litlar og stórar.
Royal búðingur

Góður á milli.

189kr/stk
verð áður 229

TILBOÐ!

BOLLA

        BOLLA ...

Bolluvendir
Margir litir.

599kr/stk
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Reykjavík,  27. febrúar 2014.

Kjörstjórn
Flóabandalagsins

Efling-stéttafélag 
Verkalýðsfélagið Hlif 
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis

Nýr kjarasamningur  
á almennum vinnumarkaði  

–  Póstatkvæðagreiðsla er hafin 
um sáttatilögu ríkissáttasemjara

Hafin er sameiginleg póstatkvæðagreiðsla um nýjan 
kjarasamning Eflingar-stéttarfélags, Verkalýðsfélagsins Hlífar og 
Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og  
nágrennis  við  Samtök atvinnulífsins  fyrir störf á 
almennum vinnumarkaði.
 
Atkvæðisrétt eiga allir félagsmenn í ofangreindum félögum sem 
vinna eftir þessum samningi og greiddu félagsgjöld til einhvers  
þessara félaga í okt/nóv. sl. 
 
Kjörgögn og kynningarefni hefur verið sent út samkvæmt kjörskrá.
 
Fái einnhver sem telur sig eiga atkvæðisrétt ekki send kjörgögn, 
getur viðkomandi snúið sér til skrifstofu síns stéttarfélags og fengið 
sig færðan á kjörskrá og greitt atkvæði, enda leggi viðkomandi fram 
launaseðil sem sanni afdregin félagsgjöld í okt/nóv. 2013.  
 
Tekið er við kjörskrárkærum samkvæmt framansögðu 
til kl. 12.00 föstudaginn 7. mars en þá lýkur  
atkvæðagreiðslu um samninginn. 
Athugið.  Til þess að tryggt sé að atkvæðið berist kjörstjórn fyrir lok 
tímafrests þá er nauðsynlegt að  
póstleggja svarumslagið í síðasta lagi fimmtudaginn 6. mars. 
En þeir sem það vilja geta skilað svarumslaginu á skrifstofu  
félaganna til kl. 12.00 föstudaginn 7. mars en þá lýkur atkvæða
greiðslu um samninginn. 

Leitað er að drífandi einstaklingi sem hefur áhuga á að starfa 
í fjölbreyttu og skapandi umhverfi. Verkefnastjóri tónlistar 
heyrir undir tónlistarstjóra Hörpu. Starfið telst fullt starf.

Starfssvið
 Undirbúningur og umsjón tónlistarviðburða.
  Vinna við útfærslu dagskrár í samstarfi við 
viðburðarhaldara og tónlistarstjóra.

  Gerð tilboða og samninga auk eftirfylgni við uppgjör.
 Að sækja viðburði til hússins á sviði tónlistar.
  Önnur verkefni sem tónlistarstjóri felur verkefnastjóra.

Hæfniskröfur
  Fjölbreytt reynsla af verkefnastjórnun og/eða viðburðahaldi.
 Menntun sem nýtist í starfi.
  Reynsla af samningagerð og fjárhagsáætlunum er æskileg.
  Tengsl við tónlistarflytjendur og þekking á tónlist.
 Góð íslensku og enskukunnátta.
 Færni í textagerð, góð máltilfinning.
  Góðir samskiptahæfileikar, frumkvæði og metnaður  
til að ná árangri.

 Mjög góð tölvukunnátta.

Nánari upplýsingar veitir Steinunn Birna Ragnarsdóttir, 
steinunn@harpa.is.

Umsóknafrestur er til 11.03.2014. Umsóknum skal skilað til  
Huldu Kristínar Magnúsdóttur, huldakristin@harpa.is. Þeim skal 
fylgja ítarleg ferilskrá, mynd  og kynningarbréf með ástæðum 
umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Verkefnastjóri tónlistar í Hörpu

www.harpa.is

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísland

EFNAHAGSMÁL Frammistaða Íslands 
við að innleiða tilskipanir og reglu-
gerðir Evrópska efnahagssvæð-
isins, EES, á réttum tíma er lang-
lökust allra ríkja á svæðinu. Þetta 
kemur fram í tilkynningu frá ESA, 
eftirlitsstofnun EFTA. 

Innleiðingarhalli Íslands í nóvem-
ber 2013 var 3,2 prósent. Talan 
táknar hlutfall tilskipana sem ekki 
voru innan marka, en 37 tilskipan-
ir voru ekki að fullu innleiddar á 
Íslandi á réttum tíma. Til saman-
burðar má nefna að innleiðingar-

halli innan ríkja ESB var á sama 
tíma að meðaltali 0,7 prósent.

„Þetta lítur hvorki vel út fyrir 
Ísland né EFTA-ríkin í heild,“ segir 
Ólafur Einarsson, framkvæmda-
stjóri innri markaðar ESA. Hann 
bendir á að Noregur er næstneðstur 
á eftir Íslandi í frammistöðumatinu. 
„Þetta er ekki gott fyrir trúverð-
ugleika EFTA-ríkjanna sem sam-
starfsaðila sambandsins.“

Síðasta frammistöðumat ESA var 
gert í maí 2013 og var innleiðingar-
halli Íslands þá 2,3 prósent, þá sá 

mesti sem verið hafði um árabil. 
Reglugerðum sem ekki eru innleidd-
ar innan tímamarka hefur stórfjölg-
að og tíminn sem Ísland fer fram úr 
tímamörkum er lengstur. Hann er 
nú 13,1 mánuður að meðaltali.  - bá

3,2 prósent tilskipana EES ekki innleidd hér á landi innan tímamarka:

Frammistaða Íslands langlökust
Ríki                        Innleiðingarhalli
Meðaltal ESB-ríkja               0,7%
Liechtenstein                      1,0%
Noregur                               1,8%
Ísland                                   3,2%

 Frammistöðumat

SAMGÖNGUMÁL „Þetta er frábært 
mál og hefur reynst gæfuspor að 
þessari starfsemi var komið á fót. 
Það skipti verulegu máli þegar 
það var kynnt fyrir okkur hvern-
ig mögulegt væri að landa beint í 
skipin og minnka gámaflutninginn 
í gegnum þessi viðkvæmu svæði á 
daginn,“ segir Páll Hjaltason, for-
maður skipulagsráðs Reykjavíkur, 
um reynsluna af Ísbirninum, nýrri 
frystigeymslu HB Granda á Norð-
urgarði.

Páll segir um forsögu málsins 
að raddir hafi verið uppi um að 
staðsetning hússins væri mjög 
áberandi, gegnt tónlistarhúsinu 
Hörpu. Það ætti jafnvel heima 
annars staðar. „Þetta er auðvit-
að bara ísskápur sem kallar ekki 
beint á arkitektúr, en hins vegar 
hafa verið sett upp listaverk við 
hafnarmynnið og í samhengi við 
Hörpuna þá sparast keyrsla þess-
ara stóru bíla fram hjá tónlistar-
höllinni á stað sem fjölmargir 
sækja daglega, segir Páll. „Þetta 
var mjög borgarvæn aðgerð.“

Fyrirtækið Landar ehf. ann-
ast löndunarþjónustu fyrir HB 
Granda. Frá því að frystigeymsl-
an var tekin í notkun á sjómanna-
daginn 2. júní í fyrra hefur ferð-
um stórra flutningabíla fækkað 
um 560 í gegnum miðbæinn, en 
það jafngildir flutningum á um 
7.000 tonnum með frosnar sjávar-
afurðir,“ að sögn Reynis Daníels-
sonar framkvæmdastjóra. Hann 
segir að fyrir tilkomu Ísbjarnar-
ins hafi flutningabílar þurft að 

aka með tóma gáma frá Sundahöfn 
niður á Granda; Sæbrautina, fram 
hjá Hörpu og í gegnum Geirsgötu 
og Mýrargötu, þar sem er mikið 
mannlíf hvern dag – og svo aftur 
sömu leið til baka fulllestaðir.

„Þetta hefur sparað 560 túra í 
gegnum miðbæinn, sem er mikið. 
Þetta skiptir máli þegar haft er í 
huga að farið er um þröngar götur 
á þessari leið – og oft er mikið af 
fólki,“ segir Reynir.

En málið lýtur að fleiri hlutum 
en bættri mannvist í miðborginni. 
Með Ísbirninum hefur meðferð við-
kvæmrar vöru, sem fryst sjávar-
fang er, gjörbreyst til batnaðar. 
„Varan fer betur þegar hún er færð 
beint frá skipi og í frost, þar sem 

hún bíður útskipunar. Við löndun er 
þetta 30 metrar beint í hús þannig 
að hitastigið helst í vörunni, fyrir 
utan það að varan verður ekki fyrir 
óþarfa hnjaski í flutningum,“ segir 
Reynir. svavar@frettabladid.is

Miðbæjarrúntur með 
fisk heyrir sögunni til
Ný frystigeymsla HB Granda hefur stórfækkað ferðum stórra flutningabíla um 
miðbæ Reykjavíkur. Þúsundir tonna af sjávarafurðum fara ekki lengur um við-
kvæmt svæði í miðbænum. „Frábært mál,“ segir formaður skipulagsráðs.

GEIRSGATA  Umferð flutningabíla er mikil um miðbæinn en nú hefur verulega 
dregið úr henni eftir tilkomu frystigeymslu HB Granda.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

  Þetta hefur sparað 560 
túra í gegnum miðbæinn, 

sem er mikið. Þetta skiptir 
máli þegar haft er í huga 

að farið er um þröngar 
götur á þessari leið – og oft 

er mikið af fólki. 
Reynir Daníelsson, 

framkvæmdastjóri Landar ehf.

STJÓRNMÁL „Ég hef alltaf gert ráð 
fyrir að þessi atkvæðagreiðsla fari 
fram,“ svaraði Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson forsætisráðherra 
þegar hann var spurður á fundi 
VÍB og Kauphallarinnar í aðdrag-
anda alþingiskosninga í fyrra 
hvort Framsóknarflokkur gæti 
lofað þjóðaratkvæðagreiðslu um 
áframhald viðræðna við Evrópu-
sambandið. 

Á fundinum var fast sótt að 
honum og hann spurður ítrek-
að hvort það færi fram þjóðarat-
kvæðagreiðsla um málið. Hann 
svaraði að hann væri opinn með 
dagsetningar og málið væri ekki 
efst í forgangsröðinni en sagði 
þó að lokum að þjóðaratkvæða-
greiðsla hlyti að fara fram á kjör-
tímabilinu. 

Þegar nýr stjórnarsáttmáli var 
undirritaður 22. maí síðastliðinn 
staðfesti Sigmundur Davíð að þjóð-
aratkvæðagreiðsla færi fram. 

„Að sjálfsögðu kemur til þjóðar-
atkvæðagreiðslu,“ sagði Sigmund-
ur Davíð en bætti svo við að áður 

yrði kynnt sérstök úttekt á stöðu 
viðræðna í þinginu og að utanrík-
isráðherra myndi gera það. Aftur 
vildi hann ekki segja til um tíma-
setningu. 

„Menn hljóta við ákvörðun um 
tímasetningu slíks að taka inn í 
reikninginn aðstæður. Þess vegna 
er mikilvægt að byrja á því að 
leggja mat á aðstæðurnar bæði 
hvað varðar umsókn Íslands en 
líka þróun Evrópusambandsins,“ 
sagði Sigmundur Davíð við undir-
ritunina. - ebg  

Annað hljóð var í forsætisráðherra fyrir og eftir kosningar í fyrra: 

Lofaði þjóðaratkvæðagreiðslu 

STJÓRNARSÁTTMÁLI  Við undirritun 
stjórnarsáttmála á Laugarvatni í maí 
síðastliðnum sagði Sigmundur Davíð að 
til þjóðaratkvæðagreiðslu kæmi.  FRÉTTA-

BLAÐIÐ/GVA 

Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi og oddviti Fram-
sóknarflokks í Kópavogi, leggst gegn ESB-tillögu 
Gunnars Braga Sveinssonar utanríkisráðherra og vill 
að Kópavogsbær samþykki áskorun á Alþingi. 

Í tillögu Ómars stendur að bæjarráð skori á Alþingi 
að draga til baka tillögu til þingsályktunar og setji 
málið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig leitist ríkis-
stjórnin við að virkja samtakamátt þjóðarinnar og 
vinni gegn því sundurlyndi og tortryggni sem einkennt 
hefur íslensk stjórnmál og umræðu í samfélaginu. 

Bæjarfulltrúi skorar á flokksfélaga sína

ÓMAR 
STEFÁNSSON 



RÚMFATALAGERINN ER Á 5 STÖÐUM: SKEIFUNNI - SMÁRATORGI - KORPUTORGI - AKUREYRI - SELFOSSI

AF ÖLLUM VÖRUM
ALLA HELGINA Í ÖLLUM BÚÐUM

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT
AF ÖLLUM VÖRUM.
TAX FREE TILBOÐ 

JAFNGILDIR 20.32% 
AFSLÆTTI.  AFSLÁTTURINN 

ER Á KOSTNAÐ 
RÚMFATALAGERSINS. 

VIRÐISAUKA ER AÐ 
SJÁLFSÖGÐU SKILAÐ 

TIL RÍKISSJÓÐS.

KOMDU 
OG GERÐU
FRÁBÆR
KAUP!

TAX
FREE

GILDIR 28.02.14 - 03.03.14
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vATNIÐ og 
orkan
Morgunverðarfundur  
í Norðurljósasal Hörpu,  
föstudaginn 7. mars. 

Árið 2014 er dagur vatnsins  
helgaður vatni og orku. 
Að því tilefni efnum við til 
morgun fundar í Norðurljósasal 
Hörpu, föstudaginn 7. mars.  

Opnun fundar og fundarstjórn
Kristín Linda Árnadóttir  
forstjóri Umhverfisstofnunar 

Experiences with the Hydropower 
Sustainability Assessment Protocol:  
Applying a Sustainability Tool  
Globally and in Iceland
Joerg Hartmann ráðgjafi

Sjálfbærnivísar fyrir vatnsafl og 
jarðhita. Hvernig geta þeir nýst  
við skipulags- og framkvæmda- 
áætlanir á Íslandi
Guðni A. Jóhannesson orkumálastjóri

Rammaáætlun – samkomulag um 
orkunýtingu og náttúruvernd 
Stefán Gíslason formaður  
verkefnisstjórnar Rammaáætlunar
 
Loftslagsbreytingar og áhrif þeirra 
á vatnafar: Hvaða afleiðingum má 
búast við á umhverfi og samfélag? 
Árni Snorrason forstjóri  
Veðurstofu Íslands

Fyrirspurnir og umræður

Fundartími er 8:30-10:00 – boðið er upp á morgunhressingu frá kl. 8:00.
Skráning fer fram á www.os.is eða í síma 569 6000. Allir velkomnir.

Morgunverðarfundur 
í Norðurljósasal Hörpu,
föstudaginn 7. mars. 

Árið 2014 er dagur vatnsins
helgaður vatni og orku.
Að því tilefni efnum við til 
morgunfundar í Norðurljósasal 
Hörpu, föstudaginn 7. mars.  

Opnun fundar og fundarstjórn
Kristín Linda Árnadóttir 
forstjóri Umhverfisstofnunar 
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Sustainability Assessment Protocol:
Applying a Sustainability Tool
Globally and in Iceland
Joerg Hartmann ráðgjafi

Sjálfbærnivísar fyrir vatnsafl og 
jarðhita. Hvernig geta þeir nýst 
við skipulags- og framkvæmda-
áætlanir á Íslandi
Guðni A. Jóhannesson orkumálastjóri

Rammaáætlun – samkomulag um 
orkunýtingu og náttúruvernd 
Stefán Gíslason formaður 
verkefnisstjórnar Rammaáætlunar

Loftslagsbreytingar og áhrif þeirra 
á vatnafar: Hvaða afleiðingum má 
búast við á umhverfi og samfélag?
Árni Snorrason forstjóri 
Veðurstofu Íslands

Fyrirspurnir og umræður

Fundartími er 8:30-10:00 – boðið er upp á morgunhressingu frá kl. 8:00.
Skráning fer fram á www.os.is eða í síma 569 6000. Allir velkomnir.

RÚSSLAND Viktor Janúkovítsj, sem 
í vikunni flúði til Rússlands frá 
Úkraínu, segist enn ekki skilja af 
hverju Vladimír Pútín Rússlands-
forseti hefur haldið sig til hlés 
og ekki sagt orð um atburðina í 
Úkraínu síðustu vikurnar.

Á blaðamannafundi sínum í 
rússneska bænum Rostov við ána 
Don sagðist  Janúkovítsj ekki geta 
sagt Rússum hvað þeir ættu að 
gera, „en ég segi þó að Rússland 
getur ekki verið hlutlaust gagn-
vart örlögum Úkraínu.“

 Janúkovítsj tók þó fram að hann 
væri algerlega á móti beinni íhlut-
un Rússa og hann sagðist einnig 
vilja að Úkraína yrði áfram óskipt 
land innan óbreyttra landamæra. 

Hann ítrekaði jafnframt að hann 
líti enn á sig sem réttkjörinn for-
seta Úkraínu og tæki ekkert mark 
á ákvörðun þingsins um að svipta 
hann völdum.

„Mér var ekki steypt af stóli,“ 
sagði hann, „heldur neyddist ég til 
að flýja land vegna þess að líf mitt 
var í hættu.“

Nýja ríkisstjórnin sakaði Rússa 
í gær um að hafa hertekið flugvelli 
og herstöð á Krímskaga, þar sem 
rússneskumælandi íbúar hafa mót-
mælt stjórnarskiptunum í Kænu-
garði.

Vopnaðir menn, klæddir ómerkt-
um herbúningum, voru á stjái 
við flugvellina í Sevastopol og 
Simferopol. Einn þeirra sagði 
þó fréttastofunni að þeir væru 
„heimavarnarlið“ sem væri að 
gæta þess að engir „fasistar“ frá 
Kænugarði eða annars staðar frá 
færu að gera innrás.

„Ég get ekki lýst þessu öðru vísi 
en sem hernaðarinnrás og her-
námi,“ skrifaði Arsen Avakov, inn-
anríkisráðherra nýju stjórnarinn-
ar, á Facebook-síðu sína.

Andrí Parúbí, yfirmaður örygg-
isráðs Úkraínu, tók þó ekki jafn 
djúpt í árinni heldur lét sér nægja 
að segja að vopnaðir menn hefðu 
reynt að ná tveimur flugvöllum 

á Krímskaga á sitt vald, en stóð 
samt fastur á því að lögregluyf-
irvöld í Úkraínu væru með fulla 
stjórn á flugvöllunum.

Á blaðamannafundinum í Rostov 
sagðist Janúkovítsj ætla að snúa 
aftur til Úkraínu um leið og hægt 
yrði að tryggja öryggi hans og fjöl-
skyldu hans.

Hann vísaði frá sér allri ábyrgð 
á ólgunni í vetur.

„Ég gaf aldrei skipanir til lög-
reglu um að skjóta,“ segir  Janúko-
vítsj, spurður um blóðbaðið þegar 
hver mótmælandinn á fætur 
öðrum lét lífið fyrir byssukúlum 
lögreglunnar síðustu vikurnar. 
„En lögreglan hefur rétt til sjálfs-
varnar.“ 

 gudsteinn@frettabladid.is

Janúkovítsj á 
móti íhlutun
Fyrrverandi Úkraínuforseti sagðist, á blaðamanna-
fundi í gær, ekki skilja af hverju Pútín Rússlandsfor-
seti hefur ekkert tjáð sig um atburði síðustu vikna.

VOPNAÐIR   Stóðu vörð um flugvöllinn 
í Simferopol í gær. NORDICPHOTOS/AFP

FYLGST MEÐ FRÉTTAMANNAFUNDI  Viktor Janúkovítsj í sjónvarpinu, en Arsení 
Jantsenjúk forsætisráðherra Úkraínu, fylgist með í Kænugarði. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VINNUMARKAÐUR  Yfirgnæfandi 
meirihluti framhaldsskólakennara 
samþykkti að boða til verkfalls frá 
og með 17. mars næstkomandi hafi 
samningar ekki tekist fyrir þann 
tíma.  

Atkvæði 
greiddu 1.340 
eða tæp 87 pró-
sent þeirra sem 
voru á kjörskrá. 
Af þeim sögðu 
rúm 87 prósent 
já við verkfalli 
en tíu prósent 
voru á móti. 
Auðir og ógild-
ir atkvæðaseðl-

ar voru rúm tvö prósent. 
Framhaldsskólakennarar hafa 

verið í samningaviðræðum við 
ríkið um nokkurra mánaða skeið 
en lítið hefur miðað í átt til sam-
komulags. 

Karen Björk Eyþórsdóttir, for-
seti Nemendafélags Menntaskól-
ans við Hamrahlíð, segir að þeir 
nemendur sem eru að útskrifast í 
vor hafi mestar áhyggjur af yfir-

vofandi verkfalli kennara. Stúd-
entsefnin hafa áhyggjur af því að 
útskrifast ekki á réttum tíma því 
það getur haft áhrif á framhalds-
nám þeirra, sér í lagi þeirra sem 
eru á leið til útlanda.  

„Ég er að útskrifast á þremur og 
hálfu ári, stefni að því að útskrif-
ast um næstu jól og ég er áhyggju-
full yfir því að verkfall gæti tafið 
mitt nám og þannig líður flestum 
núna,“ segir Karen Björk.  - jme

Mikill meirihluti kennara í framhaldsskólum samþykkti verkfallsboðun:

Verkfall gæti skollið á 17. mars

KAREN BJÖRK 
EYÞÓRSDÓTTIR 

TALIÐ Í GÆRMORGUN  Af 1.541 á kjörskrá kennara greiddu 1.340 atkvæði. Hér má 
sjá Björgvin Eyjólf Björgvinsson, Helgu Sighvatsdóttur og Stellu Kristjánsdóttur telja 
í Kennarahúsinu við Laufásveg í gærmorgun. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

  Mér var ekki steypt af 
stóli heldur neyddist ég til 

að flýja land vegna þess að 
líf mitt var í hættu.

Viktor Janúkóvitsj, 
landflótta Úkraínuforseti

KJARAMÁL Kynbundinn launamun-
ur er nú minnstur í Kópavogsbæ af 
stærstu sveitarfélögum landsins, 
að því er segir í frétt frá Kópa-
vogsbæ. Þar segir að samkvæmt 
viðamikilli rannsókn sé kynbund-
inn munur á heildarlaunum hjá 
bænum 3,25 prósent, körlum í 
vil. Kynbundinn launamunur hjá 
bænum hafi verið 4,7 prósent 2003.

Til samanburðar er nefnt að 
launamunur kynjanna sé 5,8 pró-
sent í Reykjavík, 6,1 prósent í 
Hafnarfirði og 3,9 prósent á Akur-

eyri. Á síðasta bæjarráðsfundi í 
Kópavogi var lögð fram áætlun 
um „frekari aðgerðir til að útrýma 
kynbundnum launamun með öllu“.
 - gar

Kynbundinn launamunur mælist 3,25% í Kópavogi:

Hallar minna á konur

Í KÓPAVOGI  Karlar hafa 3,25 prósent-
um hærri laun en konur í Kópavogi.
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ÞÝSKALAND, AP 
Christian Wulff, 
fyrrverandi 
Þýskalandsfor-
seti, var sýkn-
aður í gær af 
ásökunum um 
spillingu. Ásak-
anirnar urðu 
til þess að hann 
sagði af sér fyrir 
tveimur árum.

Sá hluti ásakananna sem fór 
fyrir dómstól snerist um að kvik-
myndaframleiðandi hefði greitt 
Wulff og fjölskyldu hans hótel- 
og skemmtanakostnað upp á 720 
evrur, eða um 112 þúsund krónur, 
en í staðinn hefði Wulff hjálpað 
framleiðandanum að útvega pen-
inga til að gera kvikmynd.   - gb

Fyrrverandi forseti sýknaður:

Christian Wulff 
ekki sekur

CHRISTIAN 
WULFF 

JAPAN, AP Tomiichi Murayama, 
fyrrverandi forsætisráðherra 
Japans, segir ekki koma til greina 
að draga úr afsökunarbeiðni til 
Kóreu manna, sem hann gaf með 
formlegri yfirlýsingu árið 1995. 
Þar voru Kóreumenn beðnir afsök-
unar á árásarhernaði Japana á 
árum seinni heimsstyrjaldarinnar.

Shinzo Abe, núverandi forsætis-
ráðherra Japans, hefur verið gagn-
rýndur fyrir að vilja draga úr gildi 
afsökunarbeiðninnar og jafnvel 
endurskoða orðalagið.

Murayama segir mikilvægt að 
Japanar standi einnig við aðra 
afsökunarbeiðni, sem gefin var 
kóreskum konum sem þröngvaðar 
voru til vændisþjónustu við jap-
anska hermenn.  - gb

Gamall ráðherra fastur fyrir:

Beiðni um af-
sökun standi

TOMIICHI MURAYAMA  Segir engan 
geta afneitað yfirlýsingunni frá 1995.
 NORDICPHOTOS/AFP
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Hrefna Þorbjörg Hákonardóttir 

Master 
of musculoskeletal physiotherapy

OPIÐ: VIRKA DAGA 11-19   FIMMTUDAGA 11-21  LAUGARDAGA 11-18   SUNNUDAGA 13-18   WWW.SMARALIND.IS  FINNDU OKKUR Á     

DÓMSMÁL Tæplega fertugur karlmaður var í 
gær dæmdur í þrjátíu daga fangelsi fyrir að 
aka bíl, sem dreginn var af öðrum bíl, undir 
áhrifum kókaíns og amfetamíns.

Lögreglumenn sem óku eftir Flatahrauni í 
Hafnarfirði ákváðu að athuga með ökuréttindi 
og ástand ökumanna bíla þar sem annar var 
með hinn í togi í Helluhrauni. Ökumennirnir 
reyndust báðir undir áhrifum fíkniefna.

Fyrir dómi bar maðurinn að bróðir hans 
hefði beðið hann að koma með að sækja bíl. 
Hann hefði síðan á leiðinni hitt þriðja mann-
inn og beðið hann að draga bílinn sem átti að 
sækja. 

Hann hefði setið farþegamegin þegar bíl-
inn á undan hefði óvænt rokið af stað. Enginn 
annar hefði verið í bílnum og hann því neyðst 
til að setjast undir stýrið.

Þá bar maðurinn að fyrir framan lögreglu-
stöðina hefði ökumaður fremri bílsins síðan 
„svínað“ beint fyrir framan lögregluna sem 
þurft hefði að bremsa til að keyra ekki beint 
inn í hliðina á honum. Ferðinni hefði verið 
heitið á verkstæði bak við lögreglustöðina.

Með vísan í vitnisburð annarra sagði Hér-
aðsdómur Reykjaness frásögn mannsins ótrú-
verðuga. Auk þess að vera dæmdur í fangelsi 
var hann sviptur ökuréttindum ævilangt. - gar

Kvaðst hafa neyðst til að stýra bíl bróður síns sem félagi hans var með í togi í Hafnarfirði:

Skakkir með bíl í togi svínuðu á löggunni

LÖGREGLUBÍLL  Menn með bíl í togi vöktu athygli lög-
reglumanna í lok ágúst 2012.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Skv 34. grein félagsins skal tveim mánuðum fyrir 
aðalfund ár hvert auglýsa frest til framboðs í 
trúnaðarstöður samkvæmt 23. gr. og 24. gr.

Framboðsfrestur skal vera minnst 14 sólarhingar 
og skal tillögum skilað til kjörstjórnar innan þess 
tíma.

Með hliðsjón af framansögðu hefur framboðs- 
frestur verið ákveðinntil kl.

Reykjavík 26 febrúar 2014 

Stjórn Félags Ísl.Símamanna

Framboð 
í trúnaðarstöður

hjá Félagi íslenskra símamanna

– Lifið heil
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Fruitmint
Allar pakkningar og styrkleikar.

15%
afsláttur
Gildir út mars.

Sundabraut
Reykjavík, styttir 
leiðir vestur og norður 
um 10 kílómetra

Grunnafj örður
Hringvegur, styttir 
hringveginn milli 
Akraness og Borgar-
ness um 7 kílómetra Borgarnes

Hringvegur um 
Borgarnes, lítil 
stytting á þjóðvergi

Selfoss
Ný brú á 
Ölfusá, ekki 
mikil stytting 
á þjóðvegi

Kjalvegur
Styttir leiðina milli 
Reykjavíkur og Akureyrar 
um 47 kílómetra, styttir 
leiðina milli Selfoss og 
Akureyrar um 141 kíló-
metra

Blönduós 
Húnavallaleið, 
styttir hringveginn 
um 14 kílómetra. 

Varmahlíð 
Hringvegur við 
Varmahlíð, styttir 
hringveginn um 
6 kílómetra

Axarvegur
Styttir leiðina 
milli Djúpavogs og 
Egilsstaða um 62 
kílómetra

Súðavíkurgöng
Hringvegur við Varma-
hlíð, styttir hringveginn 
um 6 kílómetra

Lónsheiðargöng
Stytting vegar um 4 
kílómetra, lítil umferð 

Fjarðarheiðargöng
Mikill kostnaður, lítil 
umferð, ekki mikil 
stytting á leið

VEGAFRAMKVÆMDIR SEM GÆTU FARIÐ Í EINKAFRAMKVÆMD

FRAMKVÆMDIR Sundabraut er sú 
vegaframkvæmd sem Vegagerð-
in telur henta best í einkafram-
kvæmd. „Sundabraut væri hægt 
að fjármagna eingöngu með veg-
gjöldum vegna mikillar umferðar. 
Auk þess hefði fólk val um hvort 
það færi Sundabraut eða veldi aðra 
leið,“ segir Hreinn Haraldsson 
vegamálastjóri. 

Í fjárlagafrumvarpi þessa árs 
kemur fram að Hanna Birna Krist-
jánsdóttir innanríkisráðherra hefði 
hug á aðkomu einkaaðila að sam-
göngubótum hér á landi. Hún fól 
Vegagerðinni að taka saman lista 
yfir verkefni sem gætu farið í 
einkaframkvæmd. Í framhaldinu 
útbjó Vegagerðin minnisblað yfir 
þær vegaframkvæmdir sem þóttu 
geta komið til greina.

 Minnisblaðið er nú til skoðunar í 
ráðuneytinu. 

Hanna Birna setti það skilyrði 
að vegfarendur hefðu val um hvort 
þeir greiddu vegtoll eða kæmust 
leiðar sinnar án þess að greiða hann.

Fyrir utan Sundabraut nefnir 
Vegagerðin Húnavallaleið í Húna-
vatnssýslum sem myndi stytta 
hringveginn um 14 kílómetra og 
hringveg um Varmahlíð sem stytt-
ir hringveginn um 6 kílómetra. Í 
minnisblaði Vegagerðarinnar segir 
að möguleiki væri á að fara bland-
aða leið með veggjöldum og fram-
lagi frá ríkinu ef af þessum fram-
kvæmdum yrði. Það skal hins vegar 
tekið fram að sveitarfélögin sem í 
hlut eiga hafa ekki samþykkt þessar 
framkvæmdir.

Hugmyndir um Kjalveg skjóta 
reglulega upp kollinum. Einka-
hlutafélagið Norðurvegur hefur 
látið meta arðsemi vegarins sem 
myndi stytta leiðina milli Selfoss og 

Akureyrar um 141 kílómetra. Sam-
kvæmt útreikningum er arðsemin 
talin góð en það er hins vegar nokk-
ur óvissa um hversu mikil umferð 
yrði um veginn eða hversu há veg-
gjöld þyrfti að innheimta. 

Vegagerðin setur líka fram hug-
myndir um Axarveg sem myndi 
stytta leiðina milli Djúpavogs og 
Egilsstaða. Vegagerðin telur hins 
vegar umferð svo litla á veginum 
að veggjöld myndu tæpast standa 
undir kostnaði. Þá eru settar fram 
hugmyndir um hringveg um Sel-
foss, Borgarnes og Grunnafjörð, 
sem er friðlýstur. Óvíst er hversu 
mikið af veggjöldum væri hægt að 
innheimta á þessum leiðum. 

Auk þess eru nefnd þrenn jarð-
göng, Fjarðarheiðargöng, Súðavík-
urgöng og Lónsheiðargöng, en engin 
þeirra þykja mjög fýsilegur kostur. 
 johanna@frettabladid.is

Sundabraut hentar 
í einkaframkvæmd
Í minnisblaði Vegagerðarinnar fyrir innanríkisráðherra eru nefnd 11 vegaverkefni 
sem henta þykja í einkaframkvæmd. Sundabraut þykir langfýsilegasti kosturinn. 

RÚSSLAND, AP Alexei Navalní, einn 
helsti leiðtogi andstæðinga Pútíns 
Rússlandsforseta, hefur verið sett-
ur í stofufangelsi. Þar þarf hann 
að dúsa næstu tvo mánuðina hið 
minnsta, en hægt verður að fram-
lengja það ef stjórnvöld telja það 
nauðsynlegt.

Hann vann sér til sektar að taka 
þátt í mótmælum. Fyrir vikið var 
hann dæmdur í sjö daga gæsluvarð-
hald á mánudaginn var, en fluttur 
í gær fyrir dómara sem ákvað að 
hann ætti að sitja í stofufangelsi. 

Á meðan fær hann hvorki að 
nota netið né hafa samskipti við 
nokkurn mann, að fjölskyldu sinni 
undanskilinni. Hann má að vísu 
taka á móti gestum, en ekki segja 
neitt við þá.

Navalní hefur undanfarin miss-
eri verið í fararbroddi andstæðinga 
Pútíns. Hann skipulagði fjöldamót-
mæli gegn Pútín árin 2011 og 2012. 
Hann bauð sig fram til borgar-
stjóra Moskvu á síðasta ári og fékk 
þar þriðjung atkvæða, sem skilaði 
honum í annað sæti. - gb

Rússneskur stjórnarandstæðingur fangi á heimili sínu næstu tvo mánuðina:

Í stofufangelsi fyrir mótmæli

ALEXEI NAVALNÍ  Hefur verið einn 
helsti leiðtogi andstæðinga Pútíns síð-
ustu misserin. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEILBRIGÐISMÁL „Við viljum ekki 
þurfa að líða fyrir tal um sam-
einingar og peningaútlát,“ segir 
hverfisráð Hríseyjar sem vill 
læknaþjónustu strax.

Hverfisráðið segir að svör 
hafi ekki borist frá heilbrigðis-
ráðherra en framkvæmdastjóri 
heilsugæslu Dalvíkur vilji að 
heilsugæslumál Hríseyinga flytj-
ist til Akureyrar. „Við lýsum yfir 
furðu okkar með þessi viðbrögð. 
Í dag tilheyrum við Heilsugæsl-
unni á Dalvík og viljum fá lækna-
þjónustu frá þeim hingað nú 
þegar,“ segir hverfisráðið. - gar

Hríseyingar eru ekki sáttir:

Fái nú þegar 
læknisþjónustu

ORKUMÁL Sundlaugin á Hólmavík 
verður lokuð um óákveðinn tíma 
frá og með deginum í dag, 1. mars. 

„Vegna bágrar vatnsstöðu í 
lónum Landsvirkjunar er ekki 
hægt að afhenda svokallaða 
„ótrygga orku“, en sundlaugin á 
Hólmavík er ein þriggja stofnana 
Strandabyggðar með hagstæða 
samninga um kaup á rafmagni,“ 
er staðan útskýrð á vef Strand-
abyggðar. - gar

Óþægindi á Hólmavík:

Sundlaug lokað

HÓLMAVÍK  Skrúfað fyrir ódýrt rafmagn 
í bili.  FRÉTTABLAÐIÐ/GARÐAR

FERÐAÞJÓNUSTA Áætlanir land-
eigenda um gjaldtöku við nokkrar 
af náttúrperlum landsins eru með 
öllu óásættanlegar, segir í tilkynn-
ingu frá Samtökum ferðaþjónust-
unnar (SAF). 

SAF fordæmir leiðina og segir 
að leggja eigi áherslu á heildar-
hagsmuni ferðaþjónustunnar. 
Einnig kemur fram að tryggja 
verði að þær tekjur sem af gjald-
tökunni verða skili sér örugglega 
að fullu til áframhaldandi upp-
byggingar ferðamannastaða.  - ebg 

Stjórn SAF mótmælir: 

Fordæmir leið 
landeigenda 

DÓMSMÁL Hafnarfjarðarbær og 
Skógrækt ríkisins hafa samið um 
553 milljóna króna bætur fyrir 
eignarnám bæjarfélagsins á 160 
þúsund fermetra spildu Skógrækt-
arinnar í Kapelluhrauni.

Bærinn tók landið eignarnámi 
árið 2008. Matsnefnd eignarnáms-
bóta sagði 2009 að greiða ætti 608 
milljónir fyrir landið en bærinn 
undi því ekki og fékk mat „óvil-
hallra“ matsmanna sem í febrúar 
2011 töldu landið 400 milljóna virði 
vorið 2008. - gar

Samkomulag í Hafnarfirði:

Skógræktin fær 
553 milljónir

MANNRÉTTINDI Kvenréttinda-
félag Íslands fagnar ályktun Evr-
ópuþingsins um að banna kaup á 
vændi. Þetta kemur fram í tilkynn-
ingu frá félaginu í gær.

Ályktun Evrópuþingsins er ekki 
bindandi, en í henni eru öll aðild-
arríki Evrópusambandsins hvött 
til að banna kaup á vændi en ekki 
sölu þess.

Í tilkynningu félagsins segir 
meðal annars að Íslendingar megi 
vera stoltir af því að vera meðal 
fyrstu þjóða til þess að setja lög 
sem gera kaup á vændi refsiverð, 
en sú löggjöf var samþykkt hér-
lendis árið 2009.  - bá

Kvenréttindafélagið fagnar ályktun Evrópuþingsins:

Styður bann við vændiskaupum

FAGNAR ÁLYKTUNINNI  Steinunn 
Stefánsdóttir er formaður Kvenréttinda-
félagsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Við bjóðum
góða þjónustu

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000
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Ánægð og stolt

Íslandsbanki leggur mikla áherslu á að bjóða góða þjónustu. Það gleður okkur að viðskiptavinir  

bankans gáfu Íslandsbanka hæstu einkunn á bankamarkaði samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.

Við erum stolt af þessari niðurstöðu og staðráðin í að halda áfram að veita fyrsta flokks þjónustu.

Við þökkum viðskiptavinum ánægjulegt samstarf!
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NÝTT
SLITSTERKT

ÁKLÆÐI!

OOOOO PPPPPP IIIII ÐÐÐÐÐÐ

STANLEY La-Z-boy stóll. 
    Svart, hvítt, brúnt og vínrautt 
        leður á slitflötum.  
        B:81 D:94 H:103 cm.
            Einnig í álæði á tilboðsverði 
              frá kr. 83.990

EMPIRE 
   La-Z-boy stóll. 
      Fæst í 3 litum litum.  
        B:80 D:70 H:102 cm.

RIALTO 
  La-Z-boy stóll. 
    Fæst í fjórum litum.  
      B:80 D:90 H:105 cm.
       Einnig fáanlegur í áklæði
        á tilboði frá kr. 

OREGON Hornsófi 
með tungu. 
Stærð: 305x240x150 
H 85 cm. Tunga getur 
verið beggja vegna. 
Grátt og grábrúnt  
slitsterkt áklæði.

OREGON 
HORNSÓFI MEÐ TUNGU

STÓRIR, LITLIR, MJÚKIR ... SÓFAR FYRIR ALLA!

Stærð: 312x105  
H 85 cm. 
Slitsterkt áklæði
dökkblátt áklæði.

AMERY 
FJÖGURRA SÆTA SÓFI

Stærð: 341x222x160  
H 84 cm. Tunga fáan-
leg beggja vegna.  
Grátt og blátt  
slitsterkt áklæði.

TALIDA 
HORNSÓFI MEÐ  
HVÍLD OG TUNGU

Höfuðpúði seldur sér.

NÝTT
KYNNINGAR

VERÐ!

NÝTT
KYNNINGAR

VERÐ!
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RIALTO 
La-Z-boy 
sjónvarpssófi. 
Ljósgrátt áklæði.  
205 x 90 H:105 cm.

LA-Z-BOY RIALTO – SJÓNVARPSSÓFI

– full búð af nýjum sófum

KENYA 
hægindastóll

Grátt slitsterkt áklæði.

NÝTT
SLITSTERKT

ÁKLÆÐI!

KENYA 
hægindastóll
Blátt slitsterkt áklæði.

HAVANA 
hægindastóll

Orange slitsterkt áklæði.

HAVANA 
hægindastóll
Ólífugænt slitst. áklæði.

SANTANDER SÓFASETT 3JA + 2JA SÆTA SÓFI
Stærð: 3ja sæta: 213x91 H 86 cm. 2ja sæta: 176x91 H 86 cm.

 Svart og brúnt bonded letur.

SÓFASETT 3JA + 2JA SÆTA

FYRIR LIFANDI HEIMILI!



1. mars 2014  LAUGARDAGURSKOÐUN

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRI: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is  RITSTJÓRNARFULLTRÚI: Álfrún Pálsdóttir alfrun@frettabladid.is  VIÐSKIPTI: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is  MENNING: Friðrika Benónýsdóttir fridrikab@frettabladid.is  
DÆGURMÁL: Lilja Katrín Gunnarsdóttir liljakatrin@frettabladid.is VÍSIR: Kolbeinn Tumi Daðason, kolbeinntumi@365.is  LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRAR: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is, Mikael Torfason mikael@frettabladid.is  Fréttablaðið kemur út í 90.000 
eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á 
landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. 
 ISSN 1670-3871 

SPOTTIÐ

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Iðnaðarhúsnæði 
í Vogum
Til leigu 2050 fermetra iðnaðarhúsnæði í Vogum. 
Tveir vinnslusalir með brúkrönum. Hátt til lofts 
og margar innkeyrsluhurðir. Malbikað plan og 
akstursleiðir. Afgirt lóð. Upplýsingar í síma 897-9743.

N
iðurstöður skoðanakönnunar Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2 sýna svo ekki verður um villzt að yfirgnæf-
andi meirihluti þjóðarinnar vill fá að taka sjálfur 
ákvörðun um framhald aðildarviðræðnanna við 
Evrópusambandið. Þannig vilja tæplega 82 prósent 

svarenda að haldin verði þjóðaratkvæðagreiðsla um framhaldið. 
Aðeins rúmlega 18 prósent eru á því að leyfa stjórnarmeirihlut-
anum á Alþingi bara að ráða þessu.

Það er ekki skrýtið. Báðir 
stjórnarflokkar voru búnir að 
segja fólki að haldin yrði þjóðar-
atkvæðagreiðsla um framhald 
viðræðnanna. Það er ekki bara 
Sjálfstæðisflokkurinn sem er að 
svíkja kosningaloforð sín, þótt 
þau hafi verið orðuð með skýrari 
hætti og tekið fram að halda ætti 

atkvæðagreiðsluna á fyrrihluta kjörtímabilsins. 
Í viðtali við Stöð 2 í marz í fyrra sagði Bjarni Benediktsson að 

það kæmi vel til greina að halda þjóðaratkvæðagreiðsluna sam-
hliða sveitarstjórnarkosningunum. Í stuttu viðtali tvítók hann að 
við það yrði staðið og sagði í lokin: „Við munum standa við það að 
hlusta eftir því sem fólkið í landinu vill.“

Framsóknarflokkurinn var líka með stefnu sem kvað á um 
þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna. Kosningaloforðin 
voru ekki eins skýrt orðuð og hjá sjálfstæðismönnum, en eins og 
rakið er í Fréttablaðinu í dag gaf Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
það til kynna, bæði fyrir og eftir kosningar (og eftir að stjórnar-
sáttmálinn lá fyrir), að þjóðaratkvæðagreiðslan yrði haldin. Hann 
hlaut að sjálfsögðu að eiga við að það yrði á kjörtímabilinu, því að 
hann getur engu lofað um hvað gerist einhvern tímann seinna.

Af þessu leiðir að það er ekki hægt annað en að afgreiða það 
sem rökleysu þegar annars vegar formaður Sjálfstæðisflokksins 
talar um „pólitískan ómöguleika“ og hins vegar segir þingmaður 
Framsóknarflokksins að stefnan um þjóðaratkvæðagreiðslu hafi 
verið „varnagli“ ef Framsókn lenti í stjórn með Samfylkingunni. 
Þetta er ósköp einfalt. Tveir flokkar fóru saman í ríkisstjórn. Þeir 
eru báðir andvígir ESB-aðild en hvorugur getur breytt þeirri stað-
reynd að fyrir kosningar gáfu þeir þjóðinni til kynna að hún fengi 
að kjósa um framhald aðildarviðræðnanna og þeir myndu sætta 
sig við niðurstöðuna. Allt tal um að menn hafi fengið þannig sam-
starfsflokk í fangið að þeir geti ekki staðið við kosningaloforðin er 
– svo það sé sagt aftur – rökleysa.

Af hverju þorir ríkisstjórnin ekki að hlusta á fólkið? Kannski af 
því að næstum því tveir þriðjuhlutar svarenda í könnuninni segja 
að ef þjóðaratkvæðagreiðslan yrði haldin, myndu þeir kjósa með 
því að halda viðræðunum áfram. Það virðist stjórnarliðið líta á 
sem hræðilegan, pólitískan ómöguleika – að þurfa að framkvæma 
vilja almennings.

En þá hefðu forystumenn stjórnarflokkanna líka alveg átt að 
sleppa því fyrir kosningar að tala um þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Þeir hefðu bara átt að koma hreint fram og segja: Við ætlum að 
slíta aðildarviðræðunum við Evrópusambandið, alveg sama hvað 
fólkinu finnst. Þá gætu þeir sagt núna með góðri samvizku: „Það 
má ekki gleyma því að hér var kosið í vor.“

Yfirgnæfandi meirihluti vill þjóðaratkvæði:

Þora þau ekki að 
hlusta á fólkið?

Ríkisstjórnin hefur sent frá 
sér þrenns konar skilaboð 
varðandi Seðlabankann. Í 
fyrsta lagi hefur forsæt-

isráðherra margítrekað harða 
gagnrýni á stefnu og vinnubrögð 
yfirstjórnar bankans. Í henni felst 
vantraust.

Í öðru lagi hefur fjármálaráð-
herra ákveðið að auglýsa eftir 
nýjum bankastjóra. Lögin byggja 
einfaldlega á þeirri hugsun að 
stjórnvöld á hverjum tíma geti 
losað embættið eftir fimm ár án 
þess að nefna orðið brottvikningu. 
Það er svo annað mál hvort fimm 
ára tímamörkin, sem ákveðin voru 
af fyrri stjórn, samræmast í einu 

og öllu hugmynd-
um um sjálfstæði 
bankans; að því 
ógleymdu að frá 
fyrri tíð er góð 
reynsla af langri 
setu á þessum 
stóli.

Í þriðja lagi 
hefur fjármálaráðherra ákveðið 
að skipa starfshóp til þess að end-
urskoða lögin um Seðlabankann. 
Þetta eru áhugaverðustu skila-
boðin. Af tveimur ástæðum er 
þetta eðlileg ákvörðun. Önnur er 
sú að frá aldamótum hefur ekki 
tekist nema um skamma hríð að 
ná verðbólgu markmiði sex ríkis-

stjórna. Hin er að nú blasir við að 
gjaldeyrishöft í einhverri mynd 
sýnast ekki lengur vera tímabund-
ið ástand. Stjórnkerfið þarf því að 
laga að þeim veruleika.

Í meginatriðum hefur bank-
inn fylgt sömu hugmyndafræði 
við vaxtaákvarðanir eftir hrun 
eins og fyrir. Vaxtastefna fyrri 
bankastjórnar var líka umdeild. 
Stundum gerði pólitíkin athuga-
semdir við hana. Af hálfu aðila 
vinnumarkaðarins sætti hún 
þungri gagnrýni. Hún naut afger-
andi stuðnings í fræðasamfélag-
inu með fáum undantekningum. Í 
fjármálakerfinu naut vaxtastefn-
an svo nokkuð góðs skilnings.

Seðlabankinn

Pólitíska hliðin á þessu við-
fangsefni er áhugaverð. 
Þegar vinstri stjórnin vék 

bankastjórninni frá, sem bar 
ábyrgð á hruntímanum, kaus 
hún að fara ekki í uppgjör um 
stefnuna. Hún virðist einkum 
hafa farið í það uppgjör vegna 
ábyrgðar þáverandi bankastjórn-
ar á þeim þrjúhundruð milljörð-
um króna sem skattgreiðendur 
þurftu að taka á sig vegna taps 
bankans.

Spurningin sem vaknar er sú 
hvort núverandi ríkisstjórn hefur 
í hyggju að fara í uppgjör við þá 
hugmyndafræði sem ráðið hefur 
vaxtaákvörðunum frá því verð-

bólgumarkmiðið var sett í byrj-
un aldarinnar. Þetta er hnýsileg 
pólitísk spurning með hliðsjón af 
þeim deilum sem verið hafa um 
orsakir hrunsins. 

Fyrst og fremst er þetta þó 
spennandi umræðuefni vegna 
framtíðarinnar. Þó að stjórnkerf-
isbreytingin frá 2009 sýnist hafa 
verið til bóta er erfitt að meta 
árangurinn vegna haftanna.

Viðfangsefnið er einkum hag-
fræðilegt. Eigi að síður kemst 
pólitíkin ekki hjá að taka afstöðu 
til þess. Sjálfstæði Seðlabankans 
byggir á lagaheimildum. Þær 
eru grundvöllur þeirra mark-
miða sem sett eru og þeirra tóla 

sem nota má til að ná þeim. Þó að 
ákvarðanirnar séu teknar sjálf-
stætt er pólitísk ábyrgð að baki 
þeim. Pólitísk gagnrýni á bank-
ann er því innantóm nema menn 
hafi skýrar hugmyndir um hvern-
ig breyta á lögunum og leikregl-
unum.

Um þessi mál þarf að fara 
fram bæði fræðileg og pólitísk 
umræða. Ríkisstjórnin þarf fyrr 
en síðar að gera gleggri grein 
fyrir markmiðunum með endur-
skoðuninni. En stjórnarandstað-
an þarf líka að svara spurningum. 
Það er ekki nóg að sá efasemdum 
um tilgang þeirra skilaboða sem 
ríkisstjórnin hefur sent frá sér.

Pólitíska hliðin

Óhætt er að fullyrða að 
veruleg hætta er á ferð-
um ef við festumst í því 

fari að grundvallarbreytingar 
verði gerðar á löggjöf og yfir-
stjórn bankans við hver stjórnar-
skipti. Fyrir þá sök er afar brýnt 
að boðuð endurskoðun verði gerð 
með breiðri sátt um hlutverk og 
aðferðafræði þessarar lykilstofn-
unar. Takist það ekki mistekst til-
raunin.

Stjórnarandstaðan hefur sett 
fram efasemdir um tvennt. Ann-
ars vegar að horfið verði frá fag-
legu ráðningarferli seðlabanka-

stjóra og hins vegar að sjálfstæði 
bankans verði skert. Enn hefur þó 
ekkert komið fram sem hönd er á 
festandi um slíkar efasemdir.

Sjálfstæður seðlabanki er snið-
inn að opnu og frjálsu hagkerfi. 
Sú hugmynd rímar í hina röndina 
ekki eins vel við varanleg gjald-
eyrishöft, þótt þau fái nýtt nafn, 
og þær stórauknu vaxtaniður-
greiðslur vegna afnáms verð-
tryggingar, sem boðaðar hafa 
verið. Meðan höftin fjötra líf-
eyrissjóðina við innlenda fjár-
festingu er einnig alls óvíst að 
unnt verði að viðhalda þeim sam-

keppnisreglum sem gilda í nútíma 
markaðsþjóðfélagi.

Hættan er sú að við þessar 
aðstæður sogist menn smám 
saman inn í gamlan heim og neyð-
ist til að breyta stofnanakerfinu 
til samræmis. Það er örugglega 
ekki ásetningur ríkisstjórnar-
innar. Hún gæti aftur á móti setið 
uppi með að þurfa að færa stjórn-
kerfið áratugi aftur í tímann ef 
sú mynd er rétt, sem veit að þeim 
er ekki hafa séð leynilega hluta 
stefnunnar, að hún kunni ekki ráð 
til að brjótast út úr vandanum og 
loki á aðrar leiðir.  

Hætturnar
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ix35

Vandaður - fj rhj ladrifinn

OPIÐ  DAG, LAUGARDAG FR  12-16

Bj ðum vetrardekk og dr ttarbeisli
með llum ix35  takmarkaðan t ma!
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Hyundai ix35, d sil, beinskiptur – Verð: 5.790.000 kr.
Hyundai ix35, d sil, sj lfskiptur – Verð: 6.390.000 kr.

Fj rhj ladrifinn / hiti  st ri / hiti  fram- og aftursætum / HAC brekkubremsa  
bakkmyndav l / fjarlægðarskynjarar að aftan og framan / eldsneytisnotkun 5,5 l/ 100 km*

5 ra byrgð
takmarkaður akstur
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Við erum kynslóðin sem ólst upp í 
hinu svokallaða góðæri. Kynslóð-
in sem þekkti ekki annað en ríkis-
stjórn Sjálfstæðisflokksins, meiri-
hlutaræði og staðnað valdakerfi 
Davíðs Oddssonar, kvótakerfi 
og bankakerfi einkavætt fyrir 
einkavini, Kárahnjúkavirkjun, 
þjóðrembu útrásarinnar, spaða-
gosa á sviði með 50 Cent og trúna 
á Ísland – Best í heimi/Stórasta 
landið í heimi!

Samfélagið sem flaug stjórn-
laust áfram og þoldi ekki gagn-
rýni. Samfélagið sem hrundi yfir 
okkur í framhaldsskóla.

Þá urðu sko allir  brjálaðir; 
búsáhaldabyltu Austurvelli 
dögum og vikum saman, tug-
þúsundir Íslendinga. Við vildum 
stjórnarslit og kosningar; nýjan 
og faglegan Seðlabanka, Fjár-
málaeftirlit, fjölmiðla og háskóla. 
Alþingi. Nýja stjórnarskrá og 
betri stjórnsýslu, sjálfbæra 
stjórnarhætti í sátt við umhverfið.

Upplýstari og faglegri umræðu 
með lýðræðislegri og málefna-
legri vinnubrögðum. Samráð, 
virðingu og auðmýkt.

Svo gerðist eitthvað Icesave og 
verðtrygging og skjaldborg og 
allir gleymdu.

Framsókn lofaði fólki lægri 
skuldum, Sjálfstæðisflokkurinn 
lægri sköttum og flokkarnir sem 
leiddu þjóðfélag æsku okkar til 
hruns komust aftur til valda eins 
og hendi væri veifað.

Endurreisn eftirhrunsáranna 
var hratt og örugglega leyst upp 
svo að gamla Ísland stæði bert 
eftir. Nýrri stjórnarskrá, með 
lýðræðisumbótum, gegnsæi og 
ábyrgð, var hent í ruslið. Þjórsá 
varð dollaramerki. 120 milljarðar 
í íslenskan ríkisáburð.

Hvergi auðmýkt og virðing
Útgerð, auðmenn og ferðaþjónusta 
fengu grið vegna þess að þau áttu 
svo bágt, á meðan háskólarnir, 
ríkisútvarpið, heilbrigðiskerfið 
og fátækt fólk í fátækum löndum 
fékk að finna fyrir niðurskurðar-
hnífnum.

Áhættufjárfestir varð formað-
ur FME á meðan fyrrverandi for-
maður, sem rannsóknarskýrsl-
an taldi verulega ábyrgan að 

 vanrækslu í því starfi, varð for-
maður flokkspólitískrar stjórnar 
LÍN – sem drullaði yfir náms-
menn í kjölfarið. Stjórn RÚV varð 
líka flokkspólitísk, 60 starfsmönn-
um var sagt upp og útvarpsstjór-
inn hrökklaðist úr starfi eftir að 
ríkisfjölmiðillinn leyfði sér gagn-
rýna umfjöllun.

Gagnrýnin umfjöllun í fræða-
samfélaginu, sem svo sárlega 
vantaði á uppeldisárum okkar, 
hlaut hótanir um brottrekstur og 
opinber uppnefni ráðamanna að 
launum. Sjálfstæður seðlanka-
stjóri var með „undarlega for-
gangsröðun“ þegar hann lagði 
mat á stefnu stjórnarinnar, svo 
nauðsynlegt þurfti að auglýsa 
stöðu hans lausa og skapa „svig-
rúm“ til að breyta þeirri nýtil-
komnu meginreglu að skipa seðla-
bankastjóra faglega.

Auðmýkt og virðingu er hvergi 
að finna.

Aldrei aftur
Formaður fjárlaganefndar ögrar 
og hótar gagnrýnendum sínum, 
tvíeflist þegar hún finnur að hún 
gerir eitthvað sem öðrum mis-
býður og heldur ótrauð áfram að 
„rúst’essu“.

Forsætisráðherra rústar þessu 
líka. Drullar yfir alla sem voga 
sér gagnrýni, ræðst að persón-
um, svarar spurningum með 
útúrsnúningi og skætingi, hæð-
ist að fjölmiðlamönnum og fræði-
mönnum, gerir lítið úr rökfærni 
viðmælenda sinna á sama tíma 
og hann gerist sjálfur sekur um 
hroka, yfirgang og rökleysur sem 
eiga sér vart hliðstæðu, nema ef 
vera skyldi í kónginum gamla – 
sem nú ritstýrir einum stærsta 
fjölmiðli landsins, með reglu-
bundnum árásum á endurreisn-
ina. Útlendingar eru aftur orðn-
ir skammstafanir sem þarfnast 
endurmenntunar og Ísland bezt 
í heimi.

Og nú ætla báðir stjórnarflokk-
arnir að svíkja skýr kosningalof-
orð blákalt með því að slíta við-
ræðum við ESB. Með því að koma 
í veg fyrir að umræða um eitt 
stærsta deilumál þjóðarinnar geti 
orðið upplýst, í veg fyrir að þjóðin 
fái sitt að segja um eigin framtíð. 
Með því að gefa skít í þá lýðræðis-
hugsun sem glitti í upp úr hruni.

Með því ætla þeir að reka síð-
asta naglann í líkkistu umbóta 
eftir hrun. Sturta nýja Íslandi 
niður klósettið. Endurvekja sam-
félag góðærisins, svo næstu kyn-
slóðir verði undir hruni hins nýja 
loftkastala gömlu valdaklíkunnar.

Það er á okkar allra ábyrgð að 
koma í veg fyrir það. Mætum á 
Austurvöll í dag með búsáhöld og 
von í brjósti. Og aftur og aftur, 
þangað til þeir fara. Svo samfé-
lag æsku okkar snúi aldrei aftur.

Slæm tíðindi birtast Íslandi 
í frammistöðumati Eftir-
litsstofnunar EFTA (ESA) 
á innleiðingu tilskipana 
og reglugerða á Evrópska 
efnahagssvæðinu. Ísland 
er nú langaftast af öllum 
EES-ríkjunum; þremur 
EFTA-ríkjum og 28 ESB-
ríkjum. Mikilvægt er að 
ríki innri markaðarins inn-
leiði réttargerðir á svipuð-
um tíma því að samræmt 
regluverk er forsenda þess 
að fólk geti notið sömu rétt-
inda, t.d. í félagslegu tilliti, eða 
fyrirtæki búið við sömu rekstrar-
skilyrði og eftirlit.

ESA hefur eftirlit með því að 
skuldbindingar samkvæmt EES-
samningnum séu efndar. Eftir-
litið lýtur að því hvenær og hvern-
ig EES-reglur eru innleiddar og 
hvernig þeim er framfylgt af 
stjórnvöldum. EES-samningur-
inn tók gildi árið 1994 og fól í sér 
heimsins stærsta fríverslunar-
svæði. Í honum er kveðið á um fjór-
frelsið; frjáls viðskipti með vöru og 
þjónustu og óhindraðan flutning 
fólks og fjármagns. EFTA-ríkjun-
um er veitt aðild að sameiginlegu 
markaðssvæði ESB. Það fylgir að 
breytingar á löggjöf ESB á gildis-
sviðum EES-samningsins taka til 
alls svæðisins. Þannig eru EFTA-
ríkin skuldbundin til að innleiða 
slíkar breytingar í landsrétt hjá 
sér. Sérstök sameiginleg nefnd 
fulltrúa EFTA-ríkjanna og fram-
kvæmdastjórnar ESB ber ábyrgð 
á að taka nýjar gerðir inn í EES-
samninginn. Þegar ákvörðun sam-
eiginlegu nefndarinnar liggur 
fyrir ber EFTA-ríkjunum skylda 
til að innleiða samþykktar gerðir 
í landsrétt.

Skyldan á stjórnvöldum
Skyldan til að innleiða gerðir tím-
anlega hvílir á stjórnvöldum hvers 

ríkis. Það er ekki val-
kvætt hvenær eða hvort 
það er gert heldur spurn-
ing um efndir á samningi. 
Réttindin samkvæmt 
honum felast í aðgangi að 
innri markaði Evrópusam-
bandsins og skyldurnar í 
því að tryggja jafnræði 
og sambærilegar reglur 
á þeim markaði. Vinnuna 
sem í því felst verður að 
vinna hvort heldur það er 
hjá stjórnvöldum eða lög-
gjafanum.

Verðmæti EES-samningsins 
felast ekki aðeins í hindrunar-
lausum aðgangi að markaði fyrir 
langstærstan hluta útflutnings og 
innflutnings heldur jafnframt í 
aðild að rannsóknar- og þróunar-
verkefnum sem lagt hafa grunn að 
verkefnum fyrir margt af okkar 
best menntaða fólki.

Þátttaka í menningar-, jafn-
réttis- og byggðaverkefnum 
hefur hvatt til nýrrar hugsunar og 
vinnubragða og flestir telja áhrif-
in á félagsleg réttindi og umhverf-
ismál hafa verið afar jákvæð. 
Hvað sem mönnum kann að finn-
ast um að innleiða löggjöf sem á 
uppruna í Evrópusamstarfi er 
litlum vafa undirorpið að í heild-
ina hefur hún verið jákvæð fyrir 
samfélagið og leitt til þróunar 
atvinnugreina. Má þar sem dæmi 
nefna stóraukna verðmætasköpun 
í fiskútflutningi, ferðaþjónustu og 
flugrekstri.

Traust er undirstaðan
Þegar EES-samningurinn var 
gerður var mun meira jafnræði 
með ESB og EFTA en nú er. Þótt 
þáverandi EFTA-ríki, Austurríki, 
Finnland, Ísland, Sviss, Noregur 
og Svíþjóð, væru ekki fjölmenn 
voru þau efnahagslega öflug lýð-
ræðisríki. Evrópusambandsríkin 
voru þá 12 talsins en eru nú 28. 

Austurríki, Finnland og Svíþjóð 
gengu úr EFTA og í ESB. Þrjú 
EFTA-ríkjanna; Ísland, Noreg-
ur og Liechtenstein eiga aðild að 
EES-samningnum, en Sviss stend-
ur utan samningsins. EES-samn-
ingurinn opnar EFTA-ríkjunum 
margvíslega möguleika sem ólík-
legt er að tækist að semja um nú.

Vilji menn njóta ávinningsins 
af því að vera hluti af innri mark-
aði ESB án aðildar að sambandinu 
er ekki um að ræða aðra kosti en 
EES-samninginn. Traust á að 
framkvæmd sé í samræmi við 
samninginn er undirstaða sam-
starfsins.

EES-samningurinn er Íslend-
ingum nú mikilvægari en nokkru 
sinni fyrr. Íslensk stjórnvöld 
þurfa að takast á við innleiðingar-
hallann sem nú er á EES-gerðum. 
Liechtenstein, 37 þúsund manna 
ríki með sáralitla stjórnsýslu, 
er dæmi um að með góðu skipu-
lagi, bæði á undirbúningsstigi í 
Brussel og og framkvæmdastigi 
í Vaduz, er unnt að ná framúr-
skarandi árangri. Á Íslandi þarf 
að koma málum í betra horf. Ekki 
verður við það unað að ár eftir ár 
sé Ísland með lökustu frammi-
stöðu allra ríkja á Evrópska efna-
hagssvæðinu. Það er til þess fallið 
að grafa undan trausti á landinu 
og þar með á samstarfinu sem 
Evrópska efnahagssvæðið bygg-
ist á.

➜ Verðmæti EES-samn-
ingsins felast ekki aðeins í 
hindrunarlausum aðgangi 
að markaði fyrir langstærst-
an hluta útfl utnings og inn-
fl utnings heldur jafnframt 
í aðild að rannsóknar- og 
þróunarverkefnum sem lagt 
hafa grunn að verkefnum...

➜ Útgerð, auðmenn og 
ferðaþjónusta fengu grið 
vegna þess að þau áttu svo 
bágt, á meðan háskólarnir, 
ríkisútvarpið, heilbrigðiskerf-
ið og fátækt fólk í fátækum 
löndum fékk að fi nna fyrir 
niðurskurðarhnífnum.

Evrópska efnahagssvæðið mikil-
vægara en nokkru sinni fyrr

Nú er komið nóg!
SAMFÉLAG
Viktor Orri Valgarðsson, 
stjórnmálafræðingur
Stefán Rafn Sigurbjörnsson, 
formaður Ungra jafnaðarmanna
Inga Auðbjörg Kristjánsdóttir, 
varaformaður Ungra jafnaðarmanna
Gísli Garðarsson, talsmaður Ungra 
vinstri grænna í utanríkismálum
Una Hildardóttir, 
alþjóðaritari Ungra vinstri grænna
Arnaldur Sigurðarson, 
formaður Ungra pírata
Ásta Helgadóttir, varaþingmaður Pírata
Unnsteinn Jóhannsson, 
fulltrúi Bjartrar framtíðar
Freyja Steingrímsdóttir 
alþjóðafulltrúi Ungra Evrópusinna
Sema Erla Serdar, 
fyrrv. formaður Ungra Evrópusinna
Ólafur Heiðar Helgason, hagfræðinemi
Oddur Ævar Gunnarsson, 
stjórnmálafræðinemi
Garðar Þór Þorkelsson, 
kvikmyndafræðingur

EVRÓPUMÁL

Helga Jónsdóttir
situr í þriggja 
manna stjórn ESA 
– Eft irlitsstofnunar 
EFTA

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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    MADE
BY SWEDEN

Svíþjóð, líkt og Ísland, er land andstæðna.  Þar tekst ljósið á við myrkrið. 
Stórbrotið landslag, langar vegalengdir, snjór, rigning og ís.

Þetta er heimili Volvo XC60. Bíll sem er byggður fyrir ólíkar aðstæður. 
Upplifðu einstaka hönnun og skandinavískan lúxus.

KYNNTU ÞÉR NÝJAN OG ÖFLUGRI VOLVO XC60

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I volvo.is
Volvo XC60 AWD, D4 dísil, 20 ventlar, 5 strokkar, 181 hö, tog 420 Nm, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,4 l/100 km. CO2 169 g/km. 
Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

Komdu og skoðaðu Volvo XC60 AWD með nýrri og öflugri dísilvél
Meira afl, aukin sparneytni og enn skemmtilegri í akstri

- VOLVO XC60 OG ZLATAN -

Opið virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
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„Þetta eru fjölbreyttir þættir fyrir 
breiðan hlustendahóp,“ segir Ragn-
ar Hansson, einn af aðstandendum 
Alvarpsins sem fer í loftið í dag. 
Alvarpið er hlaðvarp, eins konar 
útvarpsstöð á netinu, þar sem 
fjölbreytt úrval þátta er aðgengi-
legt fyrir hlustendur á vefsíð-
unni alvarp.is. Þáttunum er hægt 
að hlaða niður á síma og tölvu 
og hlusta hvenær og hvar sem 
er. Ragnar segir hugmyndina að 

Alvarpinu sprottna frá honum 
sjálfum, Hugleiki Dagssyni og 
Ara Eldjárn. „Ég hef lengi verið 
að hlusta á hlaðvarp, eða podcast 
eins og það kallast á ensku. Við 
þrír byrjuðum að tala um þetta 
og svo bara ákváðum við að safna 
fólki saman og kýla á þetta,“ segir 
Ragnar en hópurinn hefur verið 
að vinna að undirbúningi síðan um 
áramótin. 

Ásamt þeim Ragnari, Hugleiki 
og Ara koma þau Saga Garðars-
dóttir. Ugla Egilsdóttir, Sigur-
laug Gísladóttir, Gunni Tynes, 
Jóhann Ævar Grímsson, Bergur 
Ebbi Benediktsson, Snorri Helga-
son, Kolfinna Nikulásdóttir. Krist-

ín Björk og Diljá Ámundadóttir að 
Alvarpinu. Þó að margir í hópnum 
séu tengdir við grín og glens segir 
Ragnar þættina spanna alla flór-
una eins og kvikmyndir, tónlist, 
þjóðmál og fleira.

„Nafnið var valið af kostgæfni 
enda planið síðar meir að bæta inn 
myndböndum. Núna byrjum við 
smátt og sjáum hvernig þetta vex.“

Formleg dagskrá Alvarpsins 
hefst á mánudaginn en núna er 
hægt að hlusta á fyrstu þættina, 
meðal annars brakandi ferskan 
þátt Þorsteins Guðmundssonar af 
Grínistum hringborðsins, sem einu 
sinni var á dagskrá Rásar 2. 

 alfrun@frettabladid.is

Álfrún 
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

Ástríður viðarsdóttir, fjölmiðlakona

Fer í ástarfl ugferð með kæró
„Ég ætla fara í sund og svo ætla ég að fara í ástarflug-
ferð með kærastanum mínum því hann er flugmaður. 
þá ætla ég líka að eyða tíma í eldhúsinu og baka 
meðal annars bananabrauð handa flugmanninum 
en við endum svo líklega helgina á að fara í bíó, á 
myndina non-stop.“

Hilda Jana Gísladóttir, dag-
skrárstjóri N4

Kúr og kósíheit
„Ég var að koma frá Þýska-
landi og sé fram á afslappaða 
fjölskylduhelgi með laugardags-
nammi og kúri og kósíheitum.“

Tinna Sverrisdóttir, leik-
kona og Reykjavíkurdóttir

Skorar á mávana
„Ég ætla á Bláskjá í kvöld. Ætli 
ég gefi svo ekki bara öndunum 
brauð á morgun og skori á 
mávana í rappbattli.“

Guðmundur Andri 
Thorsson, rithöfundur

Hátíð um Júlíönu
„Í dag ætla ég að fara á hátíð 
í Stykkishólmi sem kennd er 
við Júlíönu Jónsdóttur, fyrstu 
konuna sem gaf út ljóðabók á 
íslensku–  bókina Stúlka–  þar 
ætla ég að tala um Sæmd.“

Á MATARMARKAÐ BÚRS-
INS Í HÖRPU. Sælkerasmjatt 
með bændum, framleiðend-

um og neytendum í tónlistarhúsinu. 
Eitthvað fyrir matgæðinginn. Opið í 
dag og á morgun frá 11-17. 

Á HLJÓMSVEITINA VÖK. 
Hafnfirsk rafsveit sem vann 
Músík-

tilraunir í 
fyrra og hefur 
vakið mikla 
athygli. Sveit-
ina skipa þau 
Margrét Rán 
Magnúsdóttir 
og Andri Már 
Enoksson. 

 BÓKINA ÓSKALISTANN 
EFTIR GRÉGOIRE DELA-
COURT. Frönsk verðlaunabók 

um 47 ára 
gamla konu 
sem fær 
tækifæri til að 
umbylta lífi 
sínu eftir frem-
ur óspennandi 
lífshlaup.

Á BIKARÚRSLIT HAND-
BOLTANS UM HELGINA 
Í BÆÐI KVENNA- OG 

KARLADEILDINNI. Leikirnir fara 
fram í Laugardalshöll en eru sýndir í 
beinni á Ríkissjónvarpinu.  

Alvarpið fer í loft ið í dag
Frækinn og fj ölbreyttur hópur hefur tekið sig saman og stofnað hlaðvarpsstöð á netinu undir nafninu 
 Alvarpið. Þættir Alvarpsins fj alla meðal annars um kvikmyndir, tónlist og þjóðmál. 

Hefnendurnir–  umsjón: Hugleikur 
Dagsson og Jóhann Ævar Grímsson 
Áhugavarpið–  umsjón: Ragnar 
Hansson
Ástin og leigumarkaðurinn–  umsjón: 
Saga Garðarsdóttir og Ugla Egilsdóttir
Fíla lag–  umsjón: Bergur Ebbi 
Benediktsson og Snorri Helgason
Grínistar hringborðsins–  umsjón: 
Þorsteinn Guðmundsson
Ísland í dag, satan–  umsjón: Kolfinna 
Nikulásdóttir og Nikulás Stefán 
Nikulásson
Diljá Ámundadóttir - pródúsent
Gunni Tynes og Sigurlaug Gísladóttir 
- tæknimenn

ALVARPIÐ

Fimm góð en furðuleg ráð fyrir fataskápinn
Fréttablaðið tók saman nokkur skemmtileg ráð til að flikka upp á fatnaðinn i fataskápnum og
komst að því að frystirinn og kæliskápurinn ættu kannski betur heima í svefnherberginu. 

Á LEIÐINNI Í LOFTIÐ  Fjölbreyttur hópur kemur að Alvarpinu, nýrri útvarpsstöð á netinu, sem fer í loftið í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

1Flikkaðu upp á töskuna
Flestir þekkja það að fá rispur á leðurtöskuna. 
Hægt er að laga misfellur og rispur í leðri 

með því að nudda rakakremi með eyrnapinna á 
svæðið sem þarf að laga. 

2 
í frystinn
Geymdu 
ilmvatnið í 

frystinum til að halda 
því fersku og góðu 
lengur. 

3 
Þvotta-
vélar-
bann

Ekki setja 
gallabuxurnar í 
þvottavélina. Ef 

buxurnar byrja að 
lykta skelltu þeim 
frekar í poka og 
inn í frysti. Eftir 
smá stund verða 

þær lyktarlausar og 
einstaklega ferskar. 

4  Tómatsósa
Maður þarf ekki að fara 
lengra en inn í eldhús 

til að geta flikkað upp á skart-
gripina. Smá tómatsósa gerir 
nefnilega kraftaverk fyrir 
koparinn. 

5 
Haltu 
leðrinu
Leðurbuxur 

og leggings 
eiga það til að 
teygjast og verða 
sniðlausar. Besta 
ráðið til að sporna 
við því er annaðhvort 
að snúa þeim öfugum 
og geyma í frystinum í 
nokkra klukkutíma eða 
setja öfugar í þurrkara 
á lágan hita í nokkrar 
mínútur. 
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FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...
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Fjölbreytt dagskrá verður á háskólasvæðinu í dag 
þar sem í boði verða viðburðir, kynningar og 
uppákomur sem sýna vísindin í litríku og lifandi ljósi. 

Kynntu þér fjölbreytt námsframboð 
Háskóla Íslands í bæði grunn- og framhaldsnámi. 

FJÖR OG FRÆÐI FYRIR 
ALLA FJÖLSKYLDUNA

SPRENGJUGENGIÐ MEÐ MAGNAÐAR SÝNINGAR KL. 13 OG 14.30
VÍSINDASMIÐJAN OPIN

Kappakstursbíll í smíðum  Ferðalag til stjarnanna  Dægurlagadúettar  Háskóladansinn 

Kínverskur drekadans  Vísindabíó  Gjörningar   Gos og grill  Mannsheilinn og líffærin 

í návígi  Blóðsykurmælingar  Krónusmíði  Ýmis undur í smásjánni 

VELKOMIN 
Í HÁSKÓLA ÍSLANDS

HÁSKÓLADAGURINN ER Í DAG
LAUGARDAGINN 1. MARS KL. 12–16
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Aðalfundur Geðhjálpar verður haldinn að Þórunnar túni 2  
(Skúlatúni 2) efstu hæð, gegnt húsakynnum Geðhjálpar,   

laugardaginn 22. mars kl. 14. 
 

Á dagskrá verða hefðbundin aðalfundarstörf, m.a.  
kjör nýrra stjórnarmanna og umfjöllun um lagabreytingar.

Félagsmenn eru hvat tir t il að mæta á fundinn.  
Virðingarfyllst ,

 
stjórn Geðhjálpar.

 
www.gedhjalp.is

AÐALFUNDUR  
GEÐHJÁLPAR 2014

Ég byrjaði mjög ungur í 
þessum bransa. Mér finnst 
eiginlega ótrúlegt að ég 
hafi komist tiltölulega 
óskaddaður í gegnum það 
að vera áberandi, ungur 

drengur. Ég held að ástæðan fyrir 
því að mörgu leyti sé mamma. Hún 
var alltaf á bremsunni,“ segir leik-
arinn Þorvaldur Davíð Kristjánsson. 
Hann leikur aðalhlutverkið í leikrit-
inu Furðulegt háttalag hunds um 
nótt sem frumsýnt verður 8. mars í 
Borgarleikhúsinu.

Fékk gjafir og bréf frá unglings-
stúlkum
Þorvaldur sló fyrst í gegn sem rödd 
Simba í íslenskri talsetningu á The 
Lion King og steig í kjölfarið á svið 
í ýmsum uppfærslum, til dæmis í 
Bugsy Malone. Hann er án efa ein 
vinsælasta barnastjarna sem Ísland 
hefur alið og á tímabili var hann afar 
vinsæll meðal stúlknanna. Hann fór 
ekki varhluta af þeim vinsældum.

„Ég fékk mörg bréf og símhring-
ingar. Ég fékk líka hótanir frá ung-
lingsstrákum vegna þess að ein-
hverjar stelpur í skólanum þeirra 
sendu mér bréf. Það komu líka marg-
ar stúlkur heim til mín og mér bár-
ust gjafir. Það var mjög sérstakt að 

upplifa þetta en líka gaman. Ég man 
eftir einu skipti þegar vinur minn 
var hjá mér og það komu nokkrar 
stelpur heim. Hann tók upp á því að 
elta þær út götuna með kökukefli 
því honum fannst það fyndið. Mér 
fannst það frekar leiðinlegt en ekk-
ert ofbeldi átti sér stað heldur var 
bara hlegið,“ segir Þorvaldur. Þótt 
hann hafi verið viðloðandi leikhúsið 
frá blautu barnsbeini segir hann að 
leiklistin hafi ekki alltaf verið tak-
markið.

„Ég var mjög hvatvís krakki og er 
enn að einhverju leyti. Ég hikaði ekki 
við það að fara á staði og biðja um 
vinnu ef mig langaði að vinna ein-
hvers staðar. Pabbi vann hjá Útvarp-
inu og ég sótti um vinnu þar. Mér 
var rétt bók og las upp úr henni og 
allt í einu var ég komin inn í stúd-
íó. Þaðan fór boltinn að rúlla. Ég hef 
oft hugsað með mér af hverju ég geri 
ekki eitthvað allt annað. Hvað er ég 
að hugsa? Af hverju er ég að þræla 
mér út á lágmarkslaunum og þjást 
eftir sýningu eða illa heppnaða senu 
í bíómynd? Svo hef ég alltaf komið 
að þessu aftur því þetta er einhvers 
konar ástríða. Ég held líka að leiklist-
in auki skilning manns á öðru fólki 
og eykur þar af leiðandi samkennd 
sem vonandi gerir mann að betri 
manneskju.“

Byrjaði á núllpunkti
Þorvaldur útskrifaðist úr einum virt-
asta listaskóla heims, Juilliard í New 
York, árið 2011. En af hverju valdi 
hann Bandaríkin?

Hafnaði hlutverki í Hollywood
Þorvaldur Davíð Kristjánsson leikur einhverfan dreng í Furðulegu háttalagi hunds um nótt. Hann hafnaði hlutverki í Hollywood-mynd 
til að takast á við þá áskorun. Hann er með margar hugmyndir í kollinum og langar að kenna leiklist og setjast aft ur á skólabekk.

STEFNIR Á AÐ 
KENNA  „Mig langar 
einnig að miðla 
leiklistinni einhvern 
veginn í kennslu og 
það er í pípunum,“ 
segir Þorvaldur. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

  Þetta var 
stórt verkefni 

sem skartar 
stórleikurum 

sem mig hefur 
alltaf langað til 

að vinna með. 
Vonandi fæ ég 

svipað tækifæri 
seinna. Það er 

allavega góðs viti 
að nafnið mitt er 

einhvers staðar 
þarna úti.

„Ætli ég sé ekki af VHS-kynslóðinni. Ég 
fór út á vídeóleigu og horfði á bandarísk-
ar bíómyndir eins og Tango and Cash og 
fleiri góðar. Það var barnslegur draumur 
til að byrja með að fara til Ameríku. Það 
þróaðist í það að ég las mér til um skóla. 
Ég hafði áhuga á að kynnast ólíkri menn-
ingu. Komast burt frá heimahögunum til 
að læra að meta þá betur. Læra tungu-
málið nokkuð vel. Þetta var fyrst draum-
ur og síðan meðvituð ákvörðun á faglegum 
nótum,“ segir Þorvaldur. Hann sótti um sex 
skóla í Bandaríkjunum og segir það ekki 
hafa verið erfiða ákvörðun að taka boðinu 
frá Juilliard enda gífurlega erfitt að kom-
ast inn í skólann. Eftir tímafrekt umsókn-
arferli með nokkrum síum tóku við fjögur 
ár af krefjandi leiklistarnámi.

„Þetta var voðalega lítið gaman. Þetta 
var að mestu leyti bara erfitt. Þetta voru 
fjögur ár af erfiðleikum og krefjandi verk-
efnum. Á þessu tímabili taldi ég að sköp-
unin færi fram í gegnum þjáninguna en 
ég hef sem betur fer breyst og er opnari 
fyrir gleðinni núna. Skóladagarnir voru 
langir og ég þurfti að yfirstíga það þrep 
að tjá mig á öðru tungumáli. Ég þurfti að 
byrja á núllpunkti. Ég hélt að ég væri mjög 
góður í ensku, skildi allt í bíómyndum og 
gat vísað útlendingum til vegar, en þegar 
ég þurfti að tjá mig í gegnum Shakespeare 
var ég kominn á annað stig. Það kenndi mér 
að taka engu sem gefnu. Á sama tíma fór 
ég að bera meiri virðingu fyrir tungumál-
inu og raunverulegri merkingu orða. Maður 
tekur orðum sem sjálfgefnum hlut en þegar 
maður þarf að leita að hverju einasta orði í 
orðabókinni gerir maður sér grein fyrir því 
að orðin eru full af merkingu – miklu meiri 
merkingu en maður gerði sér grein fyrir,“ 
segir Þorvaldur. Hann segir það hafa komið 
fyrir oftar en einu sinni að honum hafi fall-
ist hendur og íhugað að hætta í náminu.

„Það komu augnablik þar sem ég var svo-
lítið einmana. Það var stundum erfitt. En 
maður lærir af erfiðleikunum. Ef eitthvað 
er erfitt þá veit maður allavega að maður 
er að takast á við eitthvað. Ef það er ekki 
barátta getur engin framför átt sér stað. Í 
öllum sögum þarf aðalsöguhetjan að lenda 
í hrakförum til að sagan verði spennandi og 
hann læri eitthvað á ferðalaginu. Ég held að 
það sama eigi við um okkur.“ 

Leikur einhverfan dreng
Þorvaldur lék í myndinni Svartur á leik 
strax eftir útskrift. Þar lék hann fíkni-
efnaneytandann Stebba sækó og var hann 
tilnefndur til Edduverðlaunanna fyrir 
frammistöðu sína. Í Furðulegu hátta-
lagi hunds um nótt leikur hann Kristófer, 
fimmtán ára dreng með einhverfuröskun. 
Báðar þessar persónur eru talsvert ólíkar 
Þorvaldi enda vílar hann ekki fyrir sér að 
taka áskorunum.

„Stundum sé ég fyrir mér hvernig ég 

get klárað verkefni. Stundum sé ég ekki 
fyrir mér hvernig ég get klárað það en þá 
sé ég samt sem áður að ég get lært rosalega 
mikið af því. Í miðju ferlinu spyr ég mig 
stundum hvað ég hafi verið að hugsa þegar 
ég tók það að mér en svo heldur maður 
áfram og eitthvað kemur út úr því. Þá er 
það rannsóknin og ferðalagið sem skiptir 
máli. Ekki endilega niðurstaðan þó maður 
vilji náttúrulega alltaf fá góða niðurstöðu. 

Áskoranirnar eru mismunandi og hlut-
verk Kristófers er mjög krefjandi áskorun. 
Ég reyni að gera mitt besta. Ef ég verð óör-
uggur og veit ekki hvað ég á að gera hika 
ég ekki við að spyrja spurninga og leita 
til þeirra sem eru nálægt mér. Auðvitað 
verð ég stundum hræddur og miður mín 
og stundum verð ég ofboðslega glaður og 
allt þar á milli. Þetta er ferli eins og allt 
annað,“ segir Þorvaldur. Hann segist hafa 
náð nokkrum augnablikum þar sem hann 
hefur tengst þessum unga, einhverfa dreng 
á sviðinu.

„Það kemur fyrir að ég hef fundið hann 
á sviðinu. En maður má ekki festast í því. 
Þetta er fag og manni er kennt að horfa á 
sjálfan sig utan frá. Maður á að hafa stjórn 
á hlutunum. En stundum dettur maður inn 
í eitthvað sem er sérstakt. Það er það sem 
gerir þetta fag svo áhugavert. Stundum nær 
maður að setja sig algjörlega í spor ein-
hvers annars. Ég lít á Kristófer sem sér-
stakan dreng en stimpla hann ekki sem eitt-
hvað ákveðið þó það sé kannski augljóst,“ 
segir Þorvaldur og vísar þar í þroskarösk-
un sem karakterinn er haldinn.

Prívat persóna að eðlisfari
Þorvaldur er mjög metnaðarfullur og 
útsjónasamur en á sama tíma jarðbund-
inn og ferkantaður í hugsun að eigin sögn. 
Hann leggur líka mikið upp úr því að bera 
einkalíf sitt ekki á torg.

„Ég er frekar prívat persóna að eðlisfari 
sem er sérstakt í þessu fagi sem er mjög 
áberandi. Með útsjónarsemina þá held ég 
að maður verði að reyna að sjá fyrir sér 
hlutina. Metnaðurinn tekur þig í eitthvað 
ferðalag. Ef metnaðurinn er mikill og 
heppnin fylgir þér upplifir þú sigra. Svo 
er eitthvað til sem heitir hamingja, fegurð, 
augnablik og löng augnablik. Hlutir sem 
maður verður að skoða og leyfa þeim að 
taka mann með sér,“ segir Þorvaldur. Hann 
stefnir nú á ný mið. Hann keypti réttinn að 
þremur bókum Ragnars Jónassonar, Snjó-
blindu, Myrknætti og Rofi og ætlar að gera 
sjónvarpsþætti upp úr þeim. Þá sest hann í 
framleiðandastólinn í fyrsta sinn.

„Ég fór í samstarf við framleiðslufyrir-
tæki sem leitar nú að fjármagni í Þýska-
landi og sjónvarpsstöð er búin að tryggja 
sér réttinn af seríunni. Ég er að einbeita 
mér mest að Snjóblindu núna og mig lang-
ar að vera framleiðandi sem tekur þátt í 
handritaskrifum, ráðningarferlinu og 

Lilja Katrín
Gunnarsdóttir
liljakatrin@frettabladid.is
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FÓTALIPUR  Þorvaldur lék á móti Höllu 
Vilhjálmsdóttur í Footloose árið 2006. 

Þorvaldur hefur 
verið viðloðandi 
leiklistarbransann 
í tvo áratugi og 
státar af myndarlegri 
ferilskrá. Hann hefur 
talað inn á ýmsar 
teiknimyndir, svo sem 
The Lion King, Toy 
Story, Happy Feet og 
Ratatouille. Þá lék 
hann í söngleikjunum 
Footloose, Hárinu 
og Bugsy Malone og 
í leikritunum Sölku 
Völku og Kardi-
mommubænum svo 
fátt eitt sé nefnt.

Hefur komið víða við

HJARTAKNÚSARI  Þorvaldur sló í gegn í Bugsy Malone 
árið 1998 í leikstjórn Baltasars Kormáks.

FYRSTA HLUTVERKIÐ  Þorvaldur lék í kvikmyndinni Svartur á leik strax eftir útskrift 
úr Juilliard.

 fjármögnun. Mig langar að fylgj-
ast með og læra þá þætti í gegnum 
framleiðslufyrirtækið sem ég er 
í samstarfi við,“ segir Þorvaldur. 
Hann segir þennan bransa erfiðan 
á Íslandi því lítið sé til af peningum. 
Hann telur að hægt sé að framleiða 
gott sjónvarpsefni og kvikmyndir 
fyrir lægri upphæðir en áður.

„Myndir þurfa ekki að kosta eins 
mikið og fólk heldur. Það fer nátt-
úrulega eftir því hvernig sögu þú 
vilt segja. Ef þú vilt taka bíómynd á 
Everest og fljúga þangað með stór-
stjörnur og stórt tökulið þá auðvitað 
kostar það. En ef þú vilt segja ein-
falda sögu með fáum leikurum, sem 
við mættum gera meira af á Íslandi, 
þarf það ekki að kosta mikið. Mig 
langar að fara inn á þá braut að 
finna sögur sem mig langar til að 
segja og reyna að finna leiðir til að 
koma þeim áfram sjálfur. Mig lang-
ar að stíga aðeins út fyrir það sem 
ég hef verið að gera síðastliðin tutt-
ugu ár en leika líka meðfram því. 
Mig langar að setjast hinum megin 
við borðið, þó ég viti ekki nákvæm-
lega hvar það verður. Mig langar 
að spyrja spurninga um hvað fólk 
gerir, læra af leikstjórum og sjá 
hvernig þeir vinna og þreifa fyrir 
mér.“

Þegar verkefninu í Borgarleik-
húsinu lýkur taka aðrar áskoranir 
við.

„Ég lék í myndinni Vonarstræti 
sem verður frumsýnd í vor og ég 
fylgi henni eftir. Síðan er búið að 
bjóða mér þrjú kvikmyndaverk-
efni sem ég er að skoða. Mig lang-
ar einnig að miðla leiklistinni ein-
hvern veginn í kennslu og það er í 
pípunum. Svo ætla ég í meira nám. 
Mig langar að fara í eitthvað hag-
nýtt nám sem nýtist mér í þeim 
verkefnum sem ég er með í kollin-
um. Ég veit ekki hvert ég stefni og 
á þessum tímapunkti er ég að reyna 
að finna út úr því.“

Hafnaði Hollywood-mynd
Þorvaldur er búsettur á Íslandi en 
með alla anga úti á erlendri grundu. 
Hann er með umboðsmenn í Bret-
landi og Bandaríkjunum og fær 
reglulega tilboð að utan. Í fyrra lék 
hann í kvikmyndinni Dracula Untold 
ásamt Dominic Cooper og Samönthu 
Barks. Þá fékk hann nýlega tilboð 
sem hann þurfti að hafna.

„Ég fékk tilboð um að leika í 
Hollywood-mynd en var búinn að 
taka að mér hlutverk í Furðulegu 
háttalagi hunds um nótt. Þegar 
maður er kominn í mitt ferli klár-
ar maður sitt. Það er bara prin-
sippmál. Ég gat ekki gert hvort 
tveggja. En þetta var stórt verk-
efni sem skartar stórleikurum 
sem mig hefur alltaf langað til að 
vinna með. Vonandi fæ ég svipað 
tækifæri seinna. Það er allavega 
góðs viti að nafnið mitt er einhvers 
staðar þarna úti,“ segir Þorvaldur, 
en vill ekki gefa upp frekari upplýs-
ingar um verkefnið sem hann hafn-
aði. Hann ætlar ekki að flytja aftur 
út í nánustu framtíð.

„Mér líður best á Íslandi. Ég tek 
upp áheyrnarprufurnar mínar og 
sendi til umboðsmannanna og á 
sama tíma get ég verið hér, andað 
að mér fersku lofti og verið í kring-
um ástvini,“ segir Þorvaldur sem er 
hamingjusamur með lífið í dag.

„Já, ég er það. Maður þarf að leita 
að hamingjunni. Sumir þurfa að leita 
meira að henni en aðrir. Sumum er 
eðlislægt að vera alltaf hamingju-
samir en ég er ekki þannig. Ég þarf 
að sækjast eftir hamingjunni.“
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Coke kippa, 4x2 lítrar

40%
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Pita kjúklingur, frosinn, 300 g

.
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TILBOÐ

Þú getur valið ókryddað, kryddað 

eða marin erað með kryddjurtum,  

New York, hvítlauk og rósmarín,  

piparmarinerað eða trönuberja-  

og eplamarinerað!

LAMBALÆRI

– fyrir þig og þína!

Hámark

4 kippur

á mann meðan 

birgðir endast!

4x2
lítrar

Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Vallakór

Krónan 
Selfossi

Krónan
Lindum



299kr.

pk.

Vatnsdeigsbollur, 12 stk.

BOLLA  
BOLLA

359kr.
stk.

Íslandssultur, 3 teg., 350 g

229kr.
stk.

Kötlu glassúr, 2 teg., 150 g

453kr.
stk.

Rjómi, 1/2 l

369kr.
pk.

ÍM rjómabollur, 2 í pk.

í pk.
2

198kr.
stk.

Allra suðusúkkulaði, 2 tegundir 

495kr.
pk.

Myllu bollur með súkkulaði, 6 í pk.

í pk.
6

Þú færð allt fyrir 

bollu- og sprengi- 

daginn í einni ferð!

– frábært verð

í pk.
12

AÐEINS 
25 kr.

stk.

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

Auður Ava er löngu orðin 
einn þekktasti og vin-
sælasti rithöfundur 
þjóðarinnar og bækur 
hennar hafa komið út 
í yfir tuttugu löndum. 

Samt vitum við svo ósköp lítið um 
hana. Hún hefur verið í fjölmörg-
um viðtölum á ferlinum en alltaf 
verið mjög fámál um eigin hagi. 
Enda liggur við að hnussi í henni 
þegar ég segist vilja fá að vita eitt-
hvað um hana sem persónu:

„Það er ekkert um mig að segja. 
Ég er bara venjuleg manneskja 
sem á tvær dætur og býr í Vestur-
bænum. Það er að segja svo fram-
arlega sem einhver getur verið 
venjulegur, þegar betur er skoð-
að er það nefnilega enginn. Ég 
hef aldrei hitt venjulega mann-
eskju. Það eru þær þversagnir 
sem gera okkur mannleg sem ég 
hef áhuga á í mínum skrifum og 
ég skrifa yfirleitt um vel mein-
andi fólk sem er alltaf að reyna 
að gera sitt besta, klóra sig út úr 
og klára ómögulegar kringum-
stæður, eins og við flest. Í fyrsta 
leikritinu mínu, Svartur hundur 
prestsins, þá var ég að velta fyrir 
mér hvernig fólk umgengst hvert 
annað. Á þeim tíma, 2011, fannst 
mér mest áberandi í samskiptum 
fólks að það treysti ekki hvert 
öðru og ég staðsetti það vantraust 
í átökum einnar fjölskyldu.

Í þessu nýja verki, Svanir skilja 
ekki, var ég að skoða hvernig sam-
töl eru byggð upp hjá fólki sem 
tengist tilfinningaböndum, tala nú 
ekki um ef það er í ástarsambandi. 
Það sló mig hversu órökrétt slík 
samtöl eru og að þau snúast alls 
ekki um að komast að niðurstöðu. 
Enda má enginn vinna því þá tapar 
hinn og það veldur ójafnvægi í 
sambandinu. Þetta verk fjallar 
sem sé um þetta stórmerkilega 
fyrirbæri, hjónabandið, og það 
hvernig óskyldar manneskjur fara 
að því að deila íbúð, rúmi, kvöld-
mat og fleiru árum og áratugum 
saman. Ein stærsta spurningin er 
þá hvað viðheldur þránni? Kannski 
er verkið óður til þess kraftaverks 
að það skuli takast í 52% tilfella að 
halda hjónabandi gangandi þar til 
dauðinn aðskilur.“

Vill ekki vera á bás
Auður Ava segist enn vera að 
þroskast sem leikskáld og að 
henni finnist hún eiga nokkuð 
inni í leikritaskrifum sem hún 
segir vera gjörólík skáldsagna-
gerð. Hún byrjaði reyndar seint 
að skrifa og segir ýmsar ástæð-
ur fyrir því. „Ég var á fullu í 
skemmtilegu starfi sem listfræð-
ingur og hafði nóg að gera. Eða 
kannski var það mitt brogaða 
tímaskyn að halda að eilífðin væri 
fram undan. Mig langar að þrosk-
ast í skáldskapnum og þá þarf ég 
að grisja á öðrum vígstöðvum. 
Ég held reyndar að ég hafi alltaf 
gert ráð fyrir því að það kæmi að 
því að ég færi að skrifa, en ég er 
varla farin að taka mér orðið rit-
höfundur í munn. Ég er ekki mikið 
fyrir starfsheiti almennt. Það er 
kannski hluti af frelsisþörfinni 
sem er minn sterkasti drifkraft-
ur og grunnþrá: Að vera ekki 
neins staðar á bás. Og ef það er 
búið að setja mig á einhvern bás 
þá berst ég um á hæl og hnakka til 
að reyna að slíta mig lausa.“

Ekki ESB-áróður
Aðrir rithöfundar og lesendur hafa 
hins vegar lengi talið Auði Övu til 
hóps okkar fremstu rithöfunda og 
hún segir það hafa komið sér mest 

á óvart og glatt sig mjög hvað aðrir 
höfundar hafi tekið henni vel. Þeir 
eru ekki einir um það því bækur 
hennar hafa verið gefnar út í um 
20 löndum og alltaf bætast fleiri 
lönd við. Útgáfum erlendis fylgja 
mikil ferðalög til að kynna bæk-
urnar og svo eru það heimsóknir á 
bókmenntahátíðir. Auður Ava seg-
ist þó reyna að halda utanlands-
ferðunum í lágmarki, annars gæf-
ist lítill tími til að sinna skriftum. 
Hún viðurkennir þó að auðvitað 
séu slíkar ferðir skemmtilegar og 
gefandi. „Auðvitað er þetta gaman 
að því leyti að þegar ég bjó í París 
í átta ár var ég fátækur námsmað-
ur sem þurfti að skrapa saman 
fyrir öllu en nú er látið með mann 
eins og ég veit ekki hvað. Maður 
fær líka að umgangast spennandi 
fólk; aðra rithöfunda, útgefendur 
og vel upplýsta blaðamenn. Þetta 
er lokaður heimur fyrir flesta og 
það eru forréttindi að fá að kynn-
ast honum. Það sem mér finnst 
samt alltaf skemmtilegast í útland-
inu er að fara í matvörubúð eða á 
markað, jafnvel þótt ég geti ekk-
ert eldað. Meira að segja í París, 
sem er ein dýrasta borg heims, er 
matarkarfan helmingi ódýrari en á 
Íslandi. Þetta er ekki ESB-áróður 
heldur vildi ég bara að við gætum 
rætt saman um þessa hluti, til 
dæmis að það sé ekki eðlilegt að 
fólk þurfi að eyða helmingnum af 
laununum sínum í mat.“

Hittir persónur löngu síðar
Það er oft sagt að rithöfundar séu í 
rauninni alltaf að skrifa um sjálfa 
sig en Auður Ava þvertekur fyrir 
að það sé rétt í sínu tilfelli. „Því 
er nú reyndar sérstaklega hald-
ið fram um kvenrithöfunda sem 
skrifa bækur þar sem ástin kemur 
við sögu. En samband persónu og 
höfundar er gríðarlega flókið og 
fyrir mér er skáldskapur jafnmik-
ill raunveruleiki og allt annað. Mín 
reynsla, og ég hef líka heyrt það 
frá öðrum höfundum, er að það er 
oft það allra ólíklegasta sem höf-
undur byggir á eigin reynslu. Ég 
get til dæmis alveg játað það hér 
að ég hef fengið botnlangakast í 
30 þúsund feta hæð eins og sögu-
hetjan í Afleggjaranum og þurft 
að leggjast á skurðarborðið við 
lendingu. Ég hef stundum svar-
að þessari spurningu á þá leið að 
fáir hafi sem betur fer drepið en 
flestir vonandi elskað. Hins vegar 
eru allar mínar persónur tilbúnar 
og byggja ekki á beinum fyrir-
myndum. Ég held nefnilega að rit-
höfundar skrifi oftar um það sem 
þeir hafa ekki sjálfir upplifað og 
eigi mjög erfitt með að skrifa um 
það sem stendur þeim nærri. Það 
skrítna er að það kemur fyrir að 
það sem maður skrifar um rætist 
og að maður hittir persónur sínar 
ljóslifandi eftir að maður skrifaði 
þær. Fólk kemur til manns bæði á 
Íslandi og í útlöndum eftir að hafa 
lesið bækurnar og spyr: Hvernig 
vissirðu þetta? Og vísar þá til ein-
hvers sem maður taldi einungis 
mögulegt í skáldskap. Það er mjög 
skemmtilegt og sýnir manni enn 
og aftur hvað lífið er mikið ólík-
indatól. Ég held hins vegar rithöf-
undarsjálfinu og persónulega sjálf-
inu alveg aðskildu. Held það búi í 
mörgum rithöfundum einhvers 
konar tiltektargen, maður er að 
búa til skipulagðan heim með upp-
hafi, miðju og endi sem lýtur eigin 
lögmálum sem gilda ekki í óreiðu 
heimsins fyrir utan.“

Ein persóna er þó líkari Auði 
Övu en aðrar sem hún hefur skap-
að, að hennar sögn: Perla, skáldið 
í kjallaranum í Undantekningunni. 
„Ég held að þessi „hálfa mann-
eskja“ ef svo má segja um dverg-
inn, sé sú persóna sem næst kemst 
því að vera ég. Alltaf að leita að 
nógu háleitu viðfangsefni til að 
skrifa um til að vera tekin alvar-

lega og að vinna við eitthvað allt 
annað til að lifa. Er margskipt og 
komin með áttunda part af nótt-
unni til að vinna sitt fagurfræði-
lega verk. Ég skil hana mjög vel og 
hef eiginlega alveg frá því ég var 
lítið barn alltaf staðsett mig við 
hliðina á þeim sem eru frábrugðn-
ir og öðruvísi.“

Vinnur best í ati
Auður Ava er í fullri vinnu við 
kennslu í listfræði við HÍ og hún 
segir oft erfitt að skrifa á sama 
tíma. Hún segist þó aldrei fara 
eitthvert og loka sig af til þess að 
skrifa. „Þetta er svo gjörólíkt, allt 
önnur orka. En á móti kemur að 
ég skipulegg mig rosalega vel og 
nota allan tíma sem ég get fyrir 
skriftirnar. Ég er ekkert úti á líf-
inu, ekki einu sinni á kaffihúsum, 
ég lifi dálitlu munklífi og reyni 
að nota tímann vel. Það merki-
lega er að í daglega lífinu er ég 
mjög óskipulögð en þegar kemur 
að skriftunum tekur skipulagið 
völdin. En ég gæti aldrei lokað 
mig af til að skrifa. Mér finnst 
best að vinna með at í kringum 
mig og helst ómögulegar kring-
umstæður, börn að leik, útvarp 
og sjónvarp í gangi, vinnuvél-
ar fyrir utan gluggann. Ég gæti 

aldrei farið í einhverja sveit og 
skilið fjölskylduna eftir. Mér 
myndi leiðast alltof mikið, jafnvel 
þótt ég elski þögnina á Íslandi. Ég 
skrifa á gamla tölvu, sem ég hef á 
tilfinningunni að geti þá og þegar 
sprungið í loft upp, og helst með 
hana á hnjánum. Ég veit þetta 
hljómar eins og staðalímynd af 
kvenrithöfundi sem sinnir skrift-
um meðfram öllu öðru og þykir 
leitt að vera ekki frumlegri, en 
svona er þetta bara.“

Margir skáldsagnahöfundar 
segjast aldrei mundu skrifa fyrir 
leikhús því þar hafi höfundurinn 
ekki á valdi sínu hvernig verkið 
verður í endanlegri gerð. Auður 
Ava er algjörlega ósammála því. 
„Ég er reyndar svo gamaldags að 
ég skila inn fullbúnu handriti og 
tek ekki þátt í neinni spunavinnu 
með leikurum og leikstjóra, en 
ég væri þó alveg til í að prófa að 
vinna verk svoleiðis. Hópurinn 
í Svanir skilja ekki er ótrúlega 
frjór og hugmyndaríkur og það 
hefur verið óskaplega gaman að 
fylgjast með á hliðarlínunni. Ég 
vona að áhorfendur komi út úr 
leikhúsinu með aðeins öðruvísi 
sýn á lífið og mannleg samskipti 
og helst að þeir skemmti sér líka á 
sýningunni. Þá er ég sátt.“ 

Ég er dvergurinn í kjallaranum
Svanir skilja ekki eftir Auði Övu Ólafsdóttur var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu í gærkvöldi. Þetta er annað leikrit Auðar Övu 
sem hingað til hefur mest einbeitt sér að skáldsagnaskrifum með glæsilegum árangri. Hún er í fullu starfi meðfram skrift-
unum og segist lifa hálfgerðu munklífi til að geta skrifað. Allar persónur hennar eru helber skáldskapur – nema kannski ein.

Enska
Franska
Spænska
Ítalska
Danska
Norska
Sænska
Þýska
Hollenska
Portúgalska
Slóvenska
Rúmenska
Búlgarska
Tékkneska
Slóvakíska 
Litháíska
Kínverska
Taívanska
Arabíska

➜ Bækur Auðar 
Övu hafa komið 
út á þessum 
tungumálum

Leikarar: Baldur Trausti Hreinsson, Margrét Vil-
hjálmsdóttir, Ólafía Hrönn Jónsdóttir
Leikstjórn: Charlotte Böving
Tónlist og hljóðmynd: Ragnhildur Gísladóttir
Leikmynd og búningar: Eva Signý Berger

Lýsing: Magnús Arnar Sigurðarson
Sviðshreyfingar: Melkorka Sigríður Magnúsdóttir
Astoðarleikstjóri: Benedikt Erlingsson

Frumsýnt í Kassanum 28. febrúar

SVANIR SKILJA EKKI EFTIR AUÐI ÖVU ÓLAFSDÓTTUR



Hjá Iceland færðu 8 tegundir af ómótstæðilegum 
og nýbökuðum bakarísbollum.
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Skugga varpað á verð-
launaða baráttukonu
Hildur Lilliendahl hefur verið mikið í umræðunni undanfarna daga eftir að upp 
komst um meiðandi ummæli hennar í garð söngkonunnar Hafdísar Huldar á 
netinu. Síðustu ár hefur Hildur verið áberandi fyrir femíníska baráttu og unnið til 
verðlauna. Fréttablaðið tók saman nokkra fróðleiksmola um hana.

2004

Freyr 
Bjarnason
freyr@frettabladid.is

Húsmæðraorlof

Rét t til þess að sækja um ef tir farandi ferðir, hefur sérhver  
kona sem veitir eða hefur veit t heimili forstöðu án launagreiðslu  
fyrir það starf.

Ítalíutöfrar; Toskana, Pisa og Flórens....... . . . .7. – 14.  júní
Bodensee í Þýskalandi og Lichtenstein..... .23. – 28. september
Aðventuferð til Innbruck..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. –  7. desember 

Ef tir taldar konur veita nánari upplýsingar og taka  
á móti pöntunum í síma á milli kl. 17:00 og 19:00 á 
virkum dögum frá 3. – 12. mars. 

Svanhvít Jónsdóttir    565-3708
Ína Jónsdóttir         421-2876
Guðrún Eyvindsdóttir 422-7174
Valdís Ólafsdóttir 566-6635
Sigrún Jörundsdóttir 565-6551 
  
           Orlofsnefndin

Álftanes, Garðabær, Garður, Grindavík,  
Kjósarhreppur, Mosfellsbær, Reykjanesbær,  

Sandgerði, Seltjarnarnes,Vogar. 

Gullbringu- og Kjósarsýslu 2014

„Femínistar eru mjög leiðir yfir þessu,“ segir Stein-
unn Rögnvaldsdóttir, talskona Femínistafélags Íslands, 
en tekur fram að mál Hildar setji ekki strik í reikn-
inginn fyrir þá. „Þeir hætta ekkert að vera femínistar. 
Femínistar eru líka eins misjafnir og þeir eru margir. 
Femínismi er miklu meira en bara Hildur Lilliendahl. 
Það eru ekki bara einn eða tveir femínistar til, þeir 
eru þúsundir. Hildur hefur aldrei tekið á sig ábyrgðar-
hlutverk fyrir femínista. Hún er í sinni baráttu og 
hefur gert góða hluti þar,“ segir hún. „Þetta sýnir 
kannski einmitt að það sem þú setur á internetið er 
þar áfram og fer ekkert. Það er eins gott að passa sig. 
Fyrst og fremst á fólk ekki að segja svona hluti, hvort 
sem þeir verða uppgötvaðir eða ekki,“ segir Steinunn.

➜ Eins gott að passa sig á netinu

STEINUNN RÖGNVALDSDÓTTIR   Segir að femínistar séu 
leiðir yfir ummælunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

  Þó að ég hafi aðrar skoðanir en Hildur Lillien-
dahl eða einhver annar þá hóta ég aldrei að berja 

fólk. Mér finnst það aumkunarvert. - Hlín Einarsdóttir.

  Fólk má hafa skoðanir á list eins og það vill en 
það er samt alltaf ákveðin lína og þegar verið er að 

hóta manni nauðgun og öðru af slíkum toga þarf að 
taka það alvarlega.  - Hafdís Huld.

  Ég væri frekar til í að koma 
út úr skápnum en að lesa Bland.
is. Maður hefur ekki geð í sér til 
að lesa vefi þar sem sjúkt fólk er 

að tjá sig.
- Sveinn Andri Sveinsson.

Ummæli á Visir.is um málið 

„Þessi ummæli hennar og mannsins hennar eru 
ótrúlega ömurleg og mér dettur ekki í hug að verja 
þau. En þetta gerðist fyrir löngu og ég er ekki viss um 
að neitt okkar vilji svara fyrir allt sem við sögðum og 
gerðum fyrir fimm árum,“ segir Helga Þórey Jóns-
dóttir, samstarfskona Hildar. 

„Hildur hefur breyst mikið síðan þá og sú mann-
eskja sem hún er í dag er einhvern veginn svo frábær. 
Það er ofsalega leiðinlegt að nota hennar gamla sjálf 
gegn þeim góðu hlutum sem hún er að gera núna.“

Helga Þórey vill ekki meina að Hildur hafi komið 
slæmu orði á baráttu femínista með ummælum sín-
um. „Við föllum öll í þá gryfju að gera þá óraunhæfu 
kröfu að fólk sem er að standa í réttindabaráttu þurfi 
að vera flekklaust á öllum sviðum. Hún er sannarlega 
leið yfir þessu máli.“

➜ Hildur hefur breyst mikið 

HELGA ÞÓREY JÓNSDÓTTIR   Helga er ekki á því að Hildur 
hafi komið slæmu orði á baráttu femínista.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Byrjar að blogga og tekur í framhaldinu virkan þátt í umræðum á póst-
lista femínista. Hún stundar einnig spjallborðið á vefsíðunni Barna-
landi.is, sem núna heitir Bland.is.

HILDUR LILLIENDAHL  Eftir að Hafdís Huld kom fram í Kastljósi hafa birst gróf ummæli sem Hildur eða kærasti hennar 
viðhöfðu um nafnkunna einstaklinga.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Myndirðu nauðga Hafdísi Huld 
með tjaldhæl?“ 

„Hver vill koma út að drepa?“ 

„Nennir einhver að berja hana 
fyrir mig?“ 

„Er Svanhildur Hólm virkilega 
svona feit?“

„Helvítis mellan sagði að ég væri 
með sigin brjóst. Hún er rétt-
dræp fyrir mér.“ 

„Mig langar svo ofboðslega að 
drepa þennan mann með hamri 
að það er vandræðalegt.“

UMMÆLI HILDAR EÐA 
KÆRASTA HENNAR 

2006
APRÍL

Tekur þátt í ljóðasamkeppni Fréttablaðsins, Sigurskáldið, og vekur 
athygli fyrir ljóðið Sweet Jane, sem fjallar um spúsu Tarzans og hvernig 
nútímakonan finnur sig í henni. 

2012
FEBRÚAR

Býr til síðuna Karlar sem hata konur á Facebook þar sem hún tekur 
saman ummæli karla af netinu sem eru að hennar mati fjandsamleg 
konum. Síðan vekur mikil viðbrögð og Hildur verður áberandi í 
femínískri baráttu í kjölfarið.

Heiðruð, ásamt Björgu Vilhelmsdóttur, af samtökunum UN Women fyrir 
framlag sitt til baráttunnar gegn kynbundnu ofbeldi. Af því tilefni leiða 
þær hina árlegu ljósagöngu í Reykjavík.

Fær hugrekkisviðurkenningu frá Stígamótum fyrir Karlar sem hata 
konur. „Baráttukonan Hildur hefur hvað eftir annað brotið þær hefðir 
og venjur sem segja til um það hvað konum er leyfilegt. Hún hefur 
hispurslaust rætt um sín hjartans mál án þess að skeyta um hávær 
mótmæli varðhunda óbreytts ástands,“ segja Stígamót í rökstuðningi 
sínum fyrir valinu. 

Valin hetja ársins af lesendum DV. Í frétt DV sagði: „Hún hefur barist 
fyrir jafnréttismálum hér á landi og gegn því að kvenfyrirlitning og 
lítillækkun á konum í orðræðu verði að eðlilegum hugsunarhætti. Fyrir 
þetta hefur hún meðal annars þurft að þola persónuárásir, hótanir og 
útskúfun á Facebook.“

Einn af nokkrum femínistum sem skráir sig í fegurðarsamkeppnina 
Ungfrú Ísland í því skyni að bjóða staðalímyndum birginn. Af sömu 
ástæðu prýðir hún í júlímánuði forsíðu Vikunnar þar sem hún er um-
breytt, með sítt ljóst hár og klædd flegnum kjól. 

Söngkonan Hafdís Huld greinir frá því í viðtali við Kastljós að Hildur 
hafi farið fremst í flokki í því að leggja hana í einelti á netinu. Fleiri 
gróf ummæli sem hún eða eiginmaður hennar, Páll Hilmarsson, höfðu 
uppi á  netinu, stundum undir dulnefninu NöttZ, eru dregin fram í 
dagsljósið. Þau hafa bæði beðist afsökunar á ummælunum. Talskona 
Stígamóta segir að Hildur hefði aldrei fengið hugrekkisviðurkenninguna 
árið 2012 ef samtökin hefðu vitað um ummæli hennar á netinu. 

2012
NÓVEMBER

2012
DESEMBER

2013
JÚNÍ

2014
FEBRÚAR
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 Við erum stolt af því að hafa svo stóran hóp 
ánægðra viðskiptavina og staðráðin í að gera enn 

betur á öllum sviðum, hvort sem er í þjónustu 
eða samfélagslegri ábyrgð.

Takk fyrir okkur!
Starfsfólk Vínbúðanna



1. mars 2014  LAUGARDAGUR| HELGIN | 30 1. mars 2014  LAUGARDAGUR

ESB og Malta: 14 ára viðræður
Ólöf 
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

 VÍSIR/GETTY

Takmörkun á fjölda 
húseigna
Malta fékk að viðhalda lögum 
sem kveða á um að þeir sem ekki 
hafa búið í landinu í fimm ár hið 
minnsta mega ekki kaupa fleiri en 
eina húseign í landinu. Þarna voru á 
ferðinni varanlegar undanþágur frá 
regluverki ESB enda ganga þær gegn 
frjálsum fjárfestingarrétti sem á að 
vera tryggður í stofnsáttmála ESB.
 
Fóstureyðingar bannaðar
Fóstureyðingar eru áfram bannaðar 
á Möltu.

Ráða veiðum innan 25 
mílna lögsögu
Malta hefur nokkra sérstöðu í 
sjávarútvegi, en snemma á áttunda 
áratugnum lýsti landið yfir tuttugu 
og fimm mílna efnahagslögsögu og 
hefur að mestu stjórnað veiðum 
innan þeirrar lögsögu síðan. Malt-

verjum hefur þó reynst þrautin 
þyngri að fá ESB og önnur ríki 
sem hagsmuna eiga að gæta til að 
virða lögsöguna og erlend fiskiskip 
hafa alla tíð stundað veiðar innan 
hennar, að einhverju leyti. Aðstæður 
á Möltu eru þó ekki líkar íslenskum 
aðstæðum, þar er til að mynda 
lítið um staðbundna fiskistofna og 
meirihluti stofna er sameiginlegur 
með ríkjum ESB og Norður-Afríku. Í 
reglum ESB eru ríki aðeins einráð um 
fiskveiðar innan tólf mílna lögsögu. 
Utan hennar er óheimilt að mismuna 
sjómönnum eftir þjóðerni. Þannig 
varð að semja um lögsöguna milli 
tólf og tuttugu og fimm mílna frá 
eyjunni. Malta gerði kröfu um að 
halda tuttugu og fimm mílna lög-
sögunni. Niðurstaðan varð nokkurs 
konar málamiðlun, sem felur í sér 
að stjórnvöld á Möltu stjórna í raun 
veiðum innan 25 mílna lögsögunnar. 
Samningamenn ESB gáfu eftir því 
allir voru sammála um, að fiskistofn-
arnir þyldu ekki meiri ásókn. Form-

lega séð er Maltverjum ekki heimilt 
að meina öðrum en maltneskum 
sjómönnum að veiða milli tólf og 
tuttugu og fimm mílnanna. En til að 
koma í veg fyrir útgerð frá öðrum 
ríkjum var því sett inn sú regla að 
veiðar takmarkist við báta undir 
tólf metrum að lengd, en langflest 
fiskiskip á Möltu eru undir þeirri 
stærð. Þetta fyrirkomulag gerir það 
að verkum að maltneskir sjómenn 
sitja einir að veiðum á svæðinu 
því ógerlegt er fyrir sjósóknara frá 
öðrum löndum að sækja fjarlæg 
fiskimið á svo smáum bátum.
 
Malta skilgreind sem 
harðbýlt svæði
Malta fékk því líka framgengt að 
öll eyjan er skilgreind sem harðbýlt 
svæði. Enn frekari undanþágur 
fengust á eyjunni Gozo, sem tilheyrir 
Möltu. Þar má selja vöru án þess að 
innheimta virðisaukaskatt þannig að 
hún er nokkurs konar fríríki.

MEÐAL SÉRLAUSNA OG UNDANÞÁGA MÖLTU 
Í AÐILDARSAMNINGI SÍNUM VIÐ EVRÓPUSAMBANDIÐ

Lýðveldið Malta er á eyjaklasa í Miðjarðarhafi, austur af Túnis og norður af 
Líbíu, suður af ítölsku eyjunni Sikiley. Aðeins þrjár stærstu eyjar Möltu eru 
byggðar, Malta, Gozo og Comino. 
Opinber tungumál eru enska og maltneska. Malta hefur verið í ESB síðan 2004 

og er hvort tveggja í senn minnsta og fámennasta Evrópusambandsríkið.
Hernaðarlega hefur Malta alla tíð verið mikilvæg sökum staðsetn-

ingarinnar í Miðjarðarhafinu miðju. Fyrir vikið hafa eyjarnar þurft 
að lúta stjórn margra ríkja í aldanna rás.

Malta varð sjálfstætt ríki 21. september 1964 og lýðveldi 13. 
desember 1974.

Maltverjum er skylt samkvæmt lögum að mæta á 
kjörstað og fyrir vikið er kjörsókn hvergi meiri.

Um Möltu

LEIÐ MÖLTU Í EVRÓPUSAMBANDIÐ

1990 1995 2000 20051987 1989 1996 1998 1999 2002 2003 2004

Sigur Þjóðernisflokksins 
leiðir til þreifinga í átt 
að ESB aðlögun. Eddie 
Fenech Adami verður 
forsætisráðherra.

Malta sækir 
um fulla aðild 
að Evrópusam-
bandinu.

Verkamannaflokkurinn, 
með Alfred Sant í forystu, 

kemst aftur í ríkisstjórn 
og gerir hlé á aðildarvið-

ræðum við ESB. 

Guido de Marco 
sver embættiseið og 
verður forseti Möltu.

Mars Rúmlega 53% íbúa Möltu 
samþykkja inngöngu í ESB í þjóðar-

atkvæðagreiðslu.
Apríl Þjóðernisflokkurinn vinnur 

þingkosningar og festir niðurstöður 
þjóðaratkvæðagreiðslu í sessi.

Júlí Þing Möltu 
fullgildir stjórnar-

skrárdrög ESB.

Forseti Sovétríkjanna 
Míkhaíl Gorbatsjov 
og forseti Bandaríkj-
anna, George Bush, 
halda leiðtogafund 
á Möltu.

Apríl Malta tekur þátt í 
friðarsamstarfi NATO-ríkja, 

með sérstökum tvíhliða 
samningi við bandalagið, en 
hættir við í október 1996 til 
þess að halda í hlutleysi sitt. 

Enn verða stjórnarskipti. 
Þjóðernisflokkurinn nær 

völdum á nýjan leik og 
tekur upp þráðinn þar 

sem frá var horfið í við-
ræðunum við ESB.

Desember 
Leiðtogafundur 

ESB í Kaupmanna-
höfn býður Malt-

verjum að ganga í 
sambandið 2004.

Mars Lawrence Gonzi 
verður forsætisráðherra 
eftir að Edward Fenech 
sest í helgan stein. 
Maí Malta er eitt af tíu 
ríkjum sem ganga í ESB.

Þegar aðildarsamningurinn við ESB 
var tilbúinn 2003 var efnt til þjóðar-
atkvæðagreiðslu líkt og kjósendum 
hafði verið lofað. Stuttu seinna voru 
haldnar þingkosningar þar sem 
Þjóðernisflokkurinn, sem barist hafði 
lengi fyrir inngöngu í ESB, vann 
með 52% atkvæða. Þegar ljóst var 
að Malt verjar myndu ganga í ESB 
féll Verkamannaflokkurinn frá skýrri 
andstöðu við aðild að sambandinu. 

47% 
maltneskra kjósenda 
voru á móti aðildar-
samningnum.

➜ Niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu 
um aðildarsamning að ESB

53% 
maltneskra kjós-
enda samþykktu 
aðildarsamninginn.

VIGDÍS HAUKSDÓTTIR 
Þættinum Mín skoðun, Stöð 2, síðastliðinn sunnudag

BJARNI BENEDIKTSSON fjármálaráðherra
Á fundi um ESB-mál í Valhöll á þriðjudaginn

  Það hefur enginn 
samningur verið gerður 
sem ekki hefur verið 
með sérlausnum. 

KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR 

„Komdu með dæmi.“
VIGDÍS HAUKSDÓTTIR 

 „Malta.“ KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR 

  Við skulum hafa það í huga 
vegna þess að þar var um undan-
þágu að ræða sem snerti fisk-
veiðar að það er ekki hægt að bera 
saman fiskveiðihagsmuni Möltu og 

okkar Íslendinga. Heildarafli 
þeirra jafnast á við afla 
eins línubáts á Íslandi.

„Malta er sjálfstjórnarríki 
innan stærra lands. Það 
er ekkert land. Þetta er 
svipað og ef við myndum 
segja á sveitarfélags-
vísu: Við höfum hérna 30 
sveitarfélög. Vestmanna-
eyjar fá undanþágu frá því 
að borga auðlindagjald.“ 

VIGDÍS HAUKSDÓTTIR 

„Bíddu, Er Malta Vest-
mannaeyjar hvers 
ríkis?“

KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR 

„Hlustaðu á mig. 
Nefndu mér dæmi. 
Hvaða sérlausn 
fékk Malta?“

VIGDÍS 
HAUKSDÓTTIR 

Í ljósi umræðu um aðildarviðræður Íslendinga við ESB rifjar Fréttablaðið upp aðildarviðræður Möltu við 
ESB. Malta gekk í ESB árið 2004 og er hvort tveggja í senn minnsta og fámennasta Evrópusambandsrík-
ið, en ríkið hlaut sérlausnir í samningi sínum við ESB meðal annars vegna sérstöðu sinnar í sjávarútvegi.
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12 Years a Slave valin besta myndin
Óskarsverðlaunin verða afhent á morgun. Fréttablaðið leitaði til nokkurra álitsgjafa til að spá í spilin fyrir stóra 
daginn. Nánast allir eru þeir sammála um að þræladramað 12 Years a Slave verði valið besta 
myndin og að Matthew McConaughey og Cate Blanchett verði verð-
launuð fyrir frammistöðu sína í Dallas Buyers Club 
annars vegar og Blue Jasmine hins 
vegar.

BESTA MYND
American Hustle
Captain Phillips
Nebraska
Dallas Buyers club
Gravity
Her
Philomena
12 Years a Slave
The Wolf of Wall Street

12 YEARS
A SLAVE

Árni Björn Helgason, 
yfirmaður erlendrar 

framleiðslu hjá 
Sagafilm

12 YEARS
A SLAVE

„Frambærileg, sann-
söguleg, stútfull af 
þrælum, eymd, von og 
leikurum sem tárast í 
nærmyndum. Þetta er 
neglt!“

Tómas Valgeirsson, 
ritstjóri biovefurinn.is

12 YEARS
A SLAVE

„Ég spái því að 12 
Years a Slave taki 
þessi verðlaun, sem 
væri skemmtilegt 
vegna þess að líklega 
er hún besta tilnefnda 
myndin.“ 

Þórarinn Þórarinsson, 
kvikmyndagagnrýnandi 

hjá svarthofdi.is

DALLAS 
BUYERS CLUB

„12 Years a Slave 
hefur raðað inn verð-
launum. Væri ég sjálf 
að velja myndi mitt 
atkvæði fara á Dallas 
Buyers Club, sem mér 
fannst áhrifarík og 
sláandi saga.“

Hulda Geirsdóttir,
kvikmyndagagnrýnandi 

hjá Rás 2

12 YEARS
A SLAVE

„Óhemju góð mynd 
og verður vel að 
verðlaununum 
komin.“
Sigríður Pétursdóttir,

kvikmyndafræðingur

ALFONSO
CUARÓN

Árni Björn Helgason, 
yfirmaður erlendrar 

framleiðslu hjá 
Sagafilm

BESTI 
LEIKSTJÓRI

David O. Russell 
American Hustle
Alfonso Cuarón 
Gravity

Alexander Payne 
Nebraska

Steve McQueen 
12 Years a Slave

Martin Scorsese 
The Wolf of Wall 

  Street

ALFONSO
CUARÓN

„Þessi maður tók ekki 
aðeins stórt skref 
heldur þyngdarlaust 
tæknihopp í þróunar-
deild bíótöfranna og 
með hans aðstoð var 
Sandra Bullock aldrei 
nokkurn tímann of 
pirrandi.“

Tómas Valgeirsson, 
ritstjóri biovefurinn.is

ALFONSO
CUARÓN

„Alfonso Cuarón tekur 
þetta fyrir Gravity. 
Alla jafna tekur sama 
myndin leikstjóraverð-
launin og verðlaun 
fyrir bestu myndina.“ 

Þórarinn Þórarinsson, 
kvikmyndagagnrýnandi 

hjá svarthofdi.is

A. CUARÓN eða
S. MCQUEEN

„Margir telja Alfonso 
Cuarón fyrir Gravity 
sigurstranglegan. 
Einhverjir telja að 
akademían muni 
velja Steve McQueen. 
Sjáum hvað setur.“

Hulda Geirsdóttir,
kvikmyndagagnrýnandi 

hjá Rás 2

ALFONSO
CUARÓN

„Hefur fengið flest 
hugsanleg verðlaun 
að undanförnu og 
allar líkur á að hann 
fái þessi líka.“
Sigríður Pétursdóttir,

kvikmyndafræðingur

MATTHEW 
MCCONAUGHEY

„Fyrir það að stuða 
þessum allsvakalega 
krafti í ferilinn á svo 
stuttum tíma og 
trompa það síðan 
með Dallas, ætti að 
vera búið að loka 
þessum díl.“ 

Tómas Valgeirsson, 
ritstjóri biovefurinn.is

MATTHEW 
MCCONAUGHEY

„McConaughey fer 
ótrúlega vel með 
þetta hlutverk og nær 
þarna nýjum hæðum 
í leik eftir heldur 
sveiflukenndan feril 
fram að þessu.“ 

Hulda Geirsdóttir,
kvikmyndagagnrýnandi 

hjá Rás 2

BESTI LEIKARI 
Í AÐALHLUT-
VERKI

Christian Bale
American Hustle

Bruce Dern Nebraska
Leonardo DiCaprio 
The Wolf of Wall Street
Chiwetel Ejiofor 
12 Years a Slave
M. McConaughey 
Dallas Buyers Club

LEONARDO 
DICAPRIO

„Nú er bara komið að 
Leo litla. Það er ekkert 
flóknara.“

Þórarinn Þórarinsson, 
kvikmyndagagnrýnandi 

hjá svarthofdi.is

MATTHEW 
MCCONAUGHEY

„Af augljósum 
ástæðum. Þetta er 
hans ár.“

Árni Björn Helgason, 
yfirmaður erlendrar 

framleiðslu hjá 
Sagafilm

Tilnefningar

BESTA LEIK-
KONA Í AÐAL-
HLUTVERKI

Amy Adams
American Hustle
Cate Blanchett 
Blue Jasmine
Sandra Bullock
Gravity
Judi Dench
Philomena
Meryl Streep August: 
Osage County

CATE
BLANCHETT

„Sjálfsagt mál … von-
andi. Cate Blanchett 
var ótrúleg í þessari 
mynd. Lokasenan 
ein og sér réttlætir 
þennan sigur.“

Tómas Valgeirsson, 
ritstjóri biovefurinn.is

CATE
BLANCHETT

„Hún er bara frábær í 
Blue Jasmine og sýnir 
ekta svona Óskars-
verðlaunaleik. Svo 
held ég bara með 
henni.“

Þórarinn Þórarinsson, 
kvikmyndagagnrýnandi 

hjá svarthofdi.is

CATE
BLANCHETT

„Yfirburða frammi-
staða þó samkeppnin 
sé öflug í þessum 
flokki. Ef Blanchett 
vinnur ekki, þá líklega 
Amy Adams fyrir 
American Hustle.“

Hulda Geirsdóttir,
kvikmyndagagnrýnandi 

hjá Rás 2

CATE
BLANCHETT

Árni Björn Helgason, 
yfirmaður erlendrar 

framleiðslu hjá 
Sagafilm

CATE
BLANCHETT

„Hún hefur fengið 
nánast öll verðlaunin 
undanfarið. Þessi 
flokkur er sterkur 
en ég sakna þess 
að sjá ekki Emmu 
Thompson tilnefnda.“ 
Sigríður Pétursdóttir,

kvikmyndafræðingur

BESTI LEIKARI 
Í AUKAHLUT-
VERKI

Barkhad Abdi
Captain Phillips
Bradley Cooper
American Hustle
Michael Fassbender
12 Years a Slave
Jonah Hill
The Wolf of Wall Street
Jared Leto
Dallas Buyers Club

JARED
LETO

„Þetta kallast að sýna 
nýja, gerólíka hlið á 
sér. Jared ætti að vera 
löngu búinn að æfa 
ræðuna, þó Fassbend-
er hafi reyndar verið 
magnaður einnig.“

Tómas Valgeirsson, 
ritstjóri biovefurinn.is

BARKHAD
ABDI

„Hann stendur sig 
frábærlega í myndinni 
og Akademían er 
hrifin af svona 
ævintýrum þar sem 
einhver sem aldrei 
hefur leikið áður 
brillerar.“

Þórarinn Þórarinsson, 
kvikmyndagagnrýnandi 

hjá svarthofdi.is

J. LETO eða
M. FASSBENDER

„Þarna sveiflast ég á 
milli Jareds Leto fyrir 
Dallas Buyers Club og 
Michaels Fassbender 
fyrir 12 years a slave. 
Afskaplega ólík 
hlutverk, en mögnuð 
frammistaða.“ 

Hulda Geirsdóttir,
kvikmyndagagnrýnandi 

hjá Rás 2

JARED
LETO

Árni Björn Helgason, 
yfirmaður erlendrar 

framleiðslu hjá 
Sagafilm

JARED
LETO

„Barkhad Abdi veitir 
honum nokkuð harða 
samkeppni þar sem 
hann kom svo á óvart 
með sínum sterka 
leik. Fassbender er 
líka í uppáhaldi hjá 
mér. “ 
Sigríður Pétursdóttir,

kvikmyndafræðingur

BESTA LEIK-
KONA Í AUKA-
HLUTVERKI

 Sally Hawkins
Blue Jasmine
Jennifer Lawrence 
American Hustle

 Lupita Nyong‘o
12 Years a Slave
Julia Roberts
August: Osage County

 June Squibb Nebraska

LUPITA
NYONG‘O

„Ef heimurinn hefur 
rétt aðeins róað sig á 
Jennifer-dýrkuninni 
þá vísa öll merki á 
Lupitu. Sú kann að 
stíga inn í Hollywood-
sviðsljósið með hörku. 
Ógleymanleg.“

Tómas Valgeirsson, 
ritstjóri biovefurinn.is

JENNIFER
LAWRENCE

„Vegna þess að hún 
er æði. Hljóti hún 
verðlaunin nær hún 
því að taka við Óskar 
sem besta aðalleik-
kona og aukaleikona 
áður en hún verður 
24 ára. 

Þórarinn Þórarinsson, 
kvikmyndagagnrýnandi 

hjá svarthofdi.is

JENNIFER
LAWRENCE

„Jennifer Lawrence á 
þetta - trúi ekki öðru! 
Hún er stórkostleg í 
hlutverki sínu í Amer-
ican Hustle og þrátt 
fyrir að margir veðji á 
Lupita Nyong’o held 
ég að Lawrence hampi 
Óskar í annað sinn.“

Hulda Geirsdóttir,
kvikmyndagagnrýnandi 

hjá Rás 2

LUPITA
NYONG‘O

Árni Björn Helgason, 
yfirmaður erlendrar 

framleiðslu hjá 
Sagafilm

JENNIFER
LAWRENCE

„Hún safnar öllum 
verðlaunum sem 
hægt er þessi árin 
og virðist ósigrandi. 
Lupita Nyong‘o gæti 
komið á óvart og 
nælt í verðlaunin en 
ég tel það ólíklegt.“
Sigríður Pétursdóttir,

kvikmyndafræðingur

 Fjöldi Óskarsverðlauna*

MATTHEW 
MCCONAUGHEY

„Sjálf er ég ekki síður 
hrifin af Chiwetel 
Ejiofor en held að 
McConaughey fari 
heim með styttuna.“
Sigríður Pétursdóttir,

kvikmyndafræðingur

Lilja Katrín
Gunnarsdóttir
liljakatrin@frettabladid.is



Tjaldvagnaland Seglagerðarinnar sameinast 

Útilegumanninum undir nafninuÚtilegumanninum undir nafninu Útilegumaðurinn

í glæsilegu húsnæði við 

Korputorg

Þar sem ferðalagið byrjar

VAGNINN

TAX FREE
HELGI!
AF SMÁVÖRUM

FERÐAVAGNAR



www.ht.is - SJÁ ALLT VÖRUÚRVALIÐ - www.ht.is - ÞÚSUNDIR VÖRUTEGUNDA - www.ht.is - FRÁBÆR TILBOÐ - www.ht.is - SJÁ ALLT VÖRUÚRVALIÐ

HELGAR
LAU. 11-16 og SUN. 13-17

TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995FULLT VERÐ 99 995

79.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 79.995FULLT VERÐ 79 995

59.995

LÆSILEG HÖNNUN GL
ÖRÞUNNUM RAMMAMEÐ M

TILBOÐ

FULLT VERÐ 299.995FULLT VERÐ 299 995

229.995

Whirlpool AWOD6114
1400sn 6kg þvottavél með 6th 
Sense. 52L tromla. Rafeindastýrður 
kerfisveljari og hitastillir. LCD 
skjár. Clean+ blettakerfi. 15 
þvottakerfi og 30 mín hraðkerfi. 
Stafræn niðurtalning. Þvotthæfni A. 
Vinduhæfni B. Orkunýting A+. 

TILBOÐ

FULLT VERÐ 14.995

9.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 14.995

9.995

Soenhle 68049 – Hitabelti
Belti sem má festa á bak eða 
axlir. Hleðsla dugar í allt að 4 
klukkustundir.

ÞRÁÐLAUST HITABELTI 
OG HITAPÚÐI!

Beko DUN4420
60sm 12 manna uppþvottavél með 4 kerfum. 
50°C-70°C ásamt 30 mín. hraðkerfi. Hægt 
að seinka byrjun. Stillanleg hæð á efri grind. 
Vatnsflæðivörn. Þurrkar með hita frá elementum. 
Þvottahæfni A. Orkunýtni A+. Þurrkgeta A. 
Stærð: HxBxD: 82-85 x 59,8 x 54,8.

s 50PFL5008Philips
rpu sjónvarp með Incrediblet 50" LED háskerÖrþunnt
örgjörvi. 300 Hz Perfect Motion t. Pixel Plus HD öContrast
ð þráðlausu neti.  Ambilightnjallsjónvarp meðRate. Sn
. MyRemote - hægt að notang. Simply Share.baklýsin
að fjarstýra tækinu. Easy 3Dfyrirölvur og síma til aspjaldtö

gu fylgja.ívídd - 2 gleraugefni í þr

GREEN TV
Philips 50PFL5008

2013-2014

wwwww hhtht iiis - SJSJÁÁÁÁ ALALLTLT VVÖÖRÖR ÚUÚUÚRVRVALIÐ - www h

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

TÆKI FRÁ UPPHAFI TIL ENDA
Hvert sem markmiðið er þá hefur Philips hágæða snyrtitæki fyrir höfuð, andlit og líkama! 

1000 krónur af öllum seldum Philips rakvélum, skeggsnyrtum 

og hárklippum í marsmánuði renna til Krabbameinsfélagsins

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

WILFA RAKATÆKI 
25% AFSLÁTTUR

Soenhle 68050 – Hitapúði
Hitapúði með mjúku flísefni öðrumegin til 
að nota inni, og rakaþolnu efni hinumegin 
til að nota utandyra. 4 klst hleðsla.

1000 krónur af öllum seldum 
Philips rakvélum, skegg snyrtum 
og hárklippum í marsmánuði 
renna til Krabba meins félagsins

Íslenskt stjórnborð 
og leiðarvísir

Íslenskur leiðarvísir



SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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RTILBOÐ
OPIÐ ALLA HELGINA Á SUÐURLANDSBRAUT

TILBOÐ

FULLT VERÐ 189.995FULLT VERÐ 189 995

149.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 14.995FULLT VERÐ 14 995

9.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 149.995FULLT VERÐ 149 995

129.995
Philips 46PFL4208T
46" Full HD LED sjónvarp með 1920x1080p 
upplausn. 200Hz Perfect Motion Rate. Smart 
TV. Simplyshare. Innbyggt Wi-Fi. Ljósskynjari. 
3x HDMI, 2 x USB. Skype möguleiki. App fyrir 
Android/Apple síma og spjaldtölvur.

Philips 42PFL4208T
42" Full HD LED sjónvarp með 1920x1080p 
upplausn. 200Hz Perfect Motion Rate. Smart 
TV. Simplyshare. Innbyggt Wi-Fi. Ljósskynjari. 
3x HDMI, 2 x USB. Skype möguleiki. App fyrir 
Android/Apple síma og spjaldtölvur.

 FULL HD LED 46” FULL HD LED 42”

DOLCE GUSTO 
PICCOLO KAFFIVÉL

HVÍT EÐA RAUÐ

HLJÓMBORÐ OG RAFMAGNSPÍANÓ 
20% AFSLÁTTUR - NÝ SENDING KOMIN

TILBOÐ

FULLT VERÐ 64.995FULLT VERÐ 64 995

49.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995FULLT VERÐ 99 995

69.995

Philips HTL4110B
Þráðlaust 80w RMS Soundboard heimabíó með 
innbyggðum bassahátalara. Virtual Surround 
Sound. Dolby Digital. Bluetooth / NFC. USB, 
Coaxial og RCA tengi. EasyLink fyrir fjarstýringu 
sjónvarpins. Sjónvarp getur staðið á tækinu.

Philips HTB4150B
80 W 2.1 3D 3D Blu-Ray Soundboard heimabíókerfi með innbyggðum 
bassahátalara. Blu-Ray spilari með Progressive Scan. Dolby TrueHD, 
DTS, Virtual Surround Sound. Bluetooth / NFC. RDS FM útvarp með 
40 minni. HDMI, USB, Optical, Coaxial og RCA tengi. EasyLink fyrir 
fjarstýringu sjónvarpins. Sjónvarp getur staðið á tækinu.

SOUNDBOARD SOUNDBOARD

HEIMABÍÓ TIL AÐ SETJA UNDIR SJÓNVARPIÐ

NiNikon Schohoolo  
nán msmskeið 
fyfyfylglglgirir.

24,2 MMegappixla la 
C-MOOS mynndflflaagaa

NikNikonon D32200K0 IT1T1855855VRVR
Statat frææfr n Sn LR myyndavél l meðmeð 2424,2 2 milmi ljóón pn unkta uppplausn, 244,2 mmmm CMOCMOS flögguu á DX-
snis ði,ði, EXXPEED 3, , ISO 10000-64-6400 00 (fe(fer íí 12 800800), ) 3” LCDLC  skkjá,  AActive ve D-LD-Ligighting, DD-Moviiee 
FHHDDF  h hreyfyfimynd, uumhverfirfis- s og o brebrellullustis llingungum, hrahraðri raraðmyðmyndand töktöku, tvöfölöldu 
rykrykkhrereh insinsikekerfi, HDMIMI C út oflofl. Ísls ensn kurkur leleiðaið rvíísirr

VVRR  LINSSA MMEÐÐ
HRRH IISTIVVÖRNRN

Þráðlaðlausts
farrsímsímateatengingi
að ð vererðmæðm ti 
11.1.990990 fyfylgir..

TILBOÐ

FFULLLLTT VEVVEERÐRÐ 1 111 111100909.9.99955FFULLT VVEERÐRÐ 110099 9995

99.995
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Evrópusinnar segja mikinn asa hafa verið 
á Gunnari Braga Sveinssyni utanríkisráð-
herra og ríkisstjórninni að slíta aðildar-
viðræðum við Evrópusambandið og eng-
inn vilji sé til að ná sátt um málamiðlun 
sem flestir gætu sætt sig við. „Það er nú 
ekki meiri asi en svo að ef við hefðum 
viljað ljúka þessu í hvelli hefðum við gert 
það síðasta sumar þegar ný ríkisstjórn tók 
við,“ segir utanríkisráðherra. Það hafi hins 
vegar verið ákveðið að fara í það ferli sem 
nú sé í gangi og skýrsla Hagfræðistofnunar 
sé býsna skýr.

„Það var því í sjálfu sér ekki eftir neinu 
að bíða eftir að skýrslan var komin fram 
og við búin að kynna okkur hana,“ segir 
Gunnar Bragi. „Varðandi það að kynna 
þetta fyrir þjóðinni, þá er það að sjálfsögðu 
næsta skref. Þetta er komið á netið. Það stóð 
aldrei til, alla vega hef ég aldrei sagt það, að 
skýrslan sem slík og kynningin fyrir þjóð-
inni þyrfti að fara fram áður en ákvarðanir 
voru teknar. Það er hins vegar mikilvægt að 
skýrslan sé kynnt þannig að menn geti lesið 
hana yfir,“ segir Gunnar Bragi. Hana sé að 
finna á netinu með öllum viðaukum.

Utanríkisráðherra segir skýrsluna góða 

og hún eigi eftir að nýtast bæði áhuga-
mönnum um stjórnmál og fræðimönnum í 
framtíðinni. En menn lesa líka skýrsluna 
með mismunandi hætti. Þannig telur Ragn-
heiður Ríkharðsdóttir, þingflokksformaður 
Sjálfstæðisflokksins, að þar sé að finna rök 
fyrir því að hægt sé að semja um varanleg-
ar lausnir á sérstöðu Íslands í helstu hags-
munamálum og hún og stjórnarandstaðan 
telja að hægt hefði verið að finna sáttaleið 
með því að hætta viðræðum á kjörtíma-
bilinu en slíta þeim ekki. Tillaga Vinstri 
grænna í þá veru nær ekki eyrum stjórnar-
flokkanna.

Stjórnarsáttmálinn er skýr
Gunnar Bragi vísar til stjórnarsáttmálans 
sem hann segir skýran í þessum efnum. „Við 
segjum þar að það verði eingöngu haldin 
þjóðaratkvæðagreiðsla ef við ákveðum að 
halda áfram. Þá munum við spyrja þjóðina,“ 
segir utanríkisráðherra.

En hefur utanríkisráðherra aldrei efast 
um að með stefnu sinni væri ríkisstjórnin að 
hafa tækifæri til betri tíðar af landsmönn-
um? Hvarflar það aldrei að Gunnari Braga 

að hann sé kannski með afstöðu sinni að 
hafa betri framtíð af Íslendingum?

„Ég hef kynnt mér Evrópusambandið frá 
því löngu áður en ég kom á þing. Ég fór í 
tvær eða þrjár ferðir þarna út til að kynna 
mér þetta, líklega tuttugu og tveggja eða 
þriggja ára í fyrsta skipti. Það hefur aldrei 
hvarflað að mér að Ísland eigi heima innan  
Evrópusambandsins. Aldrei nokkurn tíma 
og það hefur aldrei hvarflað að mér að hag 
okkar sé þar betur borgið. En það er hins 
vegar margt gott innan Evrópusambandsins. 
Ég hef aldrei sagt að það sé alslæmt,“ segir 
utanríkisráðherra. Sambandið geti til dæmis 
hentað gömlu Austur-Evrópuþjóðunum vel 
og stjórnvöld séu staðráðin í að halda uppi 
góðum samskiptum við ESB.

Skagfirska efnahagssvæðið
Hörðustu andstæðingar utanríkisráðherra 
í Evrópumálum hafa kennt hann og Þór-
ólf Gíslason, kaupfélagsstjóra Kaupfélags 
Skagfirðinga, við Skagfirska efnahags-
svæðið og sagt þá verja mjög þrönga sér-
hagsmuni.

„Menn draga gjarnan Kaupfélag Skag-

firðinga inn í þessa umræðu og tengja mér. 
Ég er mjög stoltur af því sem það fyrirtæki 
hefur gert í Skagafirði og víðar úti á landi. 
En það er ekki þannig að Kaupfélag Skag-
firðinga eða Samtök atvinnulífsins, Félag 
atvinnurekenda, Viðskiptaráð eða einhverj-
ir aðrir stjórni landinu eða stjórni ríkis-
stjórn,“ segir Gunnar Bragi. Kaupfélags-
stjórinn sé því enginn brúðumeistari hans.

„Nei, en ég hugsa að við deilum skoð-
unum um margt og ég deili skoðunum 
með mörgum í atvinnulífinu, í ferðaþjón-
ustunni, landbúnaðinum og sjávarútveg-
inum,“ segir Gunnar Bragi. En í þættinum 
Pólitíkinni á Vísi ræðir hann þessi mál sem 
og samskiptin við Kína, Rússland og for-
seta Íslands. Hann segist ekki geta tekið 
undir það með Ólafi Ragnari Grímssyni að 
Pétursborg sé höfuðból norðurslóða. 

„Ég held að Ólafur Ragnar Gríms-
son hafi staðið sig mjög vel fyrir Íslands 
hönd á erlendum vettvangi. Við erum ekki 
endilega alltaf sammála en hann hefur 
hins vegar frelsi til að hafa sínar skoð-
anir,“ segir utanríkisráðherra og margt 
fleira um samskiptin við forsetann sem og 
umheiminn í Pólitíkinni á Vísi.

Aldrei efast í andstöðunni 
við Evrópusambandið
Gunnar Bragi Sveinsson: Utanríkisráðherra segist hafa verið sannfærður andstæðingur aðildar Íslands að 
Evrópusambandinu frá unga aldri. Hann sé engin strengjabrúða kaupfélagsstjóra Kaupfélags Skagfirðinga. 

GUNNAR BRAGI SVEINSSON 
 Hefur kynnt sér Evrópu-
sambandið vel og aldrei 

hvarflað að honum að Ísland 
eigi þar heima. 

FORSETANUM FRJÁLS AÐ TALA
  Gunnar Bragi segir utanríkisráðherra tala um 

utanríkismál í opinberum heimsóknum forseta 
Íslands. „Ef það er hins vegar þannig að forsetinn er 
á ferðinni eða fer á aðrar ráðstefnur og fundi er 
honum að sjálfsögðu frjálst að tjá hug sinn. En það 
er ekki hann sem mótar stefnu Íslands í utanríkis-
málum. Það er ekki hann sem talar fyrir hönd 
íslenska ríkisins og ríkisstjórnar um utanríkismál.

RÚSSAR GENGIÐ OF LANGT
  Utanríkisráðherra minnir á að Ísland hafi verið í 

nánum samskiptum við Rússland í 70 ár. „Mér finnst 
þeir hafa gengið allt of langt í ákveðnum hlutum, 
t.d. þegar kemur að mannréttindum og réttindum 
samkynhneigðra og öðru slíku og ég hef komið því á 
framfæri við rússnesk stjórnvöld.

ÓSÁTTUR VIÐ LANDAKAUP
  Mér er alveg sama hver það er. Mér líður alltaf 

illa með það þegar erlendir aðilar kaupa íslenskt 
land. Kannski er ég gamaldags, kannski er ég íhalds-
samur þegar að þessu kemur. En mér líður ekki vel 
þegar erlendir aðilar eru að kaupa landið okkar.

1990 1995 2000 2005 20101991 1996 1997 1999 20062002 2009 20131989

1989 Stúdentspróf frá FNV Sauðárkróki.

STJÓRNMÁLAÞÁTTTAKA 

MENNTUN OG HELSTU STÖRF

Nám í atvinnulífsfélagsfræði HÍ.

1989-1990 og 
1991-1995 
Verslunarstjóri 
Ábæjar (veitinga).

1991-1992 
Ritstjóri héraðsfrétta-
blaðsins Einherja. 

1996-1997 
Sölu- og versl-
unarstjóri hjá 

Skeljungi hf. 

1997-1999 
Aðstoðarmaður 
félagsmálaráðherra. 

1999 Markaðsráð-
gjafi hjá Íslensku 
auglýsingastofunni. 

2000-2002 
Starfaði á verslunarsviði 
Kaupfélags Skagfirðinga.

2002-2003 og 2004-2007 
Framkvæmdastjóri Ábæjar 
(veitinga). 

Formaður Félags ungra framsóknarmanna í Skagafirði.
Varaformaður kjördæmissambands Framsóknarflokksins í 
Norðurlandskjördæmi vestra. 

2002-2006 
Annar varaforseti 

sveitarstjórnar Sveitar-
félagsins Skagafjarðar.

2006-2009 
Varaforseti 
sveitarstjórnar 
Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar. 

2006-2009 
Formaður 

stjórnar Samtaka 
sveitarfélaga á 

Norðurlandi vestra. 

2009–2013 
Formaður þingflokks 
Framsóknarflokksins.

2013 
Utanríkis-
ráðherra.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

2009 Þingmaður 
Framsóknarflokksins.

Heimir Már 
Pétursson
heimir@frettabladid.is

Viðtalið við Gunnar Braga 
er hægt að sjá í þættinum 

 Pólitíkin á www.visir.is.

visir.is



Raspberry Ketons Advance 
+ grænt te er eitt mest 
selda fitubrennsluefnið í 

heiminum í dag og seldist upp 
á augabragði þegar það kom á 
markað í Bandaríkjunum. Rasp-
berry Ket ons er náttúrulegur 
andoxunargjafi unninn úr kjarna 
hindberja og græns tes. Nýlegar 
rannsóknir hafa sýnt fram á að 
Raspberry Ketones getur haft 
áhrif á náttúrulega hormónið 
adiponectin sem heilbrigt fólk í 
kjörþyngd hefur í miklu magni 
í líkamanum. Því meira sem er 
af adiponectini í blóðrásinni 
því auðveldara á fitan með að 
losna úr frumunum. Við erum 
öll með adiponectin-hormón í 
líkamanum. Þegar þessi hormón 
starfa rétt, við borðum hollan 
mat og hreyfum okkur reglulega, 
þá söfnum við ekki umframfitu. 

Adiponectin getur aukið insúlín-
næmi sem jafnar blóðsykurinn 
og við brennum fitu betur. Einnig 
getur adiponectin haft jákvæð 
áhrif á blóðþrýsting og veitt vörn 
gegn uppsöfnun fitu í æðakerfi. 
Þegar við borðum of mikið og 
hreyfum okkur lítið þá verður 
adiponectin-hormónið óvirkt. 
Rasperry Ketones hefur einnig 
jákvæð áhrif á orku og úthald. 

HVERT ER INNIHALD RASPBERRY 
KETONES?
Hvert hylki inniheldur 400 mg 
af hreinum Raspberry-kjarna 
ásamt 35 mg kjarna af hreinu 
grænu tei. Það inniheldur engin 
litarefni eða rotvarnarefni, lakt-
ósa eða ger. Raspberry Ketones 
Advance er GMP-vottað (Good 
manufacturing process) hráefni 
sem tryggir hámarks styrkleika. 

Margir framleiðendur bjóða mjög 
ódýrt Raspberry Ketones sem 
ekki er vottað og kemur oftast frá 
óviðurkenndum aðilum í Kína. 
Natures aid, framleiðandi Rasp-
berry Ketones uppfyllir ströng-
ustu gæðakröfur sem völ er á. 
Mikilvægt er að velja GMP-vottað 
Raspberry Ketones-þykkni.

AF HVERJU GRÆNT TE? 
Grænt te eykur styrkleika hins 
náttúrulega andoxunarefnis 
pólí fenóls sem hjálpar til við að 
brjóta niður fitu í meltingarveg-
inum og eykur upptökuhæfileika 
efnisins. Gerð hafa verið hundruð 
rannsókna á jákvæðum áhrifum 
polí fenóls á heilsu fólks. Grænt te 
styður einnig vel við efnaskiptin, 
hefur frábær orkugefandi áhrif og 
jafnar blóðsykur, sem dregur úr 
nart- og nammiþörf.

KRAFTAVERK Í GLASI 
SAMKVÆMT DR. OZ
GENGUR VEL  Raspberry Ketones er andoxunarríkt dúndurefni sem sýnt hefur 
að það hjálpi til við fitubrennslu. Flestir finna árangur á tveimur vikum en 
aðrir þurfa að taka inn efnið í 3-4 vikur meðan verið er að virkja kerfið.

VIRKAR
Hjálpar frumunum að 
losa sig við umframfitu á 
heilsusamlegan hátt.

SKAMMTASTÆRÐ   
1 tafla tvisvar á dag með vatni 
fyrir máltíð.
Útsölustaðir: Flest apótek, 
heilsubúðir og heilsuhillur stór-
markaðanna.
Nánari upplýsingar á: www.
gengurvel.is
Kynningartilboð í tvær vikur á 
öllum útsölustöðum!

VINSÆLT
Seldist upp á augabragði 
í Bandaríkjunum þegar 
það kom á markað.

NÝ HVERFISGATA
Til að fagna verkáfanga í endurnýjun Hverfis-

götu verður gleðidagskrá frá klukkan 14. Þá 
fer skrúðganga með lúðraþyt og sirkusfólki 

um þann hluta Hverfisgötunnar sem hefur verið 
endurnýjaður.

Jakkar 
kr. 6.495  
 Einlitir og munstraðir,  

stærðir 74 – 160 

Benetton Smáralind – Benetton Glerártorgi 
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ÓSKA EFTIR TILNEFNINGUM TIL 
FORELDRAVERÐLAUNA 2014

Foreldraverðlaun Heimilis og skóla 
– landssamtaka foreldra verða afhent 
fimmtudaginn 8. maí 2014, kl. 13.00, við 
hátíðlega athöfn í Þjóðmenningarhúsinu.

Tilnefningar sendist á rafrænan hátt með því 
að fylla út eyðublað á heimiliogskoli.is. Síðasti 
skiladagur tilnefninga er 25. apríl 2014.
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Konan mín var að vinna við að kynna 
vöruna og gaf mér prufu. Þegar ég 
var búinn með fyrsta skammtinn 

fór ég strax að suða í henni hvort hún 
gæti ekki reddað mér meiru,“ segir Hlynur 
glaðlega en hann hefur tekið inn Berocca 
daglega í um mánuð. „Ég fann strax mikinn 
mun á mér. Ég tek þetta alltaf á morgnana 
og verð strax orkumeiri og er fljótari að 
vakna. Ég verð í raun allur frískari um leið 
og ég er búinn að fá mér drykkinn sem er 
með góðu appelsínubragði og er auk þess 
mjög svalandi,“ segir Hlynur, sem segist 
ekki hafa haft neinar væntingar fyrirfram. 
„Ég hef prófað eitt og annað í gegnum tíð-
ina en fljótlega gefist upp á því, en þarna 
fann ég strax virknina.“

Hlynur er 38 ára og þar með elsti leik-
maðurinn í úrvalsdeildinni í handbolta. 
„Þetta tekur klárlega meira á núna en 
þegar maður var tvítugur. Því þarf maður 

á öllum svona jákvæðum stuðningi að 
halda til að halda í við yngri strákana,“ 
segir Hlynur sem æfir alla daga vikunnar 
utan sunnudaga og stundum tvisvar á dag. 
Þá hjálpar honum að byrja daginn ferskur 
og til í slaginn, sem Berocca hefur hjálpað 
til við undanfarið. Segja má að Hlynur lifi 
og starfi í íþróttinni enda starfar hann sem 
húsvörður í Valsheimilinu milli þess sem 
hann stekkur inn á völlinn til að spila og 
æfa. Berocca er 
orðinn hluti af 
hans daglegu 
rútínu. „Mér 
finnst það orðið 
ómissandi að 
byrja daginn á 
þessum ferska 
orkugjafa og 
ætla að halda því 
áfram.“
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ORKUMEIRI OG FLJÓTARI AÐ VAKNA
ICEPHARMA KYNNIR  Berocca Performance-freyðitöflurnar draga úr þreytu og þróttleysi og bæta frammistöðu. Þetta veit Hlynur 
Morthens, markmaður meistaraflokks Vals í handbolta, sem hefur drukkið Berocca-drykkinn með afar góðum árangri.

MARKMAÐUR Hlynur Morthens fær sér Berocca-drykk á hverjum morgni og gengur ferskur inn í daginn. MYND/DANÍEL

■ Freyðitöflurnar Berocca Performance innihalda ein-
staka samsetningu af B- og C- vítamínum í stórum 
skömmtum auk þess að innihalda bæði magnesíum 
og sink. Þessi bætiefni eiga það flest sameiginlegt að 
vera mjög mikilvæg fyrir starfsemi heilans og tauga-
kerfisins en skortur á þeim getur meðal annars valdið 
depurð, þreytu og pirringi.

■ Töflurnar eru leystar upp í vatni og henta vel fólki 
sem er önnum kafið eða undir miklu álagi. 
■ Berocca er framleitt með það í huga að bæta 
frammistöðu líkama og hugar. Varan er klínískt prófuð 
og rannsóknir sýna að Berocca Performance dregur úr 
þreytu og þróttleysi og bætir frammistöðu.
■ Berocca er án sykurs og rotvarnarefna. 

■ Ráðlagt er að drekka Berocca daglega til að ná sem 
bestum árangri.
■ Berocca er framleitt af hinu virta fyrirtæki Bayer 
Healthcare og hefur verið á markaði í yfir 19 ár.
■ Berocca-vörurnar fást í öllum helstu apótekum 
landsins sem og í Krónununni, Hagkaupi, Nettó og 
Víði.

BEROCCA PERFORMANCE

Ég sendi áminningu á alla alþingismenn um 
að taka þátt í þessum degi, ekki veitir af,“ 
segir Ingrid Kuhlman, framkvæmdastjóri 

Þekkingarmiðlunarog upphafsmanneskja hrós-
dagsins á Íslandi en Alþjóðlegi hrósdagurinn er 
í dag.

Ingrid segir reyndar allt samfélagið hafa gott af 
meira hrósi því neikvæðni einkenni alla umræðu 
í dag. Hrós hafi hins vegar ekki verið hluti af ís-
lenskri þjóðarsál en þó horfi til batnaðar.

„Gunnar á Hlíðarenda hrósaði engum en við 
erum að bæta okkur. Maður sér mun milli kyn-
slóða. Eldra fólk kann síður að taka hrósi og dreg-
ur um leið úr því: „Æ, þetta var ekkert,“ og „láttu 
ekki svona,“ segir það meðan krakkarnir segja 
bara: „Já takk ég veit,“ þegar þeim er hrósað. Ef 
við kunnum ekki að taka hrósi aukum við ekki 
líkurnar á að fá aftur hrós. Það er ekkert gaman 
að hrósa fólki sem hafnar því.“ 

Hrósdagurinn var fyrst haldinn í Hollandi fyrir 
ellefu árum og á vefsíðunni:  www.worldcompli-
mentday.com er að finna upplýsingar um daginn. 
Ingrid hrinti hrósdeginum á Íslandi  af stað fyrir 
tveimur árum og stofnaði Facebook-síðu kringum 
hann. Þar setja um 2.500 manns reglulega inn 
hrós.

„Fólk er að hrósa öllu mögulegu, til dæmis þeg-
ar það fær góða þjónustu í verslun eða þegar eitt-
hvað skemmtilegt er að gerast í sveitarfélaginu. 
Það er mjög gaman að sjá fólk pósta jákvæðum 
hlutum, sérstaklega núna,“ segir Ingrid. 

„Það verður engin uppákoma tengd deginum í 
ár heldur er dagurinn vitundarvakning. Auðvitað 
eigum við að hrósa alla daga ársins en dagurinn í 
dag á að vekja fólk til umhugsunar um mikilvægi 
þess að hrósa. Hrós kostar ekki neitt en afrakstur-
inn er mikill. Það veitir mikla gleði og ánægju og 

öllum þykir okkur vænt um að fá klapp á bakið.“
Ingrid er framkvæmdastjóri Þekkingarmiðlunar 

sem annast ráðgjöf á ýmsum sviðum fyrir fyrir-
tæki og heldur námskeið um samskipti og vellíð-
an á vinnustöðum. Hún segir lítið hrós vandamál 
á vinnustöðum.

„Það er eitt af því sem kemur í ljós í starfs-
ánægjukönnunum, það vantar viðurkenningu fyrir 
vel unnin störf. Því er um að gera að draga það 
jákvæða fram og segja eitthvað fallegt. Það skiptir 
miklu máli. Ég vonast til að allir landsmenn taki 
þátt.“

HRÓS KOSTAR EKKI KRÓNU
HRÓSUM Í DAG  Ingrid Kuhlman hjá Þekkingarmiðlun segir hrós ekki hluta af íslenskri þjóðarsál. Ekki veiti þó af hrósi í sam-
félaginu um þessar mundir og það kosti ekki neitt. Alþjóðlegi hrósdagurinn er í dag.

ÞURFUM AÐ HRÓSA 
MEIRA Ingrid Kuhlman 
hvetur alla landsmenn 
tila ð hrósa hver öðrum. 
Ekki veiti af í neikvæðri 
umræðu samfélagsins 
í dag.

MYND/ANTON
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Heiðrún Guðmundsdóttir 
er ánægð með Bio-Kult 
Candéa og ákvað að deila 

reynslu sinni með lesendum. 
„Dóttir mín er aðeins átta ára en 
hún var stöðugt að kvarta um 
maga- og höfuðverk síðastliðinn 
vetur, bæði heima og í skólanum. 
Hún hefur haft mikla sykurþörf 
og sífellt að næla sér í einhver 
sætindi. Þá fór að bera á ristil-
krömpum sem gengu mjög nærri 
henni. Þeir ágerðust með vorinu 
og fyrripart sumars. Hún var farin 
að fá ristilkrampa um hverja helgi 
og kvaldist mikið vegna þeirra. 

Þar sem ég átti við þennan 
hvimleiða kvilla að stríða sem 
barn skildi ég líðan hennar og 
um hvað málið snerist. Þegar ég 
leitaði eftir upplýsingum á netinu 
rakst ég á upplýsingar um Bio-
Kult Candéa gegn sveppasýkingu 
sem einnig væri hjálplegt við 
ristilvandamálum.   

BREYTT LÍÐAN
Þegar ég skoðaði upplýsingar 
nánar sá ég að dóttir mín hafði 
flest einkenni sveppasýkingar í 
meltingarvegi. Síðasta sumar fór 

ég að gefa henni tvö hylki af Bio-
Kult Candéa á dag. Mjög fljótt urð-
um við varar við breytingu, hún 
hætti að kvarta undan magaverkj-
unum, regla komst á meltinguna 
og ristilkramparnir hættu. 

Í dag tekur hún samvisku-
samlega eitt hylki eftir kvöldmat 
og nú sjö mánuðum síðar hefur 
ristilkrampinn ekki látið á sér 
kræla. Sykurþörfin er mun minni 
og höfuðverkurinn heyrir nánast 
sögunni til. Þar með höfum við 
slegið tvær flugur í einu höggi. 
Svo má ekki gleyma því að ég tek 
líka Bio-Kult Candéa. Ég vil þó 
fyrst og fremst nota tækifærið og 
þakka fyrir þessa dásemdarvöru 
sem hefur gjörbreytt lífi dóttur 
minnar.“

HELDUR MÉR Í JAFNVÆGI
„Fyrir einu og hálfu ári keypti 
ég fyrsta pakkann af Bio-Kult 
Candéa. Ég hafði í fjöldamörg 

ár glímt við mikla uppþembu og 
meltingarvanda. Mér leið oftast 
hálfilla eftir máltíðir og var búin 
að reyna eitt og annað. Fljótlega 
eftir að ég byrjaði á Bio-Kult hvarf 
þessi vanlíðan. 
Ég tek inn tvö 
hylki á dag í 
hádeginu. Kláði 
og pirringur í 
húðinni hefur 
stórbatnað og 
nánast horfið, 
kláði sem var 
virkilega að 
gera mér lífið 
leitt auk mikilla 
þurrkubletta í 
húðinni heyrir 
sögunni til. Syk-
urlöngun hefur 
horfið eftir að 
ég byrjaði á 
Bio-Kult Cand-
éa-hylkjunum.

Ég hef farið á sterka sýklalyfja-
skammta án þess að þurfa að 
stríða við sveppasýkingu í kjöl-
farið. Ég hef aldrei hætt að taka 
inn Bio-Kult Candéa á þessum 

tíma, það er orðið hluti 
af rútínu hjá mér og ég 

get heilshugar mælt 
með því við alla og 
geri það,“ segir 
Alma Lilja Ævars-
dóttir.

ÁNÆGÐAR MEÐ BIO-KULT CANDÉA
Bio-Kult Candéa virkar sem öflug vörn gegn candida-sveppasýkingu í meltingarvegi kvenna og karla.

BIO-KULT 
CANDÉA
Fæst í apótek-
um, heilsu-
verslunum og 
heilsuhillum 
stórmarkaða. 
Hægt er að 
nálgast ítar-
legar upp-
lýsingar í 
íslenskum 
bæklingi 

á www.
icecare.is.

ALMA LILJA ÆVARSDÓTTIR

Eva Ólöf Hjaltadóttir segir 
að sér hafi ekki liðið vel í 
langan tíma áður en hún 

kynntist Femarelle. „Ég er á lyfj-
um vegna sykursýki og sjúkdóms 
í skjaldkirtli. Ég þyngdist vegna 
lyfjanna, hef auk þess þjáðst af 
gigt með tilheyrandi verkjum. 
Mér fannst óþægilegt að vera 
innan um margt fólk og var farin 
að finna fyrir þunglyndi. Einnig 
átti ég erfitt með að vera í hávaða 
og var að einangrast gagnvart 
félagslífi,“ segir Eva Ólöf. 

„Ég er 71 árs og var ekki 
sátt við hvernig mér leið, vildi 
geta tekið meiri þátt í lífinu. Ég 
las umfjöllun um Femarelle og 
leist vel á að prófa náttúrulega, 
hormónalausa meðferð, sérstak-
lega þar sem sagt var að hylkin 
gætu minnkað verki. Núna hef ég 
tekið Femarelle inn í fjóra mánuði 

og hef endurheimt mitt fyrra líf. 
Mér líður svo vel að nú get ég far-
ið daglega út að ganga með hund-
inn minn, fer í sund á hverjum 
degi og sæki félagsvist og bingó,“ 
segir Eva glöð í bragði. 

„Mig er hætt að verkja um 
allan líkamann. Ég nota Femarelle 
sem náttúrulega verkjameð-
ferð því ef ég er með verk tek ég 
aukalega inn af því. Það besta 
við þetta allt er að börnin mín og 
tengdabörn segja að ég sé aftur 
orðin lífleg og hress. Þá finnst 
mér mun meira gaman að hitta 
barnabörnin mín, því ég get veitt 
þeim alla athygli. Ég hef misst ell-
efu kíló án þess að hafa haft fyrir 
því vegna þess að mér líður betur 
og get hreyft mig óhindrað. Ég er 
ánægð með Femarelle-hylkin, mér 
líður vel af þeim og hef mælt með 
þeim við vinkonur mínar. 

FEMARELLE DREGUR ÚR 
VERKJUM OG VANLÍÐAN
ICECARE KYNNIR  Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri. Femarelle er gert úr jurtaefnum og rannsóknir 
sýna að það slær á einkenni tíðahvarfa og hefur hjálpað mörgum konum að öðlast betri líðan.

ALLT ANNAÐ LÍF Eva Ólöf segir að líf sitt hafi breyst til mikils batnaðar eftir að hún fór 
að taka inn Femarelle. MYNDIR/STEFAN

FRÁBÆRT Bryndís Jóhannsdóttir opnaði 
alla glugga þannig að allir kvörtuðu í 
kringum hana.

GÓÐUR ÁRANGUR Soffía Káradóttir er 
laus við hitakóf og fótaóeirð.

FEMARELLE
ÖRUGGUR KOSTUR
FEMMAAARRELLE

EINS OG Í BAKAROFNI
Bryndís Jóhannsdóttir er ánægð 
með Femarelle. Hún segist hafa 
verið mjög heitfeng alla ævi. „Þeg-
ar ég fór á breytingaskeiðið var 
eins og það væri ólýsanlegur hiti 
innra með mér. Mér leið eins ég 

væri í bakarofni, beinlínis log-
aði að innan. Fólkið í kringum 
mig fékk sannarlega að finna 
fyrir því, ég opnaði alla 
glugga upp á gátt, var með 
viftu og blöð fyrir blævæng 
en öllum var kalt nema mér,“ 
útskýrir hún. „Þessi hitaköst 
voru farin að valda óþæg-
indum á næturnar líka. Ég 
varð að finna lausn á þessu, 
þetta gat ekki gengið svona 
áfram. Ég fékk hormóna hjá 
lækni sem neyðarúrræði og 
mér leið ekki vel að taka þá 
inn. Þá sá ég umfjöllun í blaði 
um Femarelle, náttúrulega 
lausn, án hormóna og ákvað 
að prófa það. Eftir um það 
bil þrjár vikur fór mér að líða 
betur og þessi óbærilegi hiti 
innra með mér hvarf. Þvílíkur 
léttir. Nú get ég verið ég sjálf 

og mér líður miklu betur. Ég veit 
hreinlega ekki hvar ég væri stödd 
ef ég hefði ekki kynnst Femarelle,“ 
segir Bryndís.  

ALGJÖRT UNDRAEFNI
Soffía Káradóttir mælir með Fem-
arelle fyrir allar konur sem finna 
fyrir vanlíðan á breytingaaldri. 
„Ég ákvað að prófa Femarelle í 
fyrravetur þegar ég sá umfjöllun 
í blöðum þar sem önnur kona 
lýsti ánægju sinni með vöruna. 
Ég var að byrja á breytingaaldr-
inum en vildi ekki nota hormóna. 
Ég fann fyrir hitakófum, vaknaði 
upp á nóttunni, fann fyrir fótaó-
eirð, skapsveiflum og vanlíðan í 
líkamanum,“ segir Soffía og bætir 
við að eftir aðeins tíu daga notk-
un hafi öll einkenni verið horfin.

 „Nú sef ég samfelldum svefni, 
finn ekki fyrir hitakófum eða fóta-
óeirð og mér líður mun betur. Ég 
finn fyrir meiri vellíðan og er í 
mun betra jafnvægi í líkamanum. 
Með glöðu geði mæli ég því hik-
laust með Femarelle við vinkonur 
mínar og allar konur sem finna 
fyrir breytingaaldrinum. 

Ég veit um eina vinkonu mína 
sem hætti á hormónum og 
notar Femarelle í dag. Ég get ekki 
ímyndað mér hvernig mér liði í 
dag ef ég hefði ekki kynnst Fem-
arelle, þvílíkt undraefni.“ 



Holtagörðum     |     2.hæð     |     104 Reykjavík     |     reebokfitness@reebokfitness.is

 LOKSINS Á LEIÐINNI Í

RÆKTINA?
ÞAÐ ERU NÝ NÁMSKEIÐ AÐ HEFJAST Í REEBOK FITNESS

*Verð fyrir meðlimi Reebok Fitness

NÝTT LÍF +20KG 
10 VIKNA NÁMSKEIÐ
5X Í VIKU VERÐ 30.000 *

KVK FITNESS
6 VIKNA NÁMSKEIÐ
3X Í VIKU VERÐ 12.000*

ÍSLENSKIR
KARLMENN 
6 VIKNA NÁMSKEIÐ
3X Í VIKU VERÐ 12.000*

BESTI DÍLLINN Í BÆNUM
ENGIN BINDING!
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Það má segja að Unloader One-hné-
spelkan frá Össuri sé nokkurs kon-
ar verkjameðferð án lyfja. Spelkan 
veitir hnénu stuðning og dregur úr 
verkjum og notendur geta gengið 
með hana allan daginn. Í henni eru 
tveir borðar sem létta álagið á slitn-
um liðflötum og auðvelda einstak-
lingum að stíga í fótinn. Borðarnir 
aðlagast hreyfingum sem gerir að 
verkum að álagið flyst af slitna lið-
fletinum yfir á þann heila. Spelkan 
er tiltölulega fyrirferðalítil, létt og 
meðfærileg. Unloader One-spelkan 
er árangur margra ára rannsóknar- 
og þróunarvinnu Össurar.

EYKUR HREYFANLEIKA OG STYRK
Notkun spelkna er áhrifarík leið til 
að auka hreyfanleika, líkamsþrek, 
samhæfingu og styrk. Spelkan veitir 
stuðning til að stunda hreyfingu 
sem fólk hefur fram að því forð-

ast vegna óþæginda af völdum 
slitgigtar.

Með notkun spelkunnar er mögu-
leiki fyrir þá sem þjáðst hafa af 
hnévandamálum að byrja aftur að 
stunda hreyfingu sem þeir hafa 
hætt að stunda eða dregið úr vegna 
sársauka. Einnig má endurheimta 
hreyfanleika við dagleg störf.

BÆTT LÍFSGÆÐI
Niðurstaðan er bætt lífsgæði, auk-
inn hreyfanleiki gefur fólki kost á 

að gera það sem það langar til án 
þess að sársaukinn í hnénu haldi 
aftur af því. Þegar hreyfanleikinn 
eykst er auðveldara að koma í veg 
fyrir þyngdaraukningu sem myndi 
að öðrum kosti takmarka enn frekar 
lífsgæðin og magna upp sjúkdóms-
einkenni slitgigtarinnar. Notkun 
spelkunnar kemur mögulega í veg 
fyrir slíka niðursveiflu og hvetur 
fólk til að stunda hreyfingu sem 
það hefur gaman af og að halda í 
við fjölskyldu og vini.

VIRKARI LÍFSSTÍLL MEÐ UNLOADER ONE
 Þeir sem hafa þjáðst af slitgigt í hnjám eða slitnum liðflötum öðlast aukinn hreyfanleika, líkamsþrek, samhæfingu og styrk með 
því að nota Unloader One-hnéspelkuna frá Össuri.

VIRKARI LÍFSSTÍLL Notkun spelkna er áhrifarík leið til að auka 
hreyfanleika. 
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Sigurður Bergþórsson hefur 
notað Unloader One-spelkuna 
frá Össuri undanfarnar vikur.

„Spelkan hefur gjörbreytt lífi 
mínu. Hnén á mér eru búin að valda 
mér vandræðum síðastliðin fjögur ár 
og þau fóru versnandi með hverjum 
deginum. Ég var orðinn það slæmur 
að ég var farinn að íhuga að hætta í 
vinnunni,“ segir Sigurður.

SLÆMUR EFTIR LANGA 
VINNUDAGA
Hann hefur unnið síðastliðin tuttugu 
og fimm ár á skipum Eimskips í há-
setastarfi. „Við erum um átta mánuði 
á ári úti á sjó, fjórar vikur í senn úti 
og tvær vikur í landi. Við erum mikið 
úti á dekki að sjóbúa og erum í alls 
konar tilfallandi vinnu sem tilheyrir 
þessum skipum. Hnén voru farin 
að há mér mjög mikið, eftir langan 
vinnudag var ég orðinn verulega 
slæmur og ég var í nokkra daga að 
jafna mig þegar ég kom heim eftir 
túra.“

FANN STRAX MIKINN MUN
Læknir Sigurðar ráðlagði honum að 
prófa Unloader One-spelkuna frá 
Össuri en til þess að fá spelkuna 
þarf að hafa tilvísun frá lækni. „Ég 

hitti stoðtækjafræðing frá Össuri og 
okkur kom saman um að ég fengi 
spelkuna til að prófa hana í stuttan 
tíma til reynslu. Mér líkaði spelkan 
óskaplega vel og fann mikinn mun á 
mér strax. Ég bjóst alls ekki við að 
ég myndi finna svona mikinn mun 
eftir þetta stuttan tíma. Ég var frekar 
neikvæður gagnvart þessu til að 
byrja með en ákvað að slá til og sé 
alls ekki eftir því.“

VEL HÖNNUÐ OG STYÐUR VIÐ
Sigurður er nú búinn að nota spelk-
una í einn og hálfan mánuð. „Spelkan 
styður mjög vel við hnéð og bólg-
urnar í því hafa minnkað mikið en ég 
var orðinn töluvert bólginn bæði á 
hnénu og kálfanum. Ég er afskaplega 
ánægður með spelkuna, hún er vel 
hönnuð og alls ekki fyrirferðarmikil. 
Hún leggst vel að lærinu og styður við 
hnéð bæði að ofan- og neðanverðu.“

GETUR FARIÐ Í GÖNGUTÚRA
Eftir að Sigurður fékk spelkuna 
telur hann að hann geti aftur farið 
í göngutúra þegar færðin hefur 
batnað. „Nú fer að koma að því að ég 
geti farið út í göngutúra, ég er orð-
inn það góður. Þegar það er rólegt 
hjá mér tek ég spelkuna af mér til að 

hvíla mig aðeins á henni. Það er allt í 
lagi, áhrifin frá henni haldast í nokk-
urn tíma en þegar ég tek hana af 
finnst mér eins og það vanti eitthvað 
á mig, ég er eiginlega orðinn háður 
því að hafa hana.“

GOTT FÓLK HJÁ ÖSSURI
Sigurður er líka ánægður með 
þjónustuna hjá Össuri. „Fólkið hjá 
Össuri er alveg yndislegt og vill 
allt fyrir mann gera.“

SPELKAN HEFUR BREYTT LÍFINU
ÖSSUR KYNNIR  Sigurður Bergþórsson á Akureyri var að því kominn að hætta í vinnunni vegna hnévandamála. Eftir að hann fékk 
Unloader One-spelkuna frá Össuri hefur lífið gjörbreyst til hins betra og hann er orðinn verkjalaus.  

Á SJÓ Sigurður Ber-
þórsson er hættur við að 
hætta í vinnunni á Brú-
arfossi eftir að hann fékk 
Unloader One-spelkuna 
frá Össuri. MYND/VALLI

HELSTU EIGINLEIKAR
● Spelkan er fyrirferðarlítil og létt.
● Spelkan fer undir föt og getur notandi gengið í hverju sem er.
● Spelkan er með mjúkri bólstrun og SenSil-gel sílíkonhúð.
● Spelkan loftar vel sem gerir það að verkum að notandinn 

svitnar síður.
● Spelkan er með einfaldar festingar, er auðstillanleg og 

meðfærileg.

GRJÓTHÁLS 1-3

110 REYKJAVÍK

S. 425 3400

STOÐTÆKJAÞJÓNUSTA ÖSSURAR

WWW.OSSUR.IS

UNLOADER ONE®

Veitir stuðning og minnkar verki

GRJÓT

110 REY

S. 425 3

STOÐ

Veit
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Ég set teið út pottinn í klukkan 
eitt. Ég hef aldrei gert þetta áður 
svo þetta verður spennandi. Það 

fara fjögur tonn af tei í einn pott,“ 
segir Hildur Steinþórsdóttir arkitekt, 
en hún býður gestum í Laugardalslaug 
upp á te-bað í heitum potti á morgun, 
sunnudag, milli klukkan 13 og 15. 

Tepottur Hildar er hluti af Suðu-
pottinum, samsýningu 11 hönnuða 
og samstarfsaðila þeirra á vörum og 
þjónustu, tengdu tei. Sýningin tengist 
Tehúsi sem opnað verður í Sparki á 
Klapparstíg þann 5. mars, að undirlagi 
hugmynda- og viðburðasmiðjunnar 
Attikatti sem hefur rannsakað íslenska 
temenningu.

En hvaðan kemur hugmyndin að 
Tepottinum?

„Ég velti íslenksri temenningu mikið 
fyrir mér eftir hugmyndafund með 
Attikatti og hvort hún væri yfir höfuð 
til. Ég þekki skoska temenningu aðeins 
eftir að hafa verið þar í námi og þar 
drakk ég mikið te í þeim tilgangi að 
hita upp líkamann því húsin voru svo 
köld. Hvernig hlýjum við okkur hér 
á Íslandi? Við förum sund og  í heitu 
pottana. 

Einnig var ég ein jól í Japan og þar 

stundar fólk að setja telauf í baðið til 
að gæða vatnið nýjum eiginleikum, 
vatnið verður mýkra og ilmurinn er 
róandi. Te inniheldur líka mikið af and-
oxunarefnum og vítamínum og tebað 
hefur verið notað lengi sem „bjútítrix“ 
í Asíu. Ég er í raun bara að blanda 
þessari japönsku hefð inn í íslenska 
sundmenningu,“ útskýrir Hildur.

Í Tepottinn í Laugardalnum á 
morgun notar Hildur tvær tegundir af 
tei, sencha-te og ferskju-te og verður 
hægt að kaupa tepoka á staðnum, 
bæði fyrir heitan pott og fyrir baðkar 
sem Hildur hefur þróað í samstarfi við 
Tefélagið. Gjörningnum lýkur klukkan 
15 og þá hreinsast tevatnið úr pott-
inum. Leikurinn verður síðan endur-
tekinn þann 29. mars og þá verður te í 
tveimur pottum. 

Hildur segir lítið mál hafa verið að 
sannfæra starfsfólk sundlaugarinnar 
um að fylla einn af pottunum af tei.

„Ég bara hringdi í þau með þessa 
brjáluðu hugmynd og þau sögðu 
strax já. Það er auðvitað frábært að 
almennur borgari geti nýtt sér svona 
tækifærin sem felast hér og þar í 
borginni.“

 ■heida@365.is

HEITUR TEPOTTUR 
Í LAUGARDAL
ÍSLENSK HÖNNUN  Sundlaugargestir Laugardalslaugar geta lagst í heitt te í 
pottinum á morgun. Gjörningurinn er framlag Hildar Steinþórsdóttur arkitekts 
í sýningunni Suðupottinum, sem fjallar um íslenska temenningu.

TEPOTTUR Hildur 
hefur þróað tesíur fyrir 
baðkör og heita potta í 
samvinnu við Tefélagið. 
Hægt verður að kaupa 
tepoka í Laugardalslaug-
inni á morgun.
MYND/HILDUR STEINÞÓRSDÓTTIR

KYNNTIST TEBAÐI 
Í JAPAN Hildur Stein-
þórsdóttir arkitekt mun 
fylla einn heitan pott í 
Laugardalslaug af tei á 
morgun milli klukkan 13 
og 15. 
MYND/GVA

VATNSDEIGSBOLLUR 
UM 10 STK.
50 g smjör
2 dl vatn
100 g hveiti (60 g = 1 dl)
3 meðalstór egg

Bræðið smjörið með vatninu og látið sjóða. Bætið 
hveitinu út í. Hrærið vel saman með trésleif þar til deig-
ið er sprungulaust og sleppir potti og sleif. Takið deigið af 
hitanum og látið aðeins kólna. Bætið eggjunum saman 
við, einu í einu. Hrærið vel á milli til að deigið verði 
sprungulaust. Útkoman á að vera þétt og samfellt deig.

Mótið litlar bollur á smjörpappírsklædda bökunar-
plötu. Ýmist er hægt að notast við tvær skeiðar eða 
sprautupoka. Bakið við 200 gráðu hita í 15 til 20 
mínútur. Gætið þess að opna ekki ofninn á meðan á 
bakstrinum stendur. 

Leyfið bollunum að kólna. Skerið þær í tvennt og 
fyllið með sultu, rjóma eða öðru því sem hugurinn 
girnist. Skreytið með glassúr eða bræddu súkkulaði.

TAKTU FORSKOT Á SÆLUNA
Bolludagurinn er á mánudag og eflaust margir sem ætla að taka forskot á sæl-
una og baka bollur um helgina. Margir veigra sér við að baka vatnsdeigsbollur 
enda eiga þær það til að falla. Þessi uppskrift hefur reynst vel.

SÆLGÆTI Það er örlítil kúnst að gera vatnsdeigsbollur en heppnist 
þær vel er fátt betra.

Opið virka daga kl. 11–18. 

Opið laugardaga kl. 11–16.
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Laugavegi 178 (Bolholtsmegin)  |  Sími 555 1516

Stærð S - XXL

Verð 12.900 kr.
Einlit svört.

Stærð S - XXL

Verð 9.500 kr.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 
www.rita.is

Við erum á Facebook

Komnar aftur :-)

Kr. 14.900.-
 
Str. 34-46/48 
 
Litir:   
galla og svart

Sverrir Birgir Sverrisson
Sími 512 5432
sverrirb@365.is

Kolbeinn Kolbeinsson
Sími 512 5447
kolli@365.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Sérblaðið Fermingar kemur út Fimmtudaginn 13.mars

FERMINGAR



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Umsjón með starfinu hefur 
Lind Einarsdóttir hjá Talent 
Ráðningum, lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 11. mars nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is

m 
t.is

Að VIRK - Starfsendurhæfingar-
sjóði standa öll helstu samtök 
launamanna og atvinnurekenda á 
vinnumarkaði.  Hlutverk sjóðsins er 
að draga markvisst úr líkum á því 
að launafólk hverfi af vinnumarkaði 
vegna varanlegrar örorku með 
aukinni virkni, eflingu starfsendur-
hæfingar og öðrum úrræðum.  

Nánari upplýsingar um VIRK - 
Starfsendurhæfingarsjóð er að 
finna á heimasíðu sjóðsins  
www.virk.is

Öflugur sérfræðingur á sviði 
starfsendurhæfingar og upplýsingatækni

VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður leitar að öflugum og metnaðarfullum sérfræðingi til að starfa að fjöl breyttum 
verkefnum á sviði starfsendurhæfingar og upplýsingatækni.  

Um er að ræða sérfræðistarf sem felst m.a. í að aðstoða við uppbyggingu á upplýsingakerfi sem heldur utan um 
starfs endurhæfingarferil einstaklinga.  Einnig er um að ræða þátttöku í þjónustu og ýmsum öðrum þróunar-
verkefnum á sviði atvinnutengdrar starfsendurhæfingar.

Hér gefst einstakt tækifæri til að vinna að uppbyggingu, þróun og þjónustu í fyrirtæki sem er í hraðri  
upp byggingu. Um er að ræða mjög krefjandi starf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda eða önnur háskóla-  

 menntun sem nýtist í starfi

Reynsla og þekking á innleiðingu og notkun upplýsingatæknikerfa í félags- eða  
 heilbrigðisþjónustu er æskileg

Sveigjanleiki, færni og vilji til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð

Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Leiðtogahæfileikar og jákvætt viðmót

Mjög góð skipulags- og samskiptahæfni 

Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli

  Linnetsstígur 1  |  220 Hafnarfjörður  |  talent@talent.is  |  Sími 552-1600

Í Skagafirði búa um 4.300 manns. Sam-
félagið er fjölskylduvænt og þjónusta 
við íbúa öflug. Atvinnulíf er sterkt og 
fjölbreytt þar sem matvælavinnsla hvers 
konar skipar stóran sess í tengslum 
við fjölbreyttan landbúnað og öfluga 
fiskvinnslu, auk þess sem ferðaþjónsta 
er vaxandi atvinnugrein. Menningarlíf er 
blómlegt í héraðinu og sagan við hvert 
fótmál.  Á Sauðárkróki, stærsta þétt-
býliskjarnanum í Skagafirði, búa um 
2.600 manns.

www.skagafjordur.is

Helstu verkefni:
• Þróun- og viðhald mannauðsstefnu.
• Aðstoð og ráðgjöf til stjórnenda.
• Umsjón og þróun starfsmannahandbókar.
• Aðstoð við gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana.
• Samskipti við stéttarfélög, framkvæmd kjarasamninga, 

réttindamál og aðbúnaður.
• Umsjón með sí- og endurmenntun á vegum sveitarfélagsins.
• Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar-  og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Stjórnunarreynsla.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði í störfum, faglegur metnaður, frumkvæði                

og góð skipulagshæfni.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Mannauðsstjóri 
Auglýst er eftir mannauðsstjóra 
fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð

Mannauðsstjóri starfar á stjórnsýslu- og fjármálasviði. Laun og starfskjör fara eftir 
samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 
Ráðið verður í starfið sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til 10. mars nk.  
Umsóknum sem greina frá menntun og fyrri störfum skal skila í gegnum heimasíðu sveitarfélagsins 
skagafjordur.is (störf í boði).  Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun 
starfsins þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar:
Margeir Friðriksson, sviðsstjóri stjórnsýslu- og fjármálasviðs, margeir@skagafjordur.isN
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Orlofsnefnd húsmæðra 
í Reykjavík

Í lögum um orlof húsmæðra segir svo:
„Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili 

forstöðu  án  launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á 
að sækja um orlof.“

Stjórnin

 
Orlofsferðir árið  2014 

 
 

Skrifstofa Orlofsnefndar að Hver isgötu 69 er opin 
mánud.-miðvikud. kl.16:30-18 sími 551 2617 

 

Kynningarfundur á ferðum ársins
 verður haldinn á Hótel Loftleiðum miðvikudaginn

 5. mars nk. kl. 20:00
Kaffiveitingar verð 2.000 kr.

Suðurland      8.-10.maí 
Ítalía-Toskana    26.maí-2.júní 
Bodensee       11.-16.júní 
Eystrasaltið     20.-26.júní     
Slóðir Sigríðar í Brattholti   28.júní 
Vest irðir     21.-24.ágúst 
 Prag                                             9. -16.október  
Aðventuferð/Rínardalur 28. nóv.–1.des. 



Sérfræðingur á Alþjóðasviði
Við leitum að sérfræðingi í umsóknadeild Alþjóðasviðs sem hefur áhuga og metnað til að starfa 
með öflugri liðsheild í alþjóðlegu umhverfi. Borgun er leiðandi fyrirtæki í þróun og hagnýtingu 
lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar. Við leggjum áherslu á lipra og persónulega þjónustu 
og vinnum eftir gildunum vilji, virði og vissa.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri í síma 560 1561. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á www.borgun.is. Umsóknarfrestur er til og með 10. mars nk.

Helstu verkefni
 Áreiðanleikagreiningar viðskipta
 Rannsóknarvinna á netinu 
 Skráning umsókna
 Samskipti og þjónusta við erlenda viðskiptavini
 Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi
 Reynsla af greiðslumiðlun kostur
 Mjög góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
 Greiningarhæfni og áhugi á rannsóknarvinnu á netinu nauðsynlegur
 Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfileikar
 Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi

Ármúla 30  |   108 Reyk jav í k   |   S ími  560 1600  |   w w w.borgun . i s
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Teledyne Gavia ehf. hannar og framleiðir Gavia AUV. djúpfar sem 
notað er við pípueftirlit, sjávarbotnsrannsóknir, sjávarrannsóknir 
og fleira. Gavia er rannsóknartæki í fremstu röð og er markaðsett 
víðsvegar um heim. Fyrirtækið er ISO vottað og í eigu bandaríska 
félagsins Teledyne Technologies.            
Nánari upplýsingar er að finna á http://www.teledynegavia.com/

Teledyne Gavia ehf. óskar eftir að ráða rafeindavirkja/tæknimann

Áhugasamir senda ferilskrá á netfangið: sgislason@teledyne.com fyrir 17. mars.

Starfssvið:
• Samsetning, prófanir og þjónusta á  
    flóknum rafbúnaði og vélbúnaði.
• Samskipti við viðskiptavini á ensku.
• Samvinna með þróunardeild og smíði á frumgerðum.
• Getur krafist ferða erlendis.
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Rafeindavirki eða sambærilegt.
• 2+ ára starfsreynsla. 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
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Deildarstjóri netreksturs - Akureyri

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars 2014. Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson 
(thordur@intellecta.is) hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Allar umsóknir og fyrirspurnir 
verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

RARIK ohf. er orkufyrirtæki í opinberri eigu 
með meginstarfsemi í raforkudreifingu. 
Fyrirtækið hefur unnið jafnt og þétt að 
uppbyggingu dreifikerfa í sveitum og er 
einnig í dreifingu og sölu á heitu vatni. 

RARIK er með rúmlega 20 starfsstöðvar 
vítt og breitt um landið og hjá fyrirtækinu 
starfa um 200 manns.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna 
á heimasíðu þess www.rarik.is

RARIK óskar eftir að ráða deildarstjóra netreksturs á Norðurlandi með aðsetur á Akureyri 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði eða 
rafmagnstæknifræði
Reynsla af rekstri raforkukerfis er æskileg
Stjórnunarreynsla er æskileg
Góð almenn tölvu- og tungumálakunnátta
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Starfssvið:

Ábyrgð á rekstri dreifikerfis á Norðurlandi
Hönnun dreifikerfa
Áætlanagerð, kostnaðareftirlit og 
frávikagreining verka
Umsjón með skráningu gagna og uppfærslu 
teikninga
Stjórnunarleg ábyrgð starfsmanna og 
samskipti við verktaka og aðra viðskiptavini

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Java forritun - Spring / Hibernate
Óskum eftir að komast í samband við reynda Java forritara sem hafa náð góðum árangri 
í starfi og langar að leita nýrra tækifæra. Spennandi tækifæri og góð laun í boði.

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

Sjá www.intellecta.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlauna- 
úttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Sótt er um starfið á vef Capacent 
Nánari upplýsingar um starfið veita Auður Bjarnadóttir  
(audur.bjarnadottir@capacent.is), Þóra Pétursdóttir  
(thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent og  
Sturla Jóhann Hreinsson á starfsmannasviði Landsvirkjunar 
(sturla.johann.hreinsson@landsvirkjun.is).  
Umsóknarfrestur er til og með 10. mars.

Innkaupastjóri hefur yfirumsjón með innkaupum 
Landsvirkjunar á vörum, þjónustu og verkframkvæmdum 
auk þess að annast ráðgjöf til starfsmanna, gerð útboðsgagna 

og samninga, stefnumótun og lausn ágreiningsmála.

>   Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhalds- 

 menntun er kostur

>   Reynsla af stjórnun er æskileg og haldmikil reynsla  

 af innkaupamálum nauðsynleg

>   Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt hæfileika  

 til að tjá sig í ræðu og riti

>   Frumkvæði, samskiptahæfni og hæfni í greiningu  

 og túlkun gagna

>   Reynsla af EES útboðum og þekking á lagaumhverfi   

 opinberra innkaupa æskileg

>   Þekking á útboðs- og samningaskilmálum  

 (ÍST 30:2012, FIDIC, ORGALIME ofl.) kostur 

Við leitum að  
innkaupastjóra
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sérfræðingur  
í Innri endurskoðun
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í Innri endurskoðun Landsbankans.  
Deildin heyrir undir bankaráð en hlutverk hennar er að leggja mat á virkni innra eftirlits, 
áhættustjórnunar og stjórnarhátta bankans og stuðla að því að bankinn nái markmiðum 
sínum. Innri endurskoðun nær til allra starfseininga bankans, þar á meðal dótturfélaga.

Helstu verkefni

 » Úttektir og mat á skilvirkni 
áhættustjórnunar bankans.

 » Úttektir og mat á verkefnum  
á sviði fjárstýringar, eigna-  
og skuldastýringar, útlána  
og verðbréfaviðskipta.

 » Úttektir og mat á stjórnarháttum,  
innra eftirliti og áhættustýringu  
í völdum verkefnum.
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Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi, vottun á sviði innri endurskoðunar  
og/eða löggilding sem ytri endurskoðandi er kostur

 » Góð stærðfræði- og/eða tölfræðikunnátta og þekking á áhættustjórnun

 » Fagmennska, hlutlægni og vönduð vinnubrögð

 » Sjálfstæði, sjálfsagi og frumkvæði í starfi

 » Góð íslensku- og enskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

 » Mjög góð samskiptafærni og vilji til að stuðla að góðum starfsanda

 » Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er kostur

 » Starfsreynsla í banka er æskileg

Nánari upplýsingar veita Baldur G. Jónsson, mannauðsstjóri í síma 410 7904 og Kristín Baldursdóttir, innri endurskoðandi Landsbankans í síma 410 7201. 
Umsókn merkt „Sérfræðingur í Innri endurskoðun“ fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 3. mars nk.

Heimilislæknir
Heilsugæslan í Salahverfi auglýsir ef tir lækni 
með sérfræðimenntun í heimilislækningum. 
Æskilegt er að viðkomandi geti verið í fullu 
starfi, en hlutastarf kemur einnig til greina. 
Staðan er laus frá 1. ágúst n.k. eða síðar ef tir 
samkomulagi. 
Einnig kemur til greina að ráða lækni án sér-
fræðimenntunar í afleysingar til skemmri tíma.  
Heilsugæslustöðin er rekin af Salus ehf. 
samkvæmt samningi við Velferðarráðuneytið. 
Stöðin þjónar fyrst og fremst íbúum austustu 
hverfa Kópavogs, Linda-, Sala-, Kóra-, og 
Vatnsendahverfum. Át ta heimilislæknar starfa 
á stöðinni og sinna hefðbundnum heimilislæ-
kningum, mæðra- og ungbarnavernd, en einnig 
skólaheilsugæslu. Læknar stöðvarinnar geta 
starfað á Læknavaktinni utan dagvinnutíma. 
 
Umsóknarfrestur til 24. mars n.k.

Upplýsingar um starfið veita læknarnir Böðvar 
Örn Sigurjónsson og Haukur Valdimarsson í 
síma 590-3900 eða á net fangið salus@salus.is 
 
Umsóknir sendist á 
Böðvari Erni Sigurjónssyni, y firlækni
Heilsugæslunni Salahverfi, 
Salavegi 2 , 
201 Kópavogi

Umsóknarfrestur er til og með 8.mars n.k. Umsóknir skulu vera merktar „ritari í móttöku” og skulu vera sendar 
ásamt ferilskrá á starf@straumur.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Mjög góð tölvukunnátta
• Mjög góð tungumálakunnátta í íslensku og ensku
• Nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður
• Góðir samskiptaeiginleikar

RITARI Í MÓTTÖKU
Straumur óskar eftir að ráða ritara í móttöku bankans. Leitað er að jákvæðum, drífandi og metnaðarfullum 
einstaklingi sem á auðvelt með mannleg samskipti og getur unnið sjálfstætt. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

STARFSSVIÐ
• Móttaka og símavarsla
• Umsjón með fundum
• Aðstoð við önnur svið bankans
• Önnur tilfallandi verkefni

Straumur er sjálfstæður og óháður fjárfestingabanki. 
Straumur veitir bæði innlendum og erlendum viðskiptavinum 
sínum almenna fjárfestingabankaþjónustu.
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Olíudreifing ehf. leitar að öflugum verkefnastjóra í skipulagningu á dreifingu fljótandi eldsneytis. 
Fylgt er gæðavottuðum vinnubrögðum. Verkefnastjórinn verður staðsettur í Reykjavík. Starfið 
stendur báðum kynjum jafnt til boða. 

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 9. mars.

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

Helstu verkefni
• Skipulagning dreifingar á eldsneyti
• Móttaka og úrvinnsla pantana
• Verkstjórn
• Samskipti við viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærilegt
• Samskiptahæfni, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Skipulagshæfileiki og þjónustulund
• Góð almenn tölvuþekking

Verkefnastjóri í dreifingu

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur einnig 
bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 130 talsins á 
starfsstöðvum víðsvegar um landið.

CCP is looking for a Front End Web Developer to develop web components and presentation 
components for our websites, using sophisticated knowledge of web technologies to create a 
dynamic and highly interactive web experience for our users worldwide. 

For more information:

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is
 
To submit your application  
please visit hagvangur.is 

Submission deadline is March 21, 
2014, but CCP is always looking  
for qualified people.

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

CCP was founded in the summer of 1997 with the goal of becoming a leading massively multiplayer 
game company. With the launch of EVE Online in May 2003, CCP has established itself as one of the 
leading companies in the field, winning numerous awards and receiving critical acclaim worldwide.

Required Experience/Background/Skills 
• B.Sc. in Computer Science or related field, or equivalent 
    training and professional experience
• A minimum of 3 years industry technical experience working   
   on customer facing web sites
• Strong knowledge of front end web technologies including 
   HTML, CSS, Javascript, Ajax and graphics tools

 Preferred Experience, Skills or Interests 
• Strong interest in gaming and CCP Products
• Experience in Agile development including work on 
   Scrum method projects

Responsibilities include 
• Development of our external websites for both EVE and DUST
• Work with development teams, marketing and customer support

Front End Web Developer 

• Experience with Javascript libraries, such as JQuery
• 2+ years of experience working with .NET technology
• Good knowledge of web standards, cross-browser 
   compatibility and HTTP
• Web design and usability experience
• Strong organizational skills
• Experience in Scrum/Agile a plus

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Sérfræðingur  
í þróunardeild mæliaðferða

Þróunardeild mæliaðferða tilheyrir þróunareiningu Actavis á Íslandi sem gegnir 
mikilvægu hlutverki innan Actavis samstæðunnar. Við þróun á Íslandi starfa tæplega 100 

starfsmenn sem leiða stóran hluta lyfjaþróunar félagsins fyrir alþjóðamarkaði utan Bandaríkjanna. 
Þróunardeild mæliaðferða sér um þróun og gildingu á mæliaðferðum sem notaðar  

eru við þróun á nýjum lyfjaformum og við losun á framleiðsluvörum á markað.  
Starfið er sambland af hópavinnu, verklegri vinnu á rannsóknarstofu,  

úrvinnslu á gögnum og skýrslugerð. 

Helstu verkefni:

      Þátttaka í verkefnahópum sem vinna að þróun nýrra lyfjaforma

      Þróun og gilding á mæliaðferðum

      Flutningur mæliaðferða til losunarrannsóknarstofa 

   
Við leitum að einstaklingi 

      með háskólapróf á sviði raunvísinda  
      og góðan grunn í efnafræði og efnagreiningum

      með reynslu af rannsóknarstörfum þar  
      sem krafist er nákvæmni og staðlaðra  

      vinnubragða við öflun og úrvinnslu gagna

      með góða samskiptahæfni

      með mjög góða enskukunnáttu 

 
Quality Affairs er deild sem tilheyrir International 3rd 

Party Quality , Actavis Group PTC. Deildin sér um frígjöf á lyfjum sem 
framleidd eru af þriðja aðila fyrir Actavis.  
 
Sérhæfður starfsmaður ber ábyrgð á yfirferð framleiðslugagna og afgreiðslu lota til 
ábyrgðarhafa. Starfsmaður er í miklum samskiptum við framleiðendur þessu tengdu. 
Starfsmaður sér um að viðhalda gagnalistum og útbúa skýrslur, sem og önnur gæðatengd 
verkefni sem til falla.

Helstu verkefni:

      Yfirferð á gögnum vegna framleiðslu og prófana

      Móttaka, skráning og úrvinnsla gagna (s.s. breytingabeiðnir, kvartanir og frávik)

      Gerð vottorða vegna frígjafar á vörum til sölu

      Viðhald á gögnum og listum (API framleiðendur, birgjar og vörur)

      Aðstoð við uppbyggingu og viðhald á gæðakerfum fyrir starfsemi deildar 
  
Við leitum að einstaklingi 

      með lyfjatæknimenntun eða sambærilegt

      með góða ensku- og tölvukunnáttu

      sem býr yfir nákvæmum og öguðum vinnubrögðum

      sem er fljótur að tileinka sér ný vinnubrögð  
       og þekkingu

      með góða samskiptahæfni og skipulagshæfileika

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is,  
undir Störf í boði fyrir 9. mars nk. 

Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.   
Nánari upplýsingar um störfin veita Jenný Sif Steingrímsdóttir, 
jsteingrimsdottir@actavis.is og Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir,  
risaksdottir@actavis.is       

Verkefnastjóri í lyfjaupplýsingadeild 
(Project Manager CAP support)

Lyfjaupplýsingadeild (Prescribing and Patient Information) tilheyrir skráningarsviði 
Actavis og ber ábyrgð á gerð lyfjaupplýsinga þegar verið er að sækja um markaðsleyfi fyrir lyf á 

alþjóðavísu sem og viðhald á lyfjaupplýsingum eftir veitingu markaðsleyfa. Til lyfjaupplýsinga telst 
samantekt um eiginleika viðkomandi lyfs, áletrun umbúða og upplýsingar í fylgiseðli sem ætlaður er 

notendum lyfsins. Lyfjaupplýsingadeild kemur einnig að gerð upplýsinga sem áletraðar eru á umbúðir 
lækningatækja, snyrtivara, vítamína og annarra fæðubótarefna. Megin samskiptatungumál deildarinnar er 

enska. 
 

Helstu verkefni:

       Stýra þýðingarfasa lyfjaupplýsinga á öll opinber tungumál EES fyrir lyf með miðlægt markaðsleyfi  
      (Centrally Authorised Product (CAP))

      Eftirfylgni með umbúðagerð fyrir lyf með miðlægt markaðsleyfi

      Umsjón með þýðingum á lyfjaupplýsingum vegna annarra markaðsleyfa í EES en miðlægra

      Umsjón með þýðingum upplýsinga fyrir umbúðir lækningatækja, snyrtivara, vítamína og annarra fæðubótarefna

      Verkefnastýra læsileikaprófunum á fylgiseðlum

      Verkefnastjóri er í miklum samskiptum við starfsmenn skráningarsviðs Actavis hérlendis en ekki síður erlendis  
       og einnig í miklum samskiptum við ráðgjafa og þýðingarfyrirtæki

Við leitum að einstaklingi

      með háskólamenntun, s.s. í mál- eða raunvísindum

      með mjög góða enskukunnáttu, önnur tungumálakunnátta er kostur

      með reynslu af stýringu verkefna

      með reynslu af textagerð og miðlun upplýsinga

      sem er nákvæmur og sjálfstæður í vinnubrögðum

      með góða tölvukunnáttu

      með þekkingu á lyfjaskráningum (kostur)

Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði 
s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is  

w www.actavis.is 

Kíkið á  
eiri laus störf á  
www.actavis.is

 

Hjá Actavis bjóðum við upp á:
   snyrtilegan og öruggan vinnustað 

    fjölskylduvænt starfsumhverfi
    góðan starfsanda

    gott mötuneyti
    fræðslu og þjálfun
    iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni  
    sem sinna heilsuvernd starfsmanna

    árlegan styrk til íþróttaiðkunar  
    auk fræðslustyrks

    öflugt starfsmannafélag

Actavis 
er alþjóðlegt 

fyrirtæki sem sérhæfir sig 
í þróun, framleiðslu og sölu 

hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið 
er með starfsemi í yfir 60 löndum. 

Hjá Actavis á Íslandi starfa 
tæplega 800 starfsmenn  

á ýmsum sviðum.

Quality Officer
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Staða leikskólastjóra við leikskólann Hálsaskóg

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Hálsaskógi.

Hálsaskógur er 6 deilda leikskóli við Hálsasel í Breiðholti. Leikskólinn er Grænfánaskóli og leggur áherslu á umhverfismennt 
en skólinn hefur aðgang að grenndarlandi. Lögð er áhersla á að efla alhliða þroska barnsins og lýðræði barna í gegnum leik 
og unnið er eftir kenningum John Dewey, Carolin Pratt og Berit Bae.  Leikskólinn er þátttakandi í þróunarverkefninu  
Skína smástjörnur sem miðar að því að þróa frekar vinnu með yngstu börnunum. 
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og  er tilbúinn til að efla og leiða uppeldis- og menntastarf  
í Hálsaskógi. 

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
 • Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 
      hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og     
    stefnu Reykjavíkurborgar.
 • Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
 • Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og              
    starfsmenn.
 • Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
 • Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
 • Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,        
    vinnutilhögun og starfsþróun.
 • Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 • Leikskólakennaramenntun.
 • Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á  
    leikskólastigi.
 • Reynsla af stjórnun æskileg. 
 • Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
 • Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
 • Lipurð og hæfni í samskiptum.
 • Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og rökstuðningur  
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
 
Ráðið verður í stöðuna frá 1. maí 2014. Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2014.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
 
Nánari upplýsingar veita Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir,  
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is  / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Óskum eftir vönum rafvirkjum á Höfuðborgarsvæðinu
Þurfa að geta unnið sjálfstætt

Umsóknir ásamt helstu upplýsingum sendist á helgi@rafholt.is

Rafholt ehf. er framsækið fyrirtæki sem starfar á útboðsmarkaði og í þjónustu við fyrirtæki og stofnanir.
Boðið er upp á mjög góða aðstöðu fyrir starfsmenn.
Öflugt starfsmannafélag er starfrækt hjá fyrirtækinu.

www.rafholt.is 
517 7600

Langholtsvegi 115 · 104 Reykjavik · Iceland 
Sími 588 8660 · www.snaeland.is 

Ferðaþjónusta

Snæland Grímsson ehf. er eitt af elstu starfandi ferðaþjónustufyrirtækum landsins 
og rekur öflugan flota af hópferðabílum auk þessa að reka eigin ferðaskrifstofu 

sem er sérhæfð í móttöku og skipulagningu ferða fyrir erlenda ferðamenn

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til 
starfa á skrifstofu okkar.

Starfið felur í sér skipulagningu og sölu á  
ferðum um Ísland fyrir erlenda ferðamenn. 

• Viðkomandi þarf að hafa gott vald á ensku 
 og þýsku 
 
• Skipuleg vinnubögð og almenna tölvu 
 kunnátta nauðsynleg 

• Reynslu af störfum við ferðaþjónustu  
 er æskileg 

• Í boði er fjölbreytt og skapandi starf á   
 skemmtilegum vinnustað 

Vinsamlegast sendið umsóknir á  
job@snaeland.is fyrir 8. mars nk.

Atvinnuleitendur
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og
Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni 
um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs.
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til
starfa. Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is

1. mars 2014  LAUGARDAGUR8



VILT ÞÚ TAKA ÞÁTT Í AÐ MÓTA
KRAFTMIKIÐ OG LIFANDI

UPPLÝSINGATÆKNIFYRIRTÆKI?

Helstu verkefni: Menntunar- og hæfniskröfur:

Helstu verkefni: Menntunar- og hæfniskröfur:

Helstu verkefni: Menntunar- og hæfniskröfur:

REIKNISTOFA BANKANNA

RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu     
fjármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru 

fjármálafyrirtæki og vátryggingafélög.

Markmið RB er að gegna lykilhlutverki í hagræðingu innan íslenska fjármálamarkaðarins með 
því að lækka upplýsingatæknikostnað fjármálafyrirtækja. 

Við leitum að öflugum einstaklingum í eftirfarandi störf:

Sérfræðingur í bankaviðskiptum

Öryggissérfræðingur

Aðalbókari

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

Fiðluleikarar eru sérstaklega velkomnir.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 9. mars 2014. 

ÞÁVILT ÞÚ TAKA ÞT ÞÚ TAÞÚ TAÞÚ TVILT ÞÞÚÚÚ TTTAKA ÞÞÚ TAÞÚ T ÁTT Í AÐ MÓTAAÁTT Í AAAÐÐÐ MMÓTAÁÁÁÁTTTTTT ÍÍÍ AAATTTAAAKKKAAA ÞÞÞTA ÞÞÞÁÁÁÁÞÞÞÁÁÁÁ
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Sumarstörf hjá Orkuveitu Reykjavíkur

HAGSÝNI – FRAMSÝNI – HEIÐARLEIKI

Flokksstjórar í garðyrkju
Viðhaldsþjónusta Orkuveitu Reykjavíkur auglýsir eftir flokk-
sstjórum til þess að stýra garðyrkjuhópum í sumar. Hlutverk 
flokksstjóra er að vinna með og stýra vinnuhópi ásamt því að 
stýra verkefnum á verkstað. Starfstímabilið er frá miðjum maí 
og fram í ágúst.

Flokksstjóri skal vera 21 árs eða eldri, stundvís, jákvæður, 
lipur og eiga auðvelt með að vinna með öðru fólki. 

Hugbúnaðar- og notendaþjónusta
Upplýsingatækni Orkuveitu Reykjavíkur auglýsir eftir 
starfsmanni í sumarafleysingar til að sinna þjónustu við 
viðskiptavini og dótturfélög fyrirtækisins. Starfið krefst 
góðrar þjónustulundar og felur m.a. í sér uppsetningu 
útstöðva og almenna aðstoð við notendur 
þjónustunnar. Kostur er að viðkomandi 
hafi þekkingu á forritun, SQL 
og Active directory.   

Sækið um á www.or.is.

Umsóknarfrestur er til 

og með 26. mars 2014.

Þeir sem hafa unnið hjá 

fyrirtækinu áður og staðið sig vel 

hafa forgang um vinnu. Við val á 

nýjum starfsmönnum er tekið 

mið af hæfni, reynslu og 

umsögnum frá vinnuskólum eða 

fyrri vinnuveitendum. Bæði 

konur og karlar eru hvött til að 

sækja um.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi 

vinnustaður fólks með mikla 

þekkingu. Fyrirtækið leitast við að 

vera í fremstu röð hvað snertir öryggi 

og vinnuumhverfi og möguleika 

starfsfólks til að samræma vinnu og 

fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Orkuveita Reykjavíkur auglýsir eftir starfsfólki í sumarstörf.

Orkuveita Reykjavíkur er 

þjónustufyrirtæki sem kappkostar að 

mæta þörfum viðskiptavina með góðri 

þjónustu á sanngjörnu verði, traustum 

veiturekstri og hlýju viðmóti.

Almenn sumarstörf
Laus eru til umsóknar störf í afleysingar- og átaksverkefni, til dæmis: 

• Garðyrkja hjá Veitum
• Verka- og iðnaðarmannastörf hjá Veitum (18 ára og eldri)
• Mötuneyti

• Ræsting
• Þjónustuver
• Sérverkefni fyrir háskólanema (tengd námi)

Tæknimenn óskast 

Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfumsóknir ber að senda á netfangið starfsumsokn@365.is. Umsóknarfrestur er til og með 7.mars nk.

Fjarskipta- og tæknisvið 365 miðla óskar eftir því að ráða tvo tæknimenn í net- og uppsetningardeild okkar
til að taka þátt í uppbyggingu nýrra framsækinna lausna. 365 miðlar er nýtt og ört stækkandi fjarskiptafélag. Við veitum internet- og 
heimasímaþjónustu í gegnum ljósleiðara Gagnaveitunnar, ljósveitu Mílu og þráðlaust kerfi eMax. Hjá okkur starfar fjarskiptafólk með góða 
reynslu og við viljum stækka þann hóp.

Tæknimaður / Rafvirki 
Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Rafvirki eða sambærileg menntun
     • Metnaður til að leysa flókin og áhugaverð verkefni
     • Reynsla af uppsetningu loftneta
     • Reynsla af uppsetningu þráðlausra aðgangspunkta 
     • Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu

Tæknimaður / IP sérfræðingur
Menntunar- og hæfniskröfur:
      • CCNA eða sambærilegt
      • Reynsla af rekstri netkerfa 
      • Reynsla af Linux-umhverfi 
      • Metnaður til að leysa flókin og áhugaverð vandamálndamáld
      • Taka þátt í þróunarverkefnum fjarskiptasviðs 
      • Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnuu

 

Veitingastaðurinn Hópið, Tálknafirði 
óskar  eftir kokki / matráði til starfa.

Um er að ræða 2-2-3 vaktakerfið þar sem unnið er á 
kvöldin og aðra hvora viku í hádeginu líka, fram að 
sumri. Í sumar er unnið 2-2-3, 12 tíma vaktir.
Áhugasamir hafi samband við Bjarna Einarsson 
 í síma: 659-0050 milli Kl: 18:00 og 20:00  
eða hopid@simnet.is   
Umsóknarfrestur gildir til  10.mars 2014.

Óskum eftir frískum sölumanni til starfa á hjól.is, 
um er að ræða heilsársstarf, góð laun í boði fyrir 
rétta manninn. Allar uppl. veitir birnir@bill.is

Hópferðabí lar Akureyrar óska ef t ir rútubí lst jórum frá 1 maí.   

Upplýsingar í síma 895 7922 eða hba@hba.is

 



Húsasmiðjan vill ráða  metnaðarfulla og 
þjónustulundaða starfsmenn til 
sölu- og afgreiðslustarfa í verslun fyrirtækisins 
í Skútuvogi.
Hreinlætistækja- og pípulagnadeild

Ábyrgðarsvið                                                                                                                                    

Hæfniskröfur                            

Heimilistækjadeild

Ábyrgðarsvið                                                                                                                                    

Hæfniskröfur                            

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HÚSASMIÐJAN LEITAR
AÐ ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM

Umsóknir berist fyrir 10. mars n.k.
til Guðrúnar Kristinsdóttur   gudrunk@husa.is
Öllum umsóknum verður svarað

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

Eiginleikar: 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði

• Auðvelt með að tileinka sér nýjungar

• Sjálfstæð vinnubrögð 

• Vandvirkni og samviskusemi

• Þjónustulund og reglusemi

 

Menntun og hæfni:
• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Reynsla af húsvörslu og/eða þrifum er kostur

• Handlagni er kostur

• Grunn-tölvufærni

Öryggis- og eftirlitsfulltrúi á Hlemmi sér um öll þrif, öryggiseftirlit, upplýsingaþjónustu 
og umsýslu með óskilamunum. 
Hann er í samskiptum og samvinnu við farmiðasölu Hlemms og aðstoðar eftir þörfum. 
Öryggis- og eftirlitsfulltrúi er einnig í miklum samskiptum við þjónustver Strætó bs. 
í öllum sínum störfum. Starfið heyrir undir Farþegaþjónustusvið Strætó bs. 

Um starfið:
Um er að ræða 100 % starfshlutfall þar sem unnið er á vöktum, morgun- og kvöldvöktum ásamt 
helgum. Laun miðast við ríkjandi kjarasamninga og við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um 
starfið. Nánari upplýsingar veitir Júlía Þorvaldsdóttir, sviðsstjóri Farþegaþjónustusviðs, með 
tölvupósti á netfangið julia@straeto.is. Umsóknir berist til Júlíu á sama netfang. 

Umsóknarfrestur er til 15.mars og öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Öryggis- og 
eftirlitsfulltrúi á Hlemmi 
ó  kast til starfa
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Um fjölbreytt verkefni er að ræða og þarf 
viðkomandi að hafa frumkvæði og getu til að 
starfa sjálfstætt og hafa ríka þjónustulund. 

Hæfniskröfur:    
Mikil reynsla af bókhaldsstörfum.

ekki skilyrði.
Enskukunnátta og kunnátta í Excel.
Nákvæm og öguð vinnubrögð.
Kostur ef umsækjandi er viðurkenndur 
bókari.

Forsenda fyrir gæðum og faglegum 
vinnubrögðum er að starfsfólki líði vel bæði á 
vinnustað og utan hans. Við erum sveigjanleg 

starfsmanna vegna vinnu og frítíma.

Ernst & Young óskar 
eftir vönum bókara

Upplýsingar veitir Hildur Pálsdóttir, 
hildur.palsdottir@is.ey.com 
 
Umsóknarfrestur er til og með 
10. mars n.k.

Ernst & Young er alþjóðlegt 
endurskoðunar- og 
ráðgjafarfyrirtæki með um 175.000 
starfsmenn í 150 löndum
 
www.ey.is

Lausar eru til umsóknar tvær stöður við nýtt safn í eigu Reykjavíkurborgar.

Menningar- og ferðamálasvið                   

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

Safnið hefur umsjón með menningarminjum í Reykjavík og ber ábyrgð á söfnun, skráningu, rannsóknum og miðlun á fjöl- 
breyttum safnkosti;  munum, húsum, ljósmyndum, og minjum tengdum sjómennsku, siglingum, útgerð o.fl. sem eru einkennandi  
fyrir menningararf  borgarinnar og varpar ljósi á sögu hennar og menningu. Það ber jafnframt ábyrgð á skráningu fornleifa,  
húsa og mannvirkja, rannsóknum og eftirliti þeirra, og er ráðgjafi borgaryfirvalda um verndun menningarminja í Reykjavík  
og um önnur menningarsöguleg verkefni. 
 
Undir safnið munu heyra söfnin og sýningarstaðirnir Árbæjarsafn og Landnámssýningin Reykjavík 871+/-2, ásamt sérsöfnum og 
safnheildum, Ljósmyndasafn Reykjavíkur í Grófarhúsi, Sjóminjasafnið að Grandagarði 8 og Viðey. Safnið tilheyrir Menn- 
ingar- og ferðamálasviði Reykjavíkur. Ráðgert er að safnið taki til starfa 1. júní 2014.

Deildarstjóri rekstrar og þjónustu 
Starfsvið: 
• Þátttaka í vinnu við stofnun nýs borgarsafns. 
• Þátttaka í að innleiða breytingar á rekstri og starfsemi 
þeirra eininga sem undir sameinað safn heyra, með það 
að markmiði að efla fagmennsku, styrkja rekstur og auka 
sýnileika safnsins gagnvart borgarbúum og gestum.
• Ábyrgð á fjárreiðum, gerð fjárhagsáætlana,    
 árshlutauppgjöra, yfirlita og greiningum á fjárhagslegum  
 upplýsingum safnsins.
• Umsjón með daglegum rekstri og þjónustu allra eininga   
 safnsins.
• Umsjón með mannauðsmálum safnsins. 
Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða tengdum greinum.
• Framhaldsmenntun á sviði rekstrar eða stjórnunar er  
 æskileg.
• Reynsla af rekstrar- og mannauðsstjórnun. 
• Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi. 
• Færni og geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum   
 viðfangsefnum.
• Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki.  
• Gott vald á upplýsingatækni og gagnavinnslu.
• Gott vald á íslensku og ensku og hæfni til að tjá sig í  
 ræðu og riti. 
 

Verkefnastjóri markaðs- og kynningarmála
Starfsvið:
• Leiðir vinnu við að móta kynningarstefnu fyrir hið nýja safn.
• Ábyrgð á gerð og framkvæmd kynningaráætlana   
 fyrir allar einingar safnsins þ.m.t. kynningu á þjónustu,   
 sýningum, viðburðum og annarri starfsemi.
• Ábyrgð á gerð alls kynningarefnis fyrir fjölmiðla,  
 samstarfsaðila og almenning.  
• Ábyrgð á markaðssetningu á safninu fyrir ferðaþjónustu-  
 aðila, erlenda fjölmiðla og gesti. 
• Ábyrgð á heimasíðu og samfélagsmiðlum safnsins.
 
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði markaðsmála.  
 Framhaldsmenntun æskileg.
• Umtalsverð reynsla af markaðssetningu. 
• Menntun og reynsla af störfum á sviði menningarmála er   
 æskileg.
• Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi. 
• Færni og geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum   
 viðfangsefnum.
• Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki.  
• Gott vald á upplýsingatækni og -miðlun.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og mikil hæfni til að tjá   
 sig í ræðu og riti.
 

Launakjör eru skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Upplýsingar um störfin gefur Guðbrandur Benediktsson, 
gudbrandur.benediktsson@reykjavik.is. 
 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst. 
Umsóknarfrestur er til og með 16. mars nk. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar  www.reykjavik.is/storf.
 

Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnám á skurð-
lækningasviði Landspítala. Starfshlutfall er 100% og 
veitast störfin til tveggja ára eða samkvæmt samkomulagi.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. september 
2014, eða samkvæmt samkomulagi. Starfsnámið nýtist til 
framhaldsnáms í sérgreinum skurðlækninga.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Klínísk vinna á bráðamóttöku, legu-og göngudeildum

skurðlækningasviðs auk vaktaskyldu
» Þátttaka í kennslu- og fræðslustarfi sérgreina
» Þátttaka í teymisvinnu
» Þátttaka í vísindavinnu
» Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema

Hæfnikröfur
» Almennt lækningaleyfi
» Færni í mannlegum samskiptum
» Öguð vinnubrögð
» Íslenskukunnátta

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
» Umsóknarfrestur er til og með 17. mars 2014.
» Upplýsingar veita Guðjón Birgisson, yfirlæknir, netfang

gudjonbi@landspitali.is , sími 824 5534 og Bryndís
Baldvinsdóttir, læknir, netfang bryndbal@landspitali.is,
sími 825 5073.

» Umsókn skal fylgja náms- og ferilskrá.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun

um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

SKURÐLÆKNINGASVIÐ 
Læknar

Málmtækni er traust og rótgróið fyrirtæki og vinnur 
á sviði innflutnings og efnissölu á málmum og plast-
efnum. Hjá fyrirtækinu starfa 12 manns 

Um ræðir er afgreiðslu- lagerstarf og útkeyrslu á 
vörubíl.

Vinnutími er frá 8-17.00 mánudaga til fimmtudaga og 
8-16.00 föstudaga. 

Skilyrði er að umsækjandi sé með lyftarapróf og væri 
meirapróf kostur, umsækjandi þarf að geta talað og 
lesið Íslensku og vera reyklaus. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Höskuldur Örn Arnarson í síma 
580-4519. Einnig er hægt að senda 
umsóknir með tölvupósti á 
hoskuldur@mt.is

Málmtækni HF óskar eftir vinnusömum
og traustum aðilum í fullt starf. 

Málmtækni er traust og rótgróið fyrir tæki og vinnur
á sviði innflutnings og efnissölu á málmum og  
plastefnum.Hjá fyrir tækinu starfa 12 manns
 
Um ræðir er afgreiðslu- lagerstarf og útkeyrslu á
vörubíl.
 
Vinnutími er frá 8-17.00 mánudaga til f immtudaga og
8-16.00 föstudaga.
 
Skilyrði er að umsækjandi sé með ly f tarapróf og væri
meirapróf kostur, umsækjandi þarf að geta talað og
lesið Íslensku og vera reyklaus.
 
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Höskuldur Örn Arnarson í síma
580-4519. Einnig er hægt að senda
umsóknir með tölvupósti á
hoskuldur@mt.is

Starf í framleiðsludeild
Starfssvið: Lyfjaframleiðsla, þrif, skýrsluhald.
Hæfniskröfur: Góð skrif- / málfærni í íslensku og/eða 
ensku, samskiptahæfileikar, sjálfstæð vinnubrögð, 
sveigjanleiki og reglusemi.
Menntunarkröfur: Kostur er að umsækjandi hafi 
stúdentspróf, iðnpróf eða sambærilegt.
 
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á  
arnthor@isteka.com.
Umsóknarfrestur er til 9. mars 2014.

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



Starfsmaður óskast!
Kynningar í verslun - Hlutastarf 

Við leitum að sjálfsöruggum og glaðlyndum 
einstakling til að sjá um kynningar á vörum í verslun 
Kosts. Snyrtimennska, metnaður, rík þjónustulund 

og reynsla af matargerð eru allt góðir kostir.

Umsóknir með ferilskrá og mynd sendist á 
netfangið atvinna@kostur.is.

Dalvegur 10-14 | 201 Kópavogur
Sími: 560-2500 | kostur@kostur.is | www.kostur.is

Afgreiðslu- og sölumaður  
óskast sem fyrst

Ármúla 19 · Sími 568 1620 · www.gloey.is 

Glóey ehf er gamalgróið fyrirtæki með 
fjölbreytt úrval raflagnaefna, ljósa og íhluta.  
Við leitum að hressum og glaðlyndum 
starfsmanni í verslun við almenn afgreiðslu-
störf, aðstoð við birgðahald og önnur 
tilfallandi störf.

•  Hæfniskröfur:

•  Rík þjónustulund og snyrtimennska

•  Reynsla af sölustörfum æskileg

•  Tölvukunnátta

•  Íslensku kunnátta skilyrði

•  Reyklaus vinnustaður.

Umsókn og ferilskrá sendist á gloey@gloey.is. 
Nánari upplýsingar eru hjá Baldri s; 696 5600

 
bjartara

NAUTHÓLL ÓSKAR EFTIR AÐ 
RÁÐA Í EFTIRFARANDI STÖÐUR:
Aðstoðarveitingastjóri
100% framtíðarstarf
Aldurstakmark er 25 ára 
og reynsla af veitingamennsku skilyrði

Þjónar - sumarstarf og framtíðarstarf
Fullt starf og hlutstörf í boði
Aldurstakmark er 18 ára
og reynsla af þjónustustörfum kostur

Allir umsækjendur þurfa að búa yfir 
skipulagshæfni, vera duglegir og glaðlyndir 
einstaklingar. 

Áhugasamir vinsamlega senda inn umsókn
og ferilskrá á gudridur@nautholl.is fyrir 
7.mars nk. Öllum umsóknum verður svarað
og farið með sem trúnaðarmál.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Álftanesskóli
 • kennsluráðgjafi í tölvu- 
  og upplýsingatækni
 
Skammtímavistunin að Móaflöt
 • þroskaþjálfi
 
Heilsuleikskólinn Holtakot
 • deildarstjóri
 • matráður

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

kopavogur.is

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Leikskólakennari á leikskólann Baug

· Matráður á leikskólann Baug

· Þroskaþjálfi á hæfingarstöð fyrir fatlaða

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst  á www.kopavogur.is

•     Deildarstjóri lögfræðideildar
•     Lögfræðingur
•     Forritari NorType

Nánari upplýsingar um störfin 
er að finna á vef Samgöngustofu
www.samgongustofa.is

SPENNANDI 
STÖRF HJÁ
SAMGÖNGUSTOFU

óska eftir að ráða bílstjóra  
með meirapróf til starfa.

Um 100% starf er að ræða og þarf  
viðkomandi að geta hafið störf fljótlega.

Umsókn skal send fyrir 8.mars  
á netfangið aron@taeki.is 

 
Öllum umsóknum verður svarað

Viðkomandi þarf  að hafa meirapróf,vinnuvélarét tindi, 
getað bjargað sér í smáviðgerðum og hafa ríka  

þjónustulund, vera 25 ára eða eldri, hreint  
sakavot torð, reglusamur og stundvís skilyrði.

Lýsi hf. leitar að starfs-
fólki í framleiðsludeild

www.lysi.is

Vélgæsla í verksmiðju
Unnið er á 8 tíma vöktum í 3ja manna vaktateymi. 
Starfið er fjölbreytt og krefst áhuga stafsmanns til  
að tileinka sér nýja þekkingu. 

Starfssvið:
• Stýring og eftirlit með framleiðslubúnaði
• Eftirlit með framleiðsluafurðum
• Gæðaskráningar
• Þrif á tækjum og húsnæði

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og sveigjanleiki

Lýsi hf. er ört vaxandi fyrirtæki sem býður uppá 
jákvætt og skemmtilegt starfsumhverfi. Fyrirtækið 
framleiðir heilsuvörur úr sjávarafurðum og flytur til yfir 
70 landa. Starfsemin byggir á samhentu og jákvæðu 
starfsfólki sem hefur gæði og þjónustu að leiðarljósi. 

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á heimsíðu 
Lýsis hf.  www.lysi.is/starfsumsokn  eða senda inn 
umsókn með tölvupósti á starf@lysi.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2014.

Starf í pökkunardeild
Um er að ræða starf í dagvinnu við pökkun á neytenda-
vörum. Átta starfsmenn vinna í pökkunardeild þar sem 
keyrðar eru þrjár pökkunarsamstæður, flöskuáfylling 
fyrir fljótandi lýsi, dósaáfylling og álþynnupökkun fyrir 
hylki og töflur.

Starfssvið:
• Stilling og uppsetning á tækjasamstæðum.
• Dagleg keyrsla og eftirlit með framleiðslu.
• Þrif á tækjum og húsnæði.

Hæfniskröfur:
• Reynsla sem nýtist í starfi er kostur
• Góður skilningur á vélum og tækjum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.



| ATVINNA | 

Emmessís ehf. leitar að sölumanni með  
meirapróf í sölu og dreifingu yfir  
sumartímann á Akureyri.
 
Við leitum að öflugum jákvæðum  
einstaklingi með góða þjónustulund.
 
 
Umsóknum skal skilað í tölvupósti á  
netfangið elin@emmessis.is fyrir 15.03.2014

Yfirvélstjóri 
á frystitogara

Reyktal þjónusta ehf. leitar að y firvélstjóra á  
frystitogara til starfa erlendis. Leitað er að vélstjóra 
með full alþjóðleg rét tindi (STCWIII/2) og reynsku 
af y firvélstjórn á frystitogara. Góð enskukunnát ta 
nauðsynleg. Um er að ræða langtímastarf.  
Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir með  
upplýsingum um menntun og fyrri störf, meðtölvupósti 
t il: hjalmar@reyktal.is .
 
Nánari upplýsingar veita  
Hjálmar Vilhjálmsson og Ólafur Óskarsson  
í síma 588-7666. 

Reyktal þjónusta ehf. umboðsaðili erlendra útgerða sem tengjast  
Eistrasaltsríkjunum og Danmörku. Fyrirtækið var stofnað árið 2001. 

Kerfisfræðingur / Forritari

Prógramm ehf leitar að starfsmanni í fullt starf.  
Ef þú er t áhugasamur og ábyrgur forritari og þyrstir  
í f jölbreyt t verkefni þá át tu erindi við okkur.
Við erum ör t vaxandi fyrir tæki, f járhagslega sterkt  
og bjóðum fína vinnuaðstöðu á besta stað í Reykjavík.
 
Helstu verkefni:
  .net , c# forritun, vefþjónustur ( xml/soap/xsl)
  nýsmíði, viðhald og þróun hugbúnaðarkerfa 
 ( Windows / Delphi )
  oracle forritun (plsql) og sql
 
Æskilegt er að þú hafir klárað ( eða sér t kominn  
langleiðina með ) tölvunar- og eða kerfisfræðina  
frá Háskólanum í Reykjavík, Háskóla Íslands eða  
frá sambærilegum skólum. Reynsla úr hugbúnaðar- 
geiranum er kostur og meðmæli eru æskileg.  
Vinsamlegast greindu stut tlega frá þeim  verkefnum  
á hugbúnaðarsviði sem þú hefur unnið við og á  
hvaða hát t þú komst að þeim.
 
Ef þú hefur áhuga, mát tu gjarnan senda umsókn 
 á vinna@programm.is

Garðyrkjufræðingur í G ð kj f ði í
þjónustustöð Mosfellsbæjar

Laust er til umsóknar starf garðyrkjufræðings
í þjónustustöð Mosfellsbæjar.Um 100% starf er að ræða.

Helstu verkefni
Garðyrkjufræðingur skipuleggur sumarstarf starfsfólks 
þjónustustöðvar í samvinnu við yfirverkstjóra 
garðyrkjustjóra þjónustustöðvar, heldur utan um 
tímaskráningu starfsfólks og sér um dagleg samskipti við 
flokkstjóra þjónustustöðvar. Sér um að útdeila verk
efnum til flokkstjóra og fylgir þeim eftir. Að öðru leyti sinnir 
garðyrkjufræðingur almennum störfum  þjónustustöðvar 
s,s trjáklippingum,snjómokstri og öðrum störfum eftir 
þörfum.

Garðyrkjufræðingur tilheyrir Umhverfissviði.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Fagmenntaður garðyrkjufræðingur.
• Almenn ökuréttindi auk vinnuvélaréttinda skilyrði. 
• Reynsla af stjórnun vinnuflokka er æskileg.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Samviskusemi og góðir samskiptahæfileikar
• Meirapróf kostur.

Umsóknarfrestur er til 15.mars 2014.
Upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Sigvaldason, 
forstöðumaður þjónustustöðvar í síma 566 8450.
Umsóknir sem greina frá reynslu, menntun og fyrri störfum 
ásamt rökstuðningi um hæfni í starfið skulu sendar í 
tölvupósti á netfangið ths@mos.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um starfið.

Hæfniskröfur
• Sveinsréttindi í bifvéla-

virkjun eða reynsla af 
viðgerðum

• Þekking á rafmagns-
viðgerðum er kostur

• Góð tölvukunnátta
• Góð enskukunnátta

Hæfniskröfur
• Meirapróf D
• Rík þjónustulund og

hæfni í mannlegum
samskiptum

• Geta til að vinna undir álagi

• Stundvísi, heiðarleiki
og reglusemi

• Enskukunnátta
• Hreint sakavottorð

Reykjavik Excursions – Kynnisferðir er rótgróið en framsækið fyrirtæki í íslenskri ferða-
þjónustu. Það var stofnað árið 1968 og hefur síðan verið í fararbroddi þeirra sem
skipuleggja ferðir fyrir innlenda sem erlenda ferðamenn. Hjá Reykjavik Excursions – 
Kynnisferðum starfar samhentur hópur fólks sem leggur metnað sinn í að nýta þekkingu 
sína og reynslu í þágu viðskiptavina. Fjöldi starfsmanna er um 150-250 eftir árstíðum.

Reykjavik Excursions― Kynnisferðir

Kynnisferðir óska eftir að ráða bílstjóra til starfa sumarið 2014. 
Við leitum að öflugum einstaklingum til að sinna akstri hópferða-
bíla og þjónustu við farþega.

Bílstjórar
Kynnisferðir óska eftir að ráða bifvélavirkja eða vanan 
viðgerðarmann til starfa á verkstæði fyrirtækisins sem 
starfrækt er að Vesturvör 34.

Bifvélavirki

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á www.re.is/atvinnuumsokn. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 15. mars 2014. Haft verður samband við alla sem sækja um eftir að umsóknarfrestur rennur út.

BSÍ Bus Terminal
101 Reykjavík

 580 5400
main@re.is 
www.re.is

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Heilsugæslulæknir við  
Heilsugæsluna í Grafarvogi

Heilsugæslulæknir 
Laust er til umsóknar starf heilsugæslulæknis við  
Heilsugæsluna í Grafarvogi frá 1. júní 2014 eða eftir  
nánara samkomulagi.  

Helstu verkefni og ábyrgð  
• Starfssvið heilsugæslulækna er m.a.:
• Almennar lækningar
• Heilsuvernd
• Vaktþjónusta
• Kennsla nema
 

Hæfnikröfur 
• Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í  
   heimilislækningum.
• Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð. 
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla af  
   teymisvinnu. 

Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags. Stéttarfélag er Læknafélag Íslands.
 
 Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar 
sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um  
læknismenntun, læknisstörf, vísinda- og rannsóknarstörf. 
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast  
Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu  
höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 
Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum  
og viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgar 
svæðisins við ráðningu í starfið.  

Sækja skal um starfið rafrænt á vefsíðu Heilsugæslunnar 
(www.heilsugaeslan.is) undir „laus störf“ eða á Starfatorgi 
(www.starfatorg.is).
 
Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 17.03.2014

Nánari upplýsingar veitir 
Guðbrandur E. Þorkelsson, yfirlæknir Heilsugæslunnar  
í Grafarvogi – gudbrandur.e.thorkelsson@heilsugaeslan.is – 
Simi: 585-7600
 
HH Grafarvogi lækningar
Spönginni 35
112 Reykjavík

1. mars 2014  LAUGARDAGUR14



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Markaðsstjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands Reykjavík 201402/099
Verslunarstjóri Vínbúðin Vopnafjörður 201402/098
Gæðastjóri Matvælastofnun Íslands Reykjavík 201402/097
Þingvörður Alþingi, skrifstofa Reykjavík 201402/096
Fangavörður Fangelsismálastofnun ríkisins Eyrarbakki 201402/095
Nýdoktorar Háskóli Íslands, Raunvís.stofnun Reykjavík 201402/094
Nýdoktor Háskóli Íslands, hagfræðideild Reykjavík 201402/093
Nýdoktor Háskóli Íslands, hagfræðideild Reykjavík 201402/092
Doktorsnemi Háskóli Íslands, hagfræðideild Reykjavík 201402/091
Doktorsnemi Háskóli Íslands, menntavísindasvið Reykjavík 201402/090
Sumarstarfsmenn Háskóli Íslands Laugarvatn 201402/089
Lektor í viðskiptafræði Háskóli Íslands, viðskiptafr.deild Reykjavík 201402/088
Sérfræðingur á tekjusviði Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201402/087
Yfirgeislafræðingur 70-100% starf Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201402/086
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201402/085
Forritari NorType Samgöngustofa Reykjavík 201402/084
Lögfræðingur Samgöngustofa Reykjavík 201402/083
Deildarstjóri lögfræðideildar Samgöngustofa Reykjavík 201402/082
Kerfisstjóri Einkaleyfastofa Reykjavík 201402/081
Fyrirtækjaeftirlitsmaður Vinnueftirlitið Egilsstaðir 201402/080
Læknar í starfsnám Landspítali, skurðlækningasvið Reykjavík 201402/079
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201402/078
Embætti héraðsdómara Innanríkisráðuneyti Reykjavík 201402/077
Skrifstofustjóri/læknaritari Landspítali, hjartalækningar Reykjavík 201402/076
Starfsmenn við aðhlynningu Vífilsstaðir, hjúkrunardeild Garðabær 201402/075
Deildarlæknir Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201402/074
Umsjón með líni Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201402/073
Hjúkrunarfræðingar Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201402/072
Forstöðulæknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201401/048
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201402/071
Sérfræðingur í upplýsingatækni Veðurstofa Íslands Reykjavík 201402/070

Akraneskaupstaður óskar eftir að ráða skipulags- og 
byggingarfulltrúa til starfa.  Um er að ræða fjölbreytt 
og áhugavert starf í vaxandi bæjarfélagi. Leitað er að 
öflugum einstaklingi sem sýnir metnað og frumkvæði í 
starfi.  

HELSTU VERKEFNI:

Yfirferð og frágangur gagna vegna umsókna um 
byggingarleyfi, yfirferð og gerð skipulagsuppdrátta 
og  önnur verkefni sem viðkomandi er falið af 
framkvæmdastjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs eða 
sem falla undir verksvið skipulags-og byggingarfulltrúa. 
Meðal framtíðarverkefna er verkefnastjórn á skipulagi 
og uppbyggingu Sementsreitsins.

HÆFNISKRÖFUR

Háskólamenntun sem uppfyllir skilyrði 7. gr. skipulags-
laga nr.123/2010 þ.e. arkitekt, byggingarfræðingur, 
landslagsarkitekt, tæknifræðingur, verkfræðingur eða 
skipulagsfræðingur og með lögggildingu sem hönnuður 
í samræmi við 25. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010. 

Ennfremur þarf viðkomandi að hafa:

Þekkingu og reynslu af skipulags-og byggingarmálum, 
þ.m.t. skipulagsgerð og lagaumhverfi, frumkvæði, 
skipulagshæfni og góða samskiptahæfileika.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Nánari 
upplýsingar um starfið veitir Sigurður Páll Harðarson 
framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs 
Akraneskaupstaðar í síma 849-4300 eða á netfangið 
sigurdur.pall.hardarson@akranes.is. Umsóknarfrestur 
er til 17. mars næstkomandi. Sækja skal um starfið á 
heimasíðu Akraneskaupstaðar, www.akranes.is 

SKIPULAGS- OG 
BYGGINGARFULLTRÚI

Áhugaverð störf 
laus til umsóknar  

Hjá Sveitarfélaginu  Hornafirði 
eru eftirfarandi störf laus til umsóknar

• Staða sálfræðings Sveitarfélagsins Hornafjarðar
• Staða skólastjóra til afleysingar Grunnskóla Hornafjarðar í 2 ár 
• Staða sérkennara/þroskaþjálfa við Grunnskóla Hornafjarðar 
• Stöður starfsmanna við heimaþjónustudeild sveitarfélagsins
• Staða ljósmóður við Heilbrigðisstofnun Suðausturlands
• Staða almenns grunnskólakennara við Grunnskóla Hornafj.
• Stöður leikskólakennara við leikskóla sveitarfélagsins
• Staða myndmenntakennara til afleysingar Grunnskóla Hornafj. 
• Staða tónlistarkennara og aðstoðarskólastjóra 
 Tónskóla A-Skaft.
• Staða hjúkrunarfræðings á hjúkrunardeild HSSA til afleysinga
 
Upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.hornafjordur.is/atvinna  og í síma 4708000. 
 
Sveitarfélagið Hornafjörður er 2200 manna samfélag þar sem sjávarútvegur, nýsköpun og ferðaþjónusta 
blómstrar. Á Höfn búa rúmlega 1700 manns,  þar er 300 nemenda grunnskóli, tveir leikskólar, tónlistarskóli 
og framhaldskóli. Þar er einnig Þekkingarsetrið Nýheimar þar sem fjölmargar stofnanir starfa með 
áherslu á menningu, menntun, nýsköpun og rannsóknir. Fjölbreytt félagsstarf er í sveitarfélaginu, ný 
almenningssundlaug, íþróttahús, líkamsræktarstöð og knatthús. Samgöngur eru greiðar, beint flug er til 
Hafnar og Strætó gengur til Hafnar frá Reykjavík.

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is
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5Menntun og reynsla

• Háskólamenntun á sviði tæknifræði 
• Góð þekking á IP er skilyrði
• Þekking á fjarskiptaumhverfi er kostur
• Þekking á etherneti, ljósleiðaratækni 

og örbylgjukerfum er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku er nauðsynlegt
 
Persónulegir eiginleikar
• Öguð og skipulögð vinnubrögð
• Jákvæðni og hæfni til að tileinka sér nýja þekkingu
• Hæfni til að miðla tækniupplýsingum
• Samskiptalipurð og hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópi

Vertu í fremstu röð
í fjarskiptum

Sérfræðingur í rekstri flutningsnets

Umsóknir óskast fylltar út á www.mila.is
undir starfsumsókn.

Umsóknarfrestur er til og með
10. mars næstkomandi.

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta 
fjarskiptanet á Íslandi. Míla sér fjarskipta- 
og afþreyingarfyrirtækjum fyrir aðstöðu 
og dreifileiðum um net ljósleiðara og kopar-
strengja sem tengja byggðir landsins við 
umheiminn. Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

Míla leitar að sérfræðingi til starfa við rekstur flutningsnets 
fyrirtækisins. Viðkomandi mun starfa í hópi frábærra tækni-
manna sem sér um rekstur grunnfjarskipta á Íslandi. Um er að 
ræða fjölbreytt, spennandi og krefjandi starf í dagvinnu ásamt 
bakvöktum.

Starfið felur í sér rekstur á búnaði í stofnkerfi Mílu um land allt, 
gangsetningu og prófanir á nýjum búnaði, breytingar á kerfum, 
gæðamælingar, bilanagreiningar og viðgerðir.

Vegna aukinna verkefna leitar Míla að sérfræðingi
í rekstri flutningsnets.

Míla ehf.  •  Suðurlandsbraut 30  •  Sími 585 6000  •  www.mila.is 

Lífæð samskipta
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ÚTBOÐ
ÞINGVELLIR 

HAKIÐ - BÍLASTÆÐI  
ÚTBOÐ NR. 15623 

Framkvæmdasýsla ríkisins f.h. Þjóðgarðsins Þingvellir 
óskar eftir tilboðum í gerð nýrra bílastæða og gönguleiða, 
við fræðslumiðstöð  Þjóðgarðsins við Hakið á Þingvöllum, 
sem tilheyrir Bláskógabyggð í Árnessýslu. Þá skal verktaki 
breikka á akstursleið og stækka stæði fyrir hópferðabíla 
við enda Haksvegar. Auk jarðvinnuframkvæmda og yfir-
borðsfrágangs við bílastæði og gönguleiðir þá skal færa  
til ristarhlið á Haksvegi og girðingu sem fyrir er á svæðinu 
og taka upp svarðlag á svæði sem fer undir bílastæði 
en það skal leggja út að nýju í fláafleyga og – til að loka 
ógrónu yfirborði í nágrenni þjónustumiðstöðvar. 
 
Á fyrirhuguðu bílastæði verða stæði fyrir 80 fólksbifreiðar 
auk akstursleiða og hellulagðra gönguleiða og tveggja 
hellulagðra bílastæða fyrir fatlaða.   
 
Helstu áætlaðar magntölur eru: 
 
  •  Girðingar             150           lm 
  •  Svarðlag   50 – 200   mm    1.800        m2 
  •  Sögun slitlag og hellur       700           lm 
  •  Uppgröftur           1.500        m3 
  •  Fyllingar úr námu            800          m3 
  •  Styrktarlag úr námu          2.000        m3 
  •  Jöfnunarlag undir malbik   4.500        m3 
  •   Malbik           3.600        m2 
  •  Frágangur fláa með og án svarðlags        2.500        m2 
  •  Fráveitulagnir              300          lm 
  •   Ídráttarrör ljósastrengja      700          lm  
 
Kynningarfundur verður ekki haldinn með bjóðendum,  
en þeir eru hvattir til þess að kynna sér aðstæður á  
væntanlegum verkstað. 
 
Verkinu skal lokið í einu og öllu fyrir 14. júní 2014  
og malbikun bílastæðis fyrir 31.maí 2014. 
 
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá  
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 4. mars n.k. Tilboðin verða opnuð hjá  
Ríkiskaupum 18. mars 2014 kl. 10:00 að viðstöddum  
þeim bjóðendum sem þess óska. 
 
 FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS

Orkuver Svartsengi
Kaldavatnsveita

Stofnæð III, 2. áfangi
Útboð  F024201-001

HS Orka hf óskar ef tir t ilboðum lagningu annars 
áfanga kaldavatnsstofnæðar norðan orkuversins í 
Svar tsengi.

Verkið felst í að leggja ø500 mm kaldavatnsleiðslu 
frá núverandi ø500 PE lögn um 3 km norðan við 
orkuverið í Svar tsengi. Pípan er um 1,6 km að lengd 
og liggur í norður þar sem hún tengist við DN 500 og 
DN 400 ductile lagnir við dælustöðvar í Gjá.  
Á æðinni eru lof t- og vatnstæmingarbrunnar.  
Háspennustrengur og blástursrör fyrir ljósleiðara 
verða lögð í skurðinn með æðinni.  Einnig verða 
gerðar endurbætur á núverandi vegi með 
Njarðvíkuræð frá Svar tsengi að dælustöðvum í Gjá.

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. desember 
2014.

Útboðsgögn er unnt að nálgast á heimasíðu HS 
Orku, www.hsorka.is.

Tilboðum skal skilað á skrifstofu HS Orku hf., 
Brekkustíg 36, Reykjanesbæ, eigi síðar en þriðju-
daginn 25. mars 2014 kl. 10.00.

SORPA bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík, auglýsir 
eftir þátttakendum í forval fyrir lokað útboð:

Flutningur á úrgangi ásamt 
vélavinnu í móttökustöð SORPU.

Í framhaldi af forvali verður lokað útboð.
Helstu verkþættir eru eftirfarandi:
a) Flutningur á bögguðum úrgangi frá móttökustöð í  
 Gufunesi til urðunar í Álfsnesi
b) Flutningur á flokkuðum úrgangi í gámum frá frá  
 móttökustöð til ýmissa aðila.
c) Móttaka og vélflokkun á úrgangi
d) Mokstur í forbrjót fyrir timbur, utan við hús
e) Mokstur undan bandi fyrir kurlaða tréflís
f) Mokstur í tætara fyrir heimilisúrgang og  
 blandaðan úrgang
g) Jafna til í sílóum fyrir böggunarvélar
h) Blöndun og mokstur á milli sílóbanda  
 við böggunarvélar
i) Mokstur á ónýtum böggum upp í sílóbönd
j) Færsla bagga frá böggunarvélum fyrir heimilisúr 
 gang og blandaðan úrgang og hleðsla í flutningabíla
k) Stöflun á böggum vegna óveðurstafa
l) Mokstur á pappa, pappír og plasti að færiböndum  
 og flutningsgólfum fyrir böggunarvélar
m) Færslur og skipti á gámum í og við stöð
n) Ámokstur litaðrar tréflísar á flutningavagna/gáma,  
 utan við hús
o) Vélavinna við þrif innan- og utanhúss
p) Vélavinna við hreinsun á sandsíum og mokstur á  
 flutningatæki, utan við hús
q) Snjómokstur á athafnasvæði verkkaupa í Gufunesi
r) Önnur tilfallandi vélavinna á opnunartíma  
 móttökustöðvarinnar

Helstu magntölur eru miðaðar við árið 2013 og eru 
eftirfarandi:
a) Móttekið magn af úrgangi 79.000 tonn á ári
b) Baggaður úrgangur fluttur til urðunar í Álfsnesi  
 59.000 tonn á ári
c) Flutningur á flokkuðum úrgangi í gámum
 1.600 tonn á ári 

Samningstíminn verður um 2 ár með möguleika á allt að 
árs framlengingu, frá og með 1. desember 2014.
SORPA vill stuðla að notkun umhverfisvænna orku-
gjafa. Því er gerð krafa um að krókbíll til flutninga  á 
gámum, nýti metan eða metan/olíu blöndu. Jafnframt 
verður það metið bjóðanda til tekna bjóði hann vélar 
sem nýta vistvæna orkugjafa.
Forval verður auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.
Forvalsgögn fást afhent á bílavog SORPU, Gufunesi frá 
og með 4. mars 2014 gegn 10.000 króna óafturkræfu 
gjaldi. Opnun verður 8. apríl 2014, kl. 11:00 á skrifstofu 
SORPU bs Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík.

ÚTBOÐ

PÖKKUNARSTÖÐ TIL SÖLU
Til sölu er pökkunarstöð sem inniheldur tvær Ilapak  
pökkunarvélar (Vegatronic 2000 / 400 SP OF, stainless 
steel, Twin version with std hinged electrical cabinet),  
eina samvalsvog  (Yamato Dataweigh ADW-516MV  
Sigma F1 plus) og tvær  tékkvogir (Yamato CMG06LW 
series Checkweighe) ásamt fylgihlutum.   

Allt mjög lítið notuð tæki og í mjög góðu ástandi.  
Fyrirspurnir sendist á netfangið velbunadur@gmail.com 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Kaup á sorpbifreiðum fyrir 
   Reykjavíkurborg,  
EES útboð nr. 13174. 
• Sæbraut – hjólastígur.  
  Faxagata – Kringlumýrarbraut, 
útboð nr. 13178 

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Nokkrar nýjar vandaðar þriggja herbergja íbúðir 95 m2 til 
leigu fyrir alla aldurshópa.

• Almenn leiga til allt að tveggja ára.
• Öryggisíbúðarleiga, ótímabundin.
 
Fallegir garðar. Verslunar- og þjónustu-miðstöðin við 
Spöngina í göngufæri. Golfvöllur Korpu, Egilshöllin, góðar 
göngu- og reiðhjólaleiðir í næsta nágrenni.
 
Innangengt í þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar, sem 
tekin verður í gagnið í apríl 2014.

Leiguíbúðir—Opið hús
Fróðengi 1—11, Grafarvogi

Sunnudaginn 2. mars og mánudaginn 3. mars 
milli 14 og 16.

- Íbúðir til almennrar leigu fyrir einstaklinga og pör á öllum aldri -

Eir hjúkrunar– og öryggisíbúðir Hlíðarhúsum 7, 
112 Reykjavík. ( 522 5700, eir@eir.is

Aðalsafnaðar fundur  
Hjallasóknar í Kópavogi

Messa verður sunnudaginn 09.mars kl: 11.00.  
Sr.Halldór Reynisson þjónar.

Að lokinni messu verður aðalsafnaðarfundur  
í safnaðarsal kirkjunnar venjuleg

aðalfundarstörf,  
 

léttar veitingar verða í boði.

Einnig sumarstarf í boði.

1. mars 2014  LAUGARDAGUR16



Tillaga að aðalskipulagsbreytingu:
Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með breytingu á 
aðalskipulagi skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan fellur 
undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 og fylgir henni 
umhverfisskýrsla.
 
 •  Naustahverfi 3. áfangi - aðalskipulagsbreyting
Tillagan gerir ráð fyrir að legu Naustabrautar verði breytt til 
að sneiða hjá minjasvæði á Naustum. Íbúðasvæði 3.21.9 Íb er 
stækkað til norðurs á kostnað opins svæðis 3.21.8 O. Svæði 
3.21.10 Íb/S/V og 3.21.11 Íb eru stækkuð til samræmis. Stofnana 
svæði 3.21.4 S er minnkað og hluta svæðisins breytt í svæði fyrir 
verslun og þjónustu 3.21.19 V. Opið svæði til sérstakra nota  
3.21.8 O breytist til samræmis við breytingar á Naustabraut.
 
Tillaga að deiliskipulagi:
Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með deiliskipu-
lagstillögu skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan fellur 
undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 og fylgir henni 
umhverfisskýrsla ásamt öðrum gögnum.
 
 •  Hagahverfi – deiliskipulag, Naustahverfi 3. áfangi
Deiliskipulagstillagan tekur til reita 11, 13, og 16 í rammaskipulagi 
frá 2000. Í samræmi við megindrætti rammaskipulagsins er stefnt 
að tiltölulega þéttri byggð í Hagahverfi. Gert er ráð fyrir  
552 íbúðum í hverfinu og verður þéttleiki byggðar því um  
29,2 íb/ha. 450 íbúðir verða í fjölbýlishúsum og 102 í sér-
býlishúsum. Miðað við skipulagstillöguna eru sérbýlishús  
(einbýlishús og raðhús) 19% af íbúðafjöldanum en nýta um 48% 
af flatarmáli íbúðarbyggðarinnar. Aðalskipulagsbreyting er 
auglýst samhliða tillögu þessari auk deiliskipulagsbreytingar á 
reit 28 þar sem skipulagsmörk verða samræmd og brú á Nausta-
braut felld út. 

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu:
Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með breytingu á 
deiliskipulagi skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
  
 •  Naustahverfi, reitur 28 og Naustagata - 
    deiliskipulagsbreyting
Viðfangsefni deiliskipulagsbreytingarinnar er að legu Nausta-
brautar er breytt til að sneiða hjá minjasvæði á Naustum.  
Skipulagsbreyting þessi er gerð samhliða breytingu á aðalskipu-
lagi Akureyrar vegna breyttrar legu tengibrautarinnar þar sem 
lagt er mat á áhrif breyttrar legu á umhverfið.

Tillöguuppdrættir ásamt greinargerðum og umhverfisskýrslum 
munu liggja frammi í þjónustuanddyri Akureyrarkaupstaðar, 
Geislagötu 9, 1. hæð og hjá Skipulagsstofnun frá 1. mars til  
13. apríl 2014, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér tillög- 
urnar og gert við þær athugasemdir. Tillögurnar eru einnig birtar 
á heimasíðu Akureyrarkaupstaðar: 
 www.akureyri.is/skipulagsdeild undir: Auglýstar tillögur.
 
Frestur til að gera athugasemdir við tillögurnar rennur út  
sunnudaginn 13. apríl 2014 og skal athugasemdum skilað  
skriflega til skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 
9, 3. hæð eða með tölvupósti (skipulagsdeild@akureyri.is) þar 
sem nafn, kennitala og heimilisfang sendanda kemur fram. Hver 
sá sem ekki gerir athugasemdir við tillögurnar innan þessa frests 
telst vera þeim samþykkur.

 1. mars 2014 
Pétur Bolli Jóhannesson

 Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar

Akureyri, Hagahverfi - 
auglýsing um skipulag 

Þrotabú Marmetis ehf. í Sandgerði
Fasteign, vélar og tæki ofangreinds þrotabús eru til  
sölu.  Um er að ræða 2.366 fm. fiskverkunarhús,  
byggt 2013 auk nýs eða nýlegs véla- og tækjakosts.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áhugasamir hafi samband við  
Magnús Guðlaugsson hrl. (magnus@logmal.is)  
eða Elvar Örn Unnsteinsson hrl. (elvar@logmal.is)

Verkið felur í sér jarðvegskipti, endurlögn götulagna og mal-
bikun gatnanna Brattahlíð og Þverhlíð, sem eru gamlar ma-
largötur. Einnig skal jarðvegsskipta að hluta til og malbika 
göngustíga í vesturhluta bæjarins og endurgera göngustíg 
yfir Hverasvæðið í miðju bæjarins 
Verktaki skal jarðvegsskipta, endurleggja lagnir, steypa 
kantsteina og hæðarsetja og malbika akbrautir gangstéttar 
og göngustíga.  Helluleggja á gangbrautir, framlengingu á 
núverandi gangstétt við Hverahlíð og plan við hver vestan 
við Þverhlíð.

Verktaki skal gera lagnaskurði fyrir lagnir Rarik, OR og Mílu.

 
Helstu magntölur eru:
   -  Gröftur  3.601 m3
   -  Neðra burðarlag 3.184 m3 
   -   Frárennslislagnir 704 m
   -   Vatnslagnir  407 m
   -   Fleygun    400 m3
   -  Malbikun  3.417 m2
   -  Hellulögn  87 m2
   -  Snjóbræðslulagnir 623 m 
   -  Kantsteinar  726 m
   -   Girðingar  122 m 
 
Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með  
mánudeginum 3. mars 2014.  Þeir sem hyggjast gera tilboð  
í verkið skulu hafa samband við Ingibjörgu hjá Eflu  
Suðurlandi í síma 412 6900, eða með tölvupósti á netfangið 
utbod@granni.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og 
netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Hveragerðisbæjar  
Sunnumörk 2, 810 Hveragerði fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 

18. mars 2014, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Hveragerði

Kommuneqarfik SERMERSOOQ Reykjavíkurborg Tórshavnar kommuna

Vestnorræni höfuðborgasjóður 
Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar 

auglýsir eftir styrkumsóknum 
fyrir árið 2014

Reykjavíkurborg er aðili að Vestnorræna höfuðborga-
sjóði Færeyja, Grænlands og Íslands. Sjóðurinn hefur að 
markmiði að efla skilning og samstarf,  m.a. á sviði menn-
ingarmála, milli þessara borga, íbúa þeirra, samtaka og 
stjórnmálamanna og veita fjárstyrki til verkefna sem þjóna 
þessum markmiðum.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til verkefna 
sem tengjast samskiptum milli höfuðborganna og efla 
tengsl þeirra með einhverjum hætti, t.d. á sviði menningar, 
fræðslu eða íþrótta.

Í umsókn skal lýsa fyrirhuguðum verkefnum ítarlega,  
fyrirkomulagi þeirra, tímasetningu og kostnaði.

Umsókn skal beint til:
Vestnorræni höfuðborgasjóður Nuuk, Reykjavíkur og  
Þórshafnar b.t. skrifstofu borgarstjóra og borgarritara
Ráðhúsi Reykjavíkur
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík

Umsóknir berist eigi síðar en miðvikudags 26. mars.  
og koma umsóknir sem síðar kunna að berast ekki til af-
greiðslu. Umsóknum skal skila á umsóknareyðublöðum sem 
nálgast má á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is  

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu borgarstjóra og borgar-
ritara, Ráðhúsi Reykjavíkur, s:411 4500. Stjórn sjóðsins mun 
afgreiða umsóknir í apríl nk.

Reykjavík, 28.feb.  2014
Borgarritari

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða 
haldin sem hér segir:

Í matvælagreinum í maí. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í byggingagreinum í maí - júní. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl. 

Í prentgreinum í maí - júní. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í bílgreinum í maí-júní. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí - júní. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í snyrtifræði í maí-júní.  
Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í málmiðngreinum í maí - júní. 
Umsóknarfrestur til 1. maí.

Í vélvirkjun í september. 
Umsóknarfrestur til 1. júní.

Í hársnyrtiiðn í september. 
Umsóknarfrestur til 1. júlí.
Í ljósmyndun í september – október. 
Umsóknarfrestur til 1. júlí.
 
Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar  
um leið og þær liggja fyrir.
 
Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi,  
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða 
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2014.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum. 
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,  
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

Til leigu
Til leigu á besta stað í bænum að Skútuvogi 10b, Rvík.

375 fm húsnæði, ca280 fm lagerhúsnæði á jarðhæð og ca. 
90 fm á annarri hæð. Góðar tölvu- og símatengingar á milli 
hæða. Húsnæðið er í frábæru ástandi. Uppl. 8934143

Til leigu 
um 325 fermetra verslunarpláss í Firði Hafnarfirði þar sem 

áður var Vínbúð. Möguleiki á að skipta rýminu í tvennt. 

Nánari upplýsingar veittar hjá 
Leigumiðlun Hafnarfjarðar í síma 517 0150.
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Eggert Ólafsson löggiltur fasteignasali 893 1819

Fallegt og vel skipu-
lagt 130,5 fm. par-
hús. Tvær hæð ir og 
stað steypt. Aug lýst 
verð miðast við frá-
g engið hús að utan 
með grófjafn aðri lóð 
og fokhelt að innan. 
Búið að ein angra út-
veggi og loft. Hitalögn 
frágengin í gólfi niðri. 
Gott útsýni.

Verð frá kr. 34.900.000

Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert Ólafsson, lögg. fasteignasali, 
sími 893 1819 eða 
eggert@fasteignasalan.is

Opið hús sunnudag 2. mars kl. 14:00-14:30
Sogavegur 162 parhús – 108 Reykjavík

NÝTT PARHÚS * AFHENT FOKHELT EÐA FULLBÚIÐ

FRÍTT VERÐMAT 
FYRIR SÖLU

 893 1819

Opið
hús



Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Sverrir Einar 
Eiríksson
Sölufulltrúi

Til leigu verslunar- eða þjónustuhúsnæði  miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu!

Nýbýlavegi 8 - 200 Kópavogi  //  Sími: 527 1717  //  www.domusnova.is 

Til leigu 60 - 700 fm verslunar- 
eða þjónustuhúsnæði hentar vel 
fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleira. Einnig 150- 
1.500 fm húsnæði með allt að 4 metra 
lofthæð sem hentar undir léttan iðnað, 
lagerrými, heildsölur, verslanir o.fl 
greið aðkoma að húsnæðinu, frábært 
auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri. 

Allar nánari upplýsingar 
veitir Sverrir í síma: 661-7000

Nýbýlavegi 8
(gamla Toyota húsinu)

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur  
fasteignasali.

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur  
fasteignasali.

Mjög gott parhús á 2.hæðum á frábærum stað með miklu útsýni yfir Elliðavatn. 5 svefnherbergi, 
2-3 stofur, 2 baðherbergi, eldhús og þvottahús. Bílskúr er 26 fm. Eignin er tilbúin til innréttinga 
að innan og fullbúin að utan. Lóð fullfrágengin og bílaplan hellulagt!.

Falleg 2ja herbergja íbúð í Næfurási 17 í Reykjavík. Íbúðin er á jarðhæð með sér garði í suður 
og stórfenglegu útsýni yfir Rauðavatn og Bláfjöll.

HÁLSAÞING 1 , Kópavogur NÆFURÁS 17  - ReykjavíkVerð: 55.900.00 Verð: 23.500.000
Ólafur Sævarsson
Sölufulltrúi
olafur@domusnova.is  
Sími: 820 0303

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur  
fasteignasali.

Um er að ræða 109,5 m² bjarta og vel skipulagða íbúð með þremur svefnherbergjum á 
eftirsóttum stað í Lindarhverfi. Stutt er í alla þjónustu og má þar nefna skóla, leikskóla, 
verslanir og heilsugæslu.

FÍFULIND 2  - Kópavogur Verð: 31.900.000
Harpa Mjöll Grétarsdóttir
Sölufulltrúi
harpa@domusnova.is  
Sími: 772 5583

Stærð: 109,5 fm
Herbergi: 4
Byggingarár: 1995
Fasteignamat: 25.100.000

Stærð: 253,9 fm
Herbergi: 7
Byggingarár: 2009
Fasteignamat: 22.120.000

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur  
fasteignasali.

Arna og Domusnova kynna í einkasölu hlýlegan 54.6 fm heilsársbústað á rólegum og fallegum 
stað í Skyggnisskógi á landi Úthlíðar, Biskupstungum. Aðeins 100 km frá höfuðborgarsvæðinu. 
Á svæðinu er 9 holu golfvöllur, sundlaug og ýmis önnur.

HELLISGATA 3  - Skyggnisskógi, Úthlíð Verð: 12.500.000
Arna Rut Þorleifsdóttir
Sölufulltrúi
arna@domusnova.is 
Sími: 692 5515

Stærð: 53,6 fm
Herbergi: 3
Byggingarár: 1988
Fasteignamat: 11.120.000

Stærð: 75,3 fm
Herbergi: 2
Byggingarár: 1983
Fasteignamat: 16.950.000

Harpa Mjöll Grétarsdóttir
Sölufulltrúi
harpa@domusnova.is  
Sími: 772 5583

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur  
fasteignasali.

Einstök eign við Bernhöftstorfuna í hjarta Reykjavíkur. Þetta er eign fyrir vandláta. Um er að 
ræða efri hæð og ris í reisulegu timburhúsi. Húsið á sér merkilega sögu en það var byggt árið 
1856 af Einari Jónssyni og er því með elstu íbúðarhúsum í Reykjavík.

SKÓLASTRÆTI 5  - Reykjavík Verð: 57.000.000

Stærð: 151,7 fm
Herbergi: 5
Byggingarár: 1856
Fasteignamat: 29.800.000

Víðir Kristjánsson 
Sölufulltrúi
vidir@domusnova.is 
Sími: 854 2226

Grétar Sverrir Óskar Harpa Ólafur Víðir Arna Snjólaug Helgi Aron

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur  
fasteignasali.

Falleg og snyrtileg íbúð í kjallara að Þórsgötu. Sérinngangur er í íbúðina og góður afgirtur 
garður. Í sameign er rúmgott þvottahús sem ekki er í uppgefnum fermetrafjölda. Skemmtileg 
eign á frábærum stað sem hentar einstaklega vel til útleigu.

ÞÓRSGATA 18  - Reykjavík Verð: 17.900.000

Stærð: 49,1 fm
Herbergi: 1
Byggingarár: 1982
Fasteignamat: 14.900.000

Víðir Kristjánsson 
Sölufulltrúi
vidir@domusnova.is 
Sími: 854 2226
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Lækkað verð!

Vantar fyrir ákveðinn kaupanda 2, 3 og 4ja herbergja íbúðir á svæði 101, 105 og 107.



Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Landmark leiðir þig heim! þ g  – Þú hringir við seljum!g j

Sími 512 4900 
landmark.is

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

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

VOGALAND 12 - 108. RVK

-Mikið endurnýjað hús, frábær staðsettning á skjólsælum og góðum stað
-5 góð herbergi 2 stofur, fallegur arinn í stofu.
-24 fm. bílskúr, 16 fm sólskáli.
-Getur verið laus við kaupsamning.
V. 59,2 millj.

MELHÆÐ - 220 GBÆ
Veglegt og fallegt 467,0 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 
85,0 fermetra bílskúr.
6 svefnherbergi eru í húsinu og rúmgóðar stofur.

V. 109 millj.

VESTURBERG 6 – 111 RVK
-Mikið endurnýjuð 100 fm 4ra herb íbúð.
-Nýtt baðherbergi, nýtt eldhús.
-Mikið endurnýjað að utan.
-Ekkert áhvílandi.
V. 27,9- millj.

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufylltrúi. Sími 892 1931

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufylltrúi. Sími 892 1931

KÓPAVOGSBRÚN 1  -  200 KÓP
- Glæsilegar 4-5 herbergja íbúðir í nýju fjórbýli ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
- Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna.  Vandaðar innréttingar frá INN-X
- Frábær staðsetning í suðurhlíðum vesturbæ Kópavogs. Stutt í skóla og alla þjónustu
-  Tvær íbúðir sem eru 138,6 og 139,9 fm.

V. 47,9 millj.

AUSTURKÓR - 203 KÓP
- Ný 114 fm 4ra herb. íbúð
- Afhendist fullbúinað öllu leiti
- Innréttingar frá AXIS
- Suður svalir, glæsilegt útsýni

V. 35.9.- millj.

AUSTURKÓR 53 -  203 KÓP
Frábært verð!
- 180 fm raðhús á einni hæð.
- 3 eða 4 svefnherbergi stór stofa.
- Húsin eru afhent rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan.
- Möguleiki á að fá húsin lengra komin

Endahús V.  37.4 millj.

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR
EFTIR 

AÐEINS 1 HÚS EFTIR6 SELD 

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. MARS FRÁ 17.30 – 18.00

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUN. 2 MARS. FRÁ KL 16:00 TIL 16:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. MARS KL 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Auðarstræti 17 – 105 RVK

- Rishæð  er skráðir 22,9 fm. en gólfflötur ris er ca. 56,4 fm.  
- Vandaðar innréttingar og gólfefni.

V. 49,9 millj.
Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Lynghólar 12-16   -  210 GARÐABÆR
-  Um er að ræða vel skipulögn 205,5 fm. Raðhús í fallegu um skipulögð hverfi í Garðabæ.  
-  Afhendist fullbúið og málað að utan en fokhelt að innan eða tilbúið til innréttingar 
-  Göngufæri er í alla helstu þjónustu. Sjón er sögu ríkari.
-  V.  42 millj.

Fokhelt að innan, fullbúið að utan.
-  V.  49.8 millj. Tilbúið til innréttingar.
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DREKAVELLIR 40

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. MARS 
FRÁ KL 17:00 TIL 18:00 

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2 MARS FRÁ KL 17:00 TIL 18:00 
AÐ DREKAVÖLLUM 40 HAFNARFIRÐI.

Benedikt sýnir eignirnar. 661 7788

• Vandaðar innréttingar og gólfefni. 

• Ekkert til sparað. 

• Á efrihæðum er lofthæð verulega aukin yfir borðstofu og stofu.yfir borðstofu og stofu.

• Arkitekt að húsinu er Gunnar Páll Kristinnsson

• Byggingaraðili er Heiðarverk ehf

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir í nýju fjölbýli sem er staðsett 
innst í botnlangagötu. Íbúðirnar skilast allar fullbúnar með gólfefnum.

661 7788
HHHHHHHHHeeiiilllllliiiiiiiinnnnnnnnddddddddddiiiiiiiii   - DDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuggggggggggggggggnnnnaaaaaaaaððððððððððuuuuuuuuuuuuurrrrrrr --   ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaannnngggggggggguuuuurrrrrrrrrrrr  

OPIÐ HÚS AÐEINS 6 ÍBÚÐIR Í HÚSINU 



Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri

Sími 770 0309

Íris Hall 
Löggiltur fasteignasali

Sími 770 0309

Hannes Steindórsson
Sölustjóri
Sími 699 5008

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími  699 5008

Ástún 6, 200 Kópavogur.  
14 íbúða hús -   Lúxus 3ja herbergja íbúðir stærðir frá 79,8 fm. - 97,8 fm.  
Allar íbúðir með stæði í bílageymslu.  Afar vandaðar innréttingar, granít í 
borðplötum í eldhúsi og sólbekkjum.  Dyrasími með myndavél. 
Verð frá 29,9 millj. - 37,9 millj.   Afhending sumar 2014





Þóra
Lögg. Fasteignasali

777 2882
thora@remax.is

Úlfarsbraut 98
Glæsilegar íbúðir í Úlfarsárdalnum

Úlfars
braut 
98

RE/MAX Senter kynnir glæsilegar íbúðir í nýju klasahúsi á útsýnis-
staðí Úlfarsárdalnum. Um er að ræða vandað, 6 íbúða hús  með stæði 
í bílageymslu með sér innkeyrsluhurð fyrir hverja íbúð. Húsið stendur 
neðst og vestast í hverfinu með einstöku útsýni til Reykjavíkur og yfir 
í Grafarholtið. Fyrir framan húsið er opið, vatnsverndarsvæði Korpu 
og yndislegt útivistarsvæði Úlfarsárdalsins.

Við hönnun og frágang hússins var vandað til allra verka, húsið og 
innviðir þess var hannað 2007.

Sölusýning sunnudaginn kl. 16:00-17:00

Opi
ð 

hú
s



| FASTEIGNIR | 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð: 49,9 millj.

Gott 248,8 fm einbýlishús 
á þremur hæðum

Mikið endurnýjuð  

Góð staðsetning

Stutt í alla þjónustu

Góð áhvílandi lán

Allar nánari upplýsingar veitir 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 893-1485
heimir@miklaborg.is

Klyfjasel 241 0 9 
Reykjavík

OPIÐ HÚS
Laugardag 1. mars 14:00 - 15:00

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Þinghólsbraut 76
200 Kópavogur
Glæsilegt fjölskylduhús

Stærð: 205,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1963

Fasteignamat: 40.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 76.900.000

Fallegt  og  vel  viðhaldið  hús  á  vinsælum  stað  í  Kópavogi.   Eignin  skiptist  í  forstofu,  hol,  stofu,  3  barnah.,
hjónah., sjónvarpshol, 2 baðherbergi, þvottahús, geymsla, bílskúr og 2 svalir.  Stofan er á efripalli þar er góð
lofthæð  og  mikið  útsýni,  arinn  og  parket  á  gólfi.  Úr  stofunni  er  gengið  út  á  svalir  og  þaðan  er  stigi  niður  á
timburverönd.  Eldhúsið  með  fallegri  innréttingu,  góðu  skápaplássi  og  borðkrók.  Úr  eldhúsinu  er  gengið  út  í
garð  að  baka  til  inn  á  timburverönd  með  heitum potti.  Eldhústæki  frá  Mile.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með
miklu  skápaplássi,  tölvuhorn,  parket  á  gólfum.  Úr  hjónaherberginu  er  gengið  út  á  svalir,  mikið  útsýni  er  af
svölunum. Barnaherbergin eru með parketi á gólfum og fataskáp í tveimur herbergjum.  Sjónvarpholið er við
hlið herbergjanna. Baðherbergið á efrihæðinni er flísalagt gólf og veggir, sturta og upphengt klósett,  innrétting
með góðu skápaplássi. Á jarðhæðinni er baðherbergi með baðkari, flísalagt veggir og gólf, upphengt salerni
og  handklæðaofn.  Á  jarðhæðinni  er  einnig  geymsla  og  þvottahús.  Þvottahúsið  er  með  inngang  til  hliðar.
Bílskúrinn er 25,9 fm með hillum á veggjum og máluðu gólfi.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið hús sunnud. 2 mars kl 16.00-16.30 

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

899 6753

8622001

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.isÞóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús laugard.1. mars milli kl. 14.00-15.00 
Mjög falleg 113.8 m2 íbúð á efstu hæð  í Sjálandshver-
finu í Garðabæ, með góðu útsýni, góðar suðursvalir með 
svalalokun. Íbúðin er  fyrir eldri borgara. Sér bílastæði í 
bílgeymslu. . Innangegnt úr stigahúsi í félagsaðstöðu fyrir 
eldri borgara. Bjalla merkt opið hús. Verð: 41,9 millj.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
Þóroddur S: 868-4508 eða thoroddur@gardatorg.is.

Strikið 8 - Garðabæ

OPIÐ HÚS

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.isÞóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús sunnud. 2. mars, milli kl. 14.00-15.00
Flott einnar hæðar parhús! Skipti möguleg á 3-4 herb. íbúð í 
Garðabæ eða Kópavogi ( verðbil 30-37 millj ). Húsið er mjög 
vel hannað, samtals 164 fm með innbyggðum góðum bílskúr 
(íbúð 138 fm og bílskúr 26 fm)  á einni hæð, vel staðsett á 
Álftanesi. Verð: 43,9 millj. 
Sölumaður : Sigurður sími 898-3708
sigurdur@gardatorg.is

Kirkjubrekka 16 - Álftanesi

OPIÐ HÚS

SNYRTISTOFA – LAUGAVEGUR
• HÖFUM FENGIÐ Í SÖLU GLÆSILEGA INNRÉTTAÐA SNYRTISTOFU VIÐ LAUGAVEG. 

• NÝ TÆKI OG ÁHÖLD AF BESTU GERÐ.  

• RÚMGOTT HÚSNÆÐI ER UPPFYLLIR ALLAR KRÖFUR FYRIR SLÍKA STARFSEMI.

UPPLÝSINGAR VEITIR KRISTINN B. RAGNARSSON VIÐSKIPTAFR./LÖGG. FASTEIGNASALI Í SÍMA 8984125

Sjávargata 25
230 Reykjanesbær
100 % yfirtaka

Stærð: 75  fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1922

Fasteignamat: 10.150.000

Verð: 14.900.000
Hlýleg þriggja herbergja 75 fm. íbúð á 1. hæð með sér inngangi. Eignin samanstendur af forstofu,stofu,
eldhúsi, barnaherbergi, hjónaherbergi, fataherbergi/geymsla, þvottarhús og baðherbergi. steyptur pallur
og sér garður fylgir eigninni sem og bílskúrsréttur.
Eignin er á 100% yfirtöku.

Allar nánari upplýsingar veitir Sunna Baxter í 823-2266, sunnabaxter@remax.is

Alpha

Haukur Halldórsson
Lögg. fast. hdl.

Sunna Baxter
Sölufulltrúi

haukurhalldors@remax.is

sunnabaxter@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 2. Mars kl 15:00-15:30

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

4777777

823-2266

Davíð Ólafsson  Löggiltur fasteignasali  Sími 897 1533   david@remax.is

Fjársterkur aðili óskar eftir lóð eða 
húsi á sjávarlóð sem snýr að Snæfellsjökli. 
Má vera staðsett allt frá Garðskaga að Kjalarnesi.

Sjávarlóð óskast.
Flétturimi 38
112 Reykjavík
Jarðæð - Sér inngangur

Stærð: 115,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 24.750.000

Verð: 31.900.000
Verið velkomin í opið hús mánudaginn 3.mars kl.17:30-18:00. Eignin er einstaklega vel staðsett í
botnlanga Flétturima. Endaíbúð á jarðhæð m/sérinngangi og 90 fm sólpalli. Stutt í skóla og þurfa börnin
ekki að fara yfir neina götu á leið í skóla. Leikskólar í göngufæri sem og sundlaugin. Göngustígur er ca
10 metrum frá húsinu. Svefnherbergin eru rúmgóð með góðum fataskápum og þvottahús er inní íbúð.
EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA!! Uppl. veita Salvör 8441421 og Þórdís 8621914

Alpha

Haukur Halldórsson
Lögg. fast. hdl.

Þórdís Davíðs
Sölufulltrúi

haukurhalldors@remax.is

thordis@remax.is

Salvör Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

salvor@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 3.mars kl.17:30-18:00 VELKOMIN

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

4777777

8621914

8441421
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BÍLAR &
FARARTÆKI

9 MANNA - 4X4
M.BENZ SPRINTER 313 CDI 4X4.
Árgerð 2005,ekinn aðeins 135.þ 
km,einn eigandi,lítur vel út.5 
gírar,er á staðnum.Verð 3.490.000. 
Rnr.104035.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

7 MANNA
CHEVROLET ORLANDO LT DIESEL (7 
MANNA/LEÐUR) Árgerð 2013. Ekinn 
14 Þ.KM Verð kr. 4.190.000.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

SKODA Yeti ambition dísel. Árgerð 
2010, ekinn 21 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 3.290.000. Rnr.990747.

MERCEDES BENZ Ml 350 bluetec 
4matic blue tec. Árgerð 2012, ekinn 
12 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
13.990.000. Rnr.160961.

LINCOLN Navigator 4wd. Árgerð 2008, 
ekinn 96 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 5.890.000. Rnr.141002.

KIA Sportage km crdi. Árgerð 2007, 
ekinn 112 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
1.990.000. Rnr.140935.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

NÝTT HYMER HJÓLHÝSI
ÚTSALA, Hymer Nova 540, 
Stórglæsilegt hús af flottustu gerð, 
lengd 7.69m, breidd 2.4m, ATH aðeins 
1 stk í boði á þessu frábæra verði, 
Verð aðeins 4.490.000kr, Er í salnum 
hjá okkur,

2014 CAMP-LET 
TJALDVAGNAR

Sá fljótasi í uppsetningu af öllum 
aðeins örfármínútur og vagninn 
er klár með fortjaldi og öllu. 
Erum að taka upp nýja sendingu. 
Kynningartilboð út mars frá kr 
1.190.000

NÝ A-LINER SOFA BED
ÚTSALA, A-liner Classic Sofa Bed, 
Ísskápur, Truma, álfelgur, hár og flottur 
vagn, ATH aðeins 4 stk í boði, Verð 
2.690.000kr og 2 stk M/Geymslukassa 
2.890.000kr, Er í salnum hjá okkur,

NÝ A-LINER EXPEDITION
ÚTSALA, A-liner Expedition, Léttur 
toppur, Ísskápur, Truma, álfelgur 
ofl, ATH aðeins 5 stk í boði á 
þessu frábæra verði, Verð aðeins 
2.390.000kr, Er í salnum hjá okkur,

NÝTT SOMERSET
ÚTSALA, Somerset Evolution E2, 
Sólarsella, Truma, Ísskápur, WC, 
ofl, Stórglæsilegt 12 feta Off Road 
fellihýsi, ATH 1 stk í boði, nýja útgáfan 
af Coleman, Verð aðeins 3.190.000kr, 
Er í salnum hjá okkur,

Nýtt Hymer Exciting Family 560, L: 
8m, B: 2.5, Stórglæsilegt koju hýsi 
frá Hymer, Mjög vel útbúið hús í 
hæsta gæðaflokki, Komdu til okkar 
og kynntu þér málið, Verð 5.490þkr, 
Væntanlegt í sumar,

NÝ ADRIA HJÓLHÝSI
ÚTSALA, Eigum til ný Adria hjólhýsi 
í nokkrum stærðum og gerðum á 
frábærum verðum, Ekki missa af 
þessu, komdu til okkar og skoðaðu 
úrvalið, ATH takmarkað magn, Eru í 
salnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 11-15
http://www.isband.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

EINN UPPSELDUR HJÁ 
UMBOÐI !!

3 MÁNAÐA LAND ROVER DISCOVERY 
4 HSE ek. 3 Þkm, Diesel , hlaðin 
búnaði, uppseldur hjá Umboðinu, 
aukahlutapakki uppá 1500 þús, verð 
15.340 ÞÚSRnr.107035 gsm 893-9500

PORSCHE CAYANNE DISEL !!
PORSCHE CAYANNE Disel árg. 2011, 
ek. 48 Þkm, mjög vel útbúinn, Verð 
11.980 þús Rnr.147317 gsm 893-9500

SÁ ÓDÝRASTI Á LANDINU !!
TOYOTA LANDCR. 150 GX árg. 2013 
ek. 19 Þkm. Sjálfskiptur, 7 manna, 
listaverð 9.780 þús okkar tilboðsverð 
8.990 þús, eigum líka hvítan, Rnr 
147268 gsm 893-9500

SJÁLFSKIPTUR DÍSEL 4WD
SKODA SUPERB STATION 4X4. Árg. 
2013 ek. 28 Þkm, Dísel, Sjálfskiptur, 
4X4, verð 5.390 þús Rnr.107011 gsm 
893-9500

SJÁLFSKIPTUR DÍSEL 4WD
SKODA YETI 4X4 árg. 2013 ek. 21 
Þkm, Dísel, Sjálfskiptur, 4X4, krókur 
ofl. verð 4.790 þús Rnr 147342 gsm 
893-9500

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 552 6000
www.bilaplan.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

KTM 690 EXC R 2014, Frábært 
ferðahjól, aðeins 137 kg. 70hp. 6 gíra. 
ABS bremsur. Afgreiðslutími 4 vikur. 
Verð: 1.949.900,-

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586-2800
www.ktm.is

TOYOTA IQ 1.0 SOL 03/2010, ekinn 
38 Þ.km, 5 gíra. Verð 1.690.000. 
Raðnr.250342

OPEL ASTRA ENJOY TURBO 09/2008, 
ekinn 82 Þ.km, bensín, 6 gíra, ný 
tímareim. TILBOÐSVERÐ 1.590.000. 
Ásett verð 1.940.000kr. Raðnr.251732.

DODGE RAM 2500 QUAD 4X4ST 
12/2006, ekinn 130 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, leður, einn eigandi, 
innfluttur nýr. Verð 3.350.000. 
Raðnr.251805

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

SUBARU Legacy sport. Árgerð 2008, 
ekinn aðeins 61 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.390.1 Eigandi og 
mjög vel með farinn Rnr.219608.

AUDI Q7 quattro s-line. Árgerð 2013, 
ekinn aðeins 9 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 13.900.umboðbíll 1 eigandi og 
með öllu!!!Geðveikur bíll Rnr.311959.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar til sölu

STAÐGREIÐSLUTILBOÐ!
 LEXUS RX 350 EXE 2007, 
TOPPEINTAK, vel búinn 4x4 gæðabíll, 
þjónustubók, ný Toyo dekk. Ek. 115 
þ.km. ÓTRÚLEGT TILBOÐSVERÐ 
3,1 millj stgr. Ásett verð 4,1 millj. 
FYRSTUR KEMUR... Uppl í síma 841-
0415.

Ford F-150 Lariat árg. 2005 ek. 78þ.km 
innfl. nýr, einn eigandi. Toppeintak v. 
2.950 þús.Uppl. í s. 8408057.

Toyota Yaris SOL Árg. 2013 1329 cm3 
Ek. 2900 km Verð kr. 2.800.000. ATH: 
Engin skipti! Uppl. í s. 861-8691.

Toyota RAV4. Árgerð 2010. Ek. 45 þús. 
Leðurákl., topplúga. Ný dekk. Tilb. 
3.800.000 Uppl. í s. 8541723

TOPP EINTAK!
VW Caravelle Syncro TDI, 10 sæta, 
skráður 9 manna. 1998, ek 295 þ.km. 
Dísel, góð dekk, dráttarkúla,tímar.249þ 
V.800þ. S. 8617080

7 MANNA EÐALVAGN!
Volvo XC90, 2500 bensín. Topplúga 
og rafm. í öllu. Árg.05, ek.177 þ.km. 
V.1800þ. S. 8617080

FRÁBÆRT EINTAK!
M Benz Viano 4matic árg 08 ek 94 
þús km. Diesel, sjálfskiptur. Hefur 
fengið einstaklega góða meðferð 
og þjónustaður 100%. Er útbúinn 
hjólastólalyftu og selst með eða án 
hennar. Hlaðinn aukabúnaði. Verð(án 
lyftu) 5.990 þús. Uppl í s: 895 8684

Til sölu VW passat 2.0 fsi turbo árgerð 
2006 ssk ekinn 133.000 km. Fallegur 
bíll og er í toppstandi. Ásett verð 
1.990þ. Uppl. í síma 6951580.

CAN AM 800 4X4 2 MANNA 
GÖTUSKRÁÐ

Outlander Max XT, 2 gangar af 
dekkjum á felgum,spil,ofl. 2007. Gott 
viðhald. Verð hjól 1750þ og með 
nýlegri kerru 1950þ. Ath öll skipti: ód 
bíl, mótorhjól ofl. Uppl. í hafrenn@
hotmail.com eða 663-2430.

Til sölu Toyota Aygo árg. ‚06. Ek. 
78þús. Fallegur og góður bíll. V. 
830þús. Uppl. í s. 6634493.

Til sölu Dodge dakota 2004 3,7L V6 
4x4 ek.aðeins 89þús. km. Einn eigandi. 
V. 990þ. S:7715555

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín 
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér 
reynslu annarra viðskiptavina okkar á 
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús. 
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og 
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum, 
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að 
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

Wv póló árg07 ek 125 þús beinsk 1,4 
vél skoðaður 15 nýleg heilsársdekk 
toppbíll verð 970 þús ath ódýrari gsm 
8682352

WV póló árg 2001 1,4 vél ek 174 þús 
skoð 2015 góður bíll verð 345 þús 
gsm 8682352

VILTU SELJA BÍLINN
Kaupum allar gerðir af lítið keyrðum 
bílum árgerð 2007 og yngri. Til dæmis 
Land Rover Discovery, Toyota Land 
Crusier, Audi Q7 og Mercedes Benz 
ofl. Við staðgreiðum bílinn þinn. 
Sendu okkur uppl. í gegnum www.
seldur.is

Suzuki Samurai ‚90, allur nýsprautaður 
og ný yfirfarinn. í góðu standi. Verð 
380 þús. S. 6941200 - ath skipti 
ódýrara

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Volvo S40. Árg.‘06 ek. 103 Þ.KM, 
beinskiptur reyklaus, nýleg 
heilsársdekk. V. 1.600.000 Nýskoðaður. 
S. 8691799

Citroen Berlingo árg. 2004, ekinn 123 
þús. Nýskoðaður. Bíll í toppstandi. 
Uppl. 699-7878.

Alfa Romeo árg. ‚98 ek. 100þús. sk. 
‚15 Lítur vel að utan og innan í góðu 
lagi. Ath skipti ódýrari má vera bilaður. 
Verð 250-300þ. Uppl.í s. 8941748.

Hummer H2. árg. ‚03. Ek. 60 þús. ssk. 
V. 2.5 millj. Skoðaður skipti. Uppl. í s. 
4268598/8642166

T.s Toyota Yaris 2011, 1.0, silfurlitaður, 
5 gíra ekinn 18.500 sími 6608913

 0-250 þús.

Dodge stratus 2003 árgerð 
silfurlitaður . Þarfnast lagfæringar, ný 
nagladekk. Verð 100 þús. Uppl. í s. 
840 0139

Subaru Legacy árg, 96 Sjálfskiptur, 
dráttarkúla ofl. Smurbók frá upphafi. 
Næsta skoðun 2015. Þéttur og góður 
bíll sem á nóg eftir. Verð 220 þús. 
Uppl í síma 660-2961

 250-499 þús.

HAGSTÆÐUR BÍLL - 
490 ÞÚS!

FIAT PANDA 1,3 árg 2004 ek.82 
þús, skipt um tímareim í 68 þús, 
beinskiptur, eyðir undir 5ltr/100 2 
eigendur,gulur, valinn bíll ársins 2004, 
ásett verð 750 þús TILBOÐ 490 ÞÚS 
möguleiki á 100% visaláni s.841 8955

SPARIBAUKUR 
490 ÞÚS - VISALÁN

OPEL CORSA 1,2 COMFORTLINE 
árgerð 2004 ek160 þús, 5 dyra 
beinskiptur ný skoðaður 2015 eyðir 
um 5ltr/100 ásett verð 760 þús 
TILBOÐ 490 ÞÚS möguleiki á 100% 
visaraðgreiðslum í allt að 36 mánuði 
s.841 8955

FÍNN SNATTARI Á TILBOÐI!
Hyundai Getz 2003 ek.162 þús, 3ja 
dyra, beinskiptur, ný skoðaður 2015, 
spoiler,álfelgur ásett verð 690 TILBOÐ 
490 ÞÚS möguleiki á 100% visaláni 
s.841 8955

EINN EIGANDI! - 
EKINN 103Þ!

Peugeot 206 1.4 árg 03” 5 g, ek. 
aðeins 103þkm! Búið að skipta um 
tímareim Þjónustubók,heilsársdekk 
Frábært eintak,eyðsla aðeins 5l Verð 
550 TILBOÐ 399þ stgr.. Möguleiki á 
Visa/euro láni í 3 ár. Uppls 666-0675

 500-999 þús.

MÖGULEIKI Á YFIRTÖKU Á 
LÁNI - LÍTIL ÚTBORGUN.

Eyðslugrannur gullmoli. Citroen 
Picasso árg. 07. Ek. 128.000. Ný 
smurður. Ásett verð 900.000kr. 
TILBOÐ 790.000KR. Uppl. í s. 8233344

 1-2 milljónir

VW Passat árg. ‚05 ek. 90þús. sjálfsk. 
Góður bíll, lítur vel út. Verð 1290þús 
Uppl. í s. 846 8643.

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 
0-300 ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Mercedes Benz 2650, árgerð 2006. Á 
bifreiðinni er nýlegt krókheysi. Nánari 
upplýsingar í síma 891-9181 Ómar

 Vélsleðar

Yamaha RX100 með löngu belti árg. 
2004 Ek. ca. 2000 km, 140 hestöfl. 
með bakkgír Verð 690 þús. Uppl. í s. 
6997247.

Vélsleðar til sölu Polaris INDI 800 
Classic Touring Tveggja manna, árgerð 
2003, ekinn 1590 km 130 hestöfl, 
með bakkgír. Verð 490 þúsund. Uppl. 
í s. 6997247.

 Húsbílar

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is
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 Vinnuvélar

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

Til sölu Nifty lyft 140 vinnulyfta 
árg. 2005. Verð 1.200, áhvilandi lán 
321.000. afborgun per. mán 33.000. 
hugsanleg skipti á 4hjóli. s. 8961976

 Lyftarar

Til sölu Yale hillulyftari. 1400kg 
lyftigeta. 6,7m lyftihæð. Góður 
rafgeymir, hleðslutæki. Kraftvélar ehf. 
S:535-3500 / 898-3523-Viktor. www.
kraftvelar.is

Til sölu Komatsu WH 714 árg 2006 
notaður aðeins 940 vinnustundir 
Lyftigeta 4.5 t skotbóma 14 m tæki 
í mjög góðu standi Verð tilboð, uppl. 
bygg@internet.is S:892-0566

 Bátar

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

KROATIA
Til sölu 2 hlutar af 10 í skemmtibát 
Sealine 305 Fly Conty 1985. 
Báturinn er allur ný yfirfarinn. 2 
nýjar turbo diesel vélar VM MR 500 
, 300 HP og 2 ný Mercury hældrif 
ásamt hliðarskrúfu . Í bátnum er 
eldunaraðstaða og svefnpláss fyrir 
4-6 manns. Eignarhlutur í góðum 7 
manna Peugeot 2004 til notkunar 
á staðnum fylgir með. Verð kr. 800 
þús. á hlut. Lausir siglingartímar 1-15 
maí og 15-30 ágúst. Lágmark er að 
viðkomandi hafi skemmtibátaskirteini. 
Kostnaður að leigja svipaðan bát 
í Króatíu er um 350 þús. á viku. 
Restrarkostnaður hvers hluthafa, 
hafnargjöld og tryggingar kr. 15 þús. á 
mánuði. Heimahöfn við Adriahafið sjá: 
www.marinadalmacija.hr í Sukosan 
Zadar, Króatíu. Bátaklúbburinn er með 
veitingastaði, verslanir og baðströnd. 
Hafnargjöld og tryggingar kr. 15.000 
á mánuði. Myndir af bátnum eru á 
netsíðu www.internet.is/icelandinfo/
perla Áhugasamir hafi samband 
icelandinfo@internet.is

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

 Varahlutir

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

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 Hreingerningar

Tek að mér hreingerningar í 
heimahúsum er vön og vandvirk. S. 
894 2891, Eva.

 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

25% vetrarafsláttur gildir til 31. mars. 
Frítt verðtilboð. S. 778 0100.

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171 
& egillsverris@gmail.com

 Búslóðaflutningar

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

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 MÁLA 
ÞAKIÐ. Tek að mér uppsetningar 
og lagfæringar á Þakrennum, 
Þakviðgerðir, Þakmálun og allskyns 
húsaviðhald. Uppl. s. 694 8448 Ólafur.

LEKUR ÞAKIÐ ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á steypt 
og timbur þök. Mikil reynsla, meðmæli 
geta fylgt. s. 8498700.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

Spái í Tarot og bolla tek heim og í 
gegnum síma. Ein af þeim bestu, er í 
Reykjanesbæ. Kristín s. 8979002

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

AH-RAF
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna arnar@ahraf.is Arnar s: 
897-9845.

 Trésmíði

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

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Til sölu nýr 15m3 pressugámur fyrir 
krókheysi. Upplýsingar í síma 891-
9181 Ómar.

Þjóðlagagítarpakki kr:23.900,- Gítar, 
poki, ól, auka strengir stilliflauta og 
kennsluforrit. Gítarinn ehf,Stórhöfði 
27 S:552-2125,www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Ungnautakjöt beint frá býli. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204.

FERMING 2014
Blúnduermar 2.995,- 3.555,- margir 
litir Kjólar, Liggings, hárskraut omfl. 
mikið úrval Opið til 22 alla virka daga. 
Opið laugardag 10 - 20 Sunnudag 
13 - 18 Súpersól Hólmaseli 2 109 
Reykjavík 587-0077 567-2077 Erum 
á facebook

Ótrúlegt úrval af bíllyk
lum 

á frábæru verði

kútuv gur       

Lyklar

Mikið úrval
Opið í dag laugardag 
frá  til 

8 feta billjarðbord, 24mm 
marmaraplata svart. V. 100þús. Uppl. í 
s. 4268528/8642166

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

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

Opið alla daga 11-18, 
Kringlan - 3. hæð 

( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

Árakur 5
210 Garðabær
Falleg íbúð-sérinngangur af svölum

Stærð: 104,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 26.000.000

Verð: 34.900.000
RE/MAX LIND KYNNIR: Fallega og vandaða þriggja herbergja íbúð á annarri hæð með sérinngangi af
svölum. Lítið, klætt fjölbýli á góðum stað.
Vandaðar eikarinnréttingar og skápar ásamt eikargólfefni. Fortsofa með fallegum flísum ásamt
eikarskápum. Vönduð eikarinnrétting í eldhúsi, ekarparket á gólfi. Stofa/Borðstofa eru bjartar og
parketlagðar með útgengi út á stórar suður svalir. Svefnherbergin eru tvö rúmgóð og parketlögð með
eikarskápum. Fallegt flísalagt baðherbergi. Þvottahús innan íbúðar.

Lind

Þórunn Gísladótt
Lögg. fasteignasali

Hannes
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi

kristin@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 2 mars 17:00-17:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

510 7900

699 5008

8244031
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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

 Hljóðfæri

Harmonikur og 
harmonikkugeisladiskar í úrvali. 
Tökum harmonikkur í umboðssölu. 
Borsini Super star. www.egtonar.is 
Sími 824 7610 & 660 1648.

 Sjónvarp

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

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

 Nudd

Slökunarnudd/heilnudd, Nuddstofan 
svæði 112. Uppl. S: 823 5669 eða 
693 0348.

 Snyrting

Snyrtistofan Nastra ætlar að bjóða 
20% afslátt af fótaaðgerð, vax að 
hnjám og andlitsmeðferð út mars. 
tímapantanir í s.5535559 eða 
Fákafeni 9.

 Námskeið

STUNDASKRÁ - SCHEDULE:
NORSKA I , II & III- NORSKA f. 
heilbrigðisgeira, ENSKA f. fullorðna. 
ICELANDIC - ÍSLENSKA f. Útlendinga. 
Byrja/Starting: 10/3, 7/4, 5/5, 2/6: 
Morgna/ Síðdegi /Kvölds. Mornings/
Afternoons/Evenings. 4 vikur/5 
x í viku- 4 weeks/5 days a week. 
Aukatímar: STÆ, EÐL, EFN. www.
iceschool.is. Fullorðinsfræðslan- 
IceSchool, Ármúli 5. s.588 1160.

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

 Húsgögn

Til sölu fallegur skenkur (buffet) 
frá aldamótunum 1900. Einnig 
allir árgangar „Spegilsins” Uppl. í s. 
6953112.

 Dýrahald

LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er eina 
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem 
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag 
Íslands stuðlar að réttri meðferð, 
aðbúnaði og uppeldi hunda og góðum 
samskiptum milli hundeigenda, 
yfirvalda og almennings. Leitaðu 
upplýsinga á vefsíðu HRFÍ, www.hrfi.is

 Ýmislegt

1 Boxpúði og 3 pör af hönskum til 
sölu. Ónotað. Uppl í s: 7801715

 Einkamál

Gott slökunarnudd í boði. Símanúmer 
gefið upp í augl. Stefnumót, s. 905-
2000, 535-992,, augl.nr.8491.

Karlmaður vill kynnast undirgefnum 
karlmönnum. Stefnumót, s. 905-2000, 
535-992,, augl.nr.8912.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

HERBERGI TIL LEIGU Í 
DALBREKKU, KÓPAVOGI.

Til leigu snyrtileg, 15 m2 herbergi 
með aðgangi að baði, eldhúsi, 
þvottavél og internet aðgangi. 
Stutt í Bónus, veitingastaði, 
kaffihús og strætó. Verð frá 

55.000 á mánuði. 

Available now! 15m2 rooms for 
rent, with access to kitchen, bath, 
laundry, internet. Close to Bónus, 
restaraunts and buses.Price from 

55.000.
Uppl. gefur Sverrir í s. 661-7000

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a 
room price from 45.000 kr. per 

month.
gsm 824 4535 

leiga@leiguherbergi.is

Óskum eftiir húsnæðispólítík á Íslandi. 
Líka fyrir leigjendur. Samtök leigjenda 
á Íslandi. www.facebook.com/ 
groups/479485168797501/?fref=ts

R109-Til leigu 2ja og 3ja herb íbúðir 
ásamt herb.leigu. Reglusemi áskilin. 
Uppl í s.6951790 og takkar@visir.is

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

Glæsileg 3ja herb. 70m2 íbúð/tvíbýli 
í vesturbæ Kóp, með gardínum, 
sófasetti, eldhús húsgög. ísskáp 
uppþvottavél, þvottavél og fleiru. til 
styttri tíma. S:896 -6399

 Sumarbústaðir

Lítið hús 17 fm svefnaðstaða WC, 
auðvelt að flytja. Ásett v. 65þ. á fm 
tilb. 950þ. S. 8994786

 Atvinnuhúsnæði

105 fm atv.h. til leigu í Kópavogi. Uppl. 
í s. 6963762/5544223

Til leigu 150fm Iðnaðarhúsnæði 
á skemmuvegi í Kóp, Stórar 
innkeyrsludyr, lofthæð tæpir 4m, uppl. 
í síma: 699 0778.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á 
MATARGERÐ?

Ef svo er þá leitum við að 
duglegum og samviskusömum 

starfsmönnum í eldhús á 
veitingastað á Laugaveginum. 
Um er að ræða fullt starf og 

hlutastarf
Áhugasamir hafi samband í 

síma 893-0408.

Snaps Bistro óskar eftir að ráða 
þjóna í fullt starf og hlutastarf 
Viðkomandi þarf að vera með reynslu 
af þjónastörfum Áhugasamir hafi 
samband með því að senda póst á 
Snaps@snaps.is

ENGLISH PUB - REYKJAVÍK
Óskar eftir að ráða vaktstjóra til 
starfa. Reynsla af barstörfum og 
góð þjónustulund skilyrði. Góð 
laun í boði fyrir réttann aðila.
Ferilskrá sendist á: ingvar@

enskibarinn.is

BAKARI ÓSKAST !
Óskum eftir að ráða 

hörkuduglegan bakara.
Vinsamlega sendið umsókn á 

joifel@joifel.is

MOSFELLSBAKARÍ - 
HÁALEITISBRAUT, RVK.
Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar að Háaleitisbraut, Rvk. 
Vinnutími er virka daga frá 

13:00 - 18:30 og aðra hverja helgi 
annann daginn. Umsækjendur 

þurfa að tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

HOUSEKEEPING
Apartment hotel in Reykjavík city 
centre is looking for a full time 
housekeepers. Please send your CV to 
headhousekeeper@apartmentk.is

DÝRARÍKIÐ
Óskar eftir starfsmönnum í 

heilsdags-og helgarstörf.
Upplýsingar ásamt ferilskrá 

sendist á: dyrarikid@dyrarikid.is

MOSFELLSBAKARÍ - 
MOSFELLSBÆ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar í Mosfellsbæ. Tvær vaktir 

eru í boði, frá 13:00 - 18:30 virka 
daga og aðra hverja helgi annann 
daginn eða frá 7:00 - 13:00 virka 

daga og einn dag aðra hverja 
helgi. Umsækjendur þurfa að tala 

góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

Vélstjóri td. á eftirlaunum, óskast í létt 
vélaviðhald. Hlutast. eða 100% í RVK. 
Uppl. vel@simnet.is

 Atvinna óskast

Vanur smiður getur bætt við sig 
verkefnum. Uppl. í s. 8645920

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

Kennsla

Skemmtanir

Vantar allar stærðir eigna á sölu- og leiguskrá  
á höfuðborgarsvæðinu 

Pantaðu frít t söluverðmat Sími: 893 1819 
 

Enginn kostnaður nema eignin seljist eða leigist
Ég næ árangri við sölu og leigu fasteigna

Ég aðstoða þig við að finna eign
Sanngjörn sölu- og leiguþóknun
Nákvæm og fagleg vinnubrögð

Ég sýni eignina fyrir þig
 

Egger t Ólafsson • egger t@fasteignasalan.is  
• sími: 893 1819

Eggert Ólafsson  • Löggiltur fasteignasali  • Löggiltur leigumiðlari

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Jónsgeisli 93 - 113 Grafarholt 

Til leigu: Glæsilegt 234 m2 skrifstofuhúsnæði við Jónsgeisla 93 
í Grafarholti. Húsið stendur á 1.508 m2 lóð með góðu malbikuðu 
bílaplani og hellulögn fyrir framan húsið. Hægt er að skipta 
húsinu upp í tvær einingar og leigja í sitthvoru lagi.Tilvalin eign 
fyrir skrifstofur, lager og þjónustu. Allar nánari upplýsingar fást 
hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar í síma 586 8080.

TIL LEIGU

fasteignir
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Sigurður  
Magnússon 

 

Hilmar  
Gunnlaugsson 

hrl . og l fs.  

Hjördís  
Hilmarsdót tir  

l fs . 
Höfn – Egilsstaðir – Húsavík

Kaupvangur 2 , 700 Egilsstaðir,  sími 580 7905.     www.innis.is

Hótel Tangi 
Hótelrekstur á landsbyggðinni:

Vopnafjarðarhreppur auglýsir rekstur Hótels Tanga á 
Vopnafirði til kaups og/eða leigu. Leitar er ef tir aðila, 
sem er tilbúinn að taka að sér spennandi en jafnframt 
krefjandi rekstur, hótels á Vopnafirði. 
Æskilegt er að umsækjandi hafi rekstrarmenntun  
eða reynslu á sviði hótel- og veitingareksturs. 
Allar nánari upplýsingar veitir fasteignasalan INNI  
á Egilsstöðum í síma 580 7905 (Hilmar) eða  
á net fangið hilmar@inni.is 
Áhugasamir skili inn tillögum / tilboðum fyrir 10. mars.
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Eggert Ólafsson löggiltur fasteignasali 893 1819

Fallegt og vel skipu-
lagt 130,5 fm. par-
hús. Tvær hæð ir og 
stað steypt. Aug lýst 
verð miðast við frá-
g engið hús að utan 
með grófjafn aðri lóð 
og fokhelt að innan. 
Búið að ein angra út-
veggi og loft. Hitalögn 
frágengin í gólfi niðri. 
Gott útsýni.

Verð frá kr. 34.900.000

Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert Ólafsson, lögg. fasteignasali, 
sími 893 1819 eða 
eggert@fasteignasalan.is

Opið hús sunnudag 2. mars kl. 14:00-14:30
Sogavegur 162 parhús – 108 Reykjavík

NÝTT PARHÚS * AFHENT FOKHELT EÐA FULLBÚIÐ

FRÍTT VERÐMAT 
FYRIR SÖLU

 893 1819

Opið
hús

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

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

Hringbraut 119
Opið hús sunnudag á milli 15:00 og 15:30

Falleg og töluvert endurnýjuð 2 herb íbúð í góðu fjölbýli í 
Vesturbæ Reykjavíkur. Snyrtileg sameign með lyftu og bílskýli. 
Snýr öll í suðvestur. Frábær staðsetning og stutt í alla  
þjónustu.  V. 21,5m. 
Uppl. gefur Andrea S. 698-8101.
 

OPIÐ HÚS

Frábær staðsetning í Úlfársdal með skemmtilegu útsýni.  
Stórar svalir! Húsin eru afhent fullbúin að utan og rúmlega  
fokheld að innan. Að innan eru húsin einangruð og múruð,  
rafmagn komið að hluta og gert ráð fyrir gólfhita.  
Verð frá 38.900.000 kr.   
Mögulegt að fá afhent tilbúið til innréttinga. 
 
Vegna mikillar sölu undanfarið þá vantar allar tegundir  
eigna á skrá.Hafðu samband og við  metum eignina þína  
þér að kostnaðarlausu.

TIL SÖLU                      Barðastaðir 7, 112 ReykjavíkSifjabrunnur 18-24 

Fasteignir Akureyrarbæjar leitar eftir aðila/aðilum til að annast 
rekstur á kaffihúsi í Lystigarðinum á Akureyri. 

Um er að ræða afar spennandi verkefni í þjónustu við bæjarbúa 
og ferðamenn í einum elsta og fallegasta lystigarði landsins.

Útboðsgögn verða afhent frá og með mánudeginum 3. mars 2014. 
Vinsamlegast óskið eftir gögnum í gegnum netfangið  
dora@akureyri.is

Tilboð skulu hafa borist til Fasteigna Akureyrarbæjar Geislagötu 
9, 600 Akureyri eigi síðar en kl. 11 föstudaginn 21. mars 2014.

Útboð á rekstri kaffihúss  
í Lystigarðinum á Akureyri

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 17 ár!

Allar nánari upplýsingar um eignirnar veitir 
Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma

896 8767

OPIÐ HÚS GOÐHEIMAR 3

Sunnudag milli kl. 17:00 og 18:00
(efsta) með stórbrotnu útsýni og ca 47 fm svölum/verönd með heitum potti. Íbúðin sem er í fallegu 

fjórbýlishúsi, hefur öll verið endurnýjuð á vandaðan og smekklegan máta og skiptist samliggjandi stofur, eldhús, baðherbergi 
og þrjú svefnherbergi. Glæsilegt útsýni yfir borgina og sundin blá svo ekki sé minnst á fjöllin fögru, Snæfellsjökul, Akrafjall, 

Skarðsheiðina og Esjuna

39,9 millj.

Sóltún 20, 105 Reykjavík

einar@egfasteignamidlun.is
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NETFLIX hefur ákveðið að bjóða ekki þjónustu sína á Íslandi. 
NETFLIX hefur þess vegna aldrei samið við rétthafa kvikmynda 
og sjónvarpsþátta um greiðslur fyrir sýningar á Íslandi.

Fjarskiptafyrirtæki sem nota nafn NETFLIX í auglýsingum eða 
aðstoða neytendur við að nálgast þjónustuna, gera það í óþökk 
NETFLIX og brjóta í bága við íslensk lög. 

Með ólögmætri dreifingu á afþreyingarefni er jafnframt
grafið undan íslenskri sjónvarps- og kvikmyndaframleiðslu, 

íslenskum störfum, skatttekjum og síðast en ekki síst íslensku 
máli og menningu. Leikarar, leikstjórar, tónlistarmenn og aðrir 
sem að koma fá ekki greitt þegar réttur þeirra er ekki virtur.

Félagsmenn Smáís skapa þúsundir starfa á Íslandi, standa vörð 
um tungumálið og borga hér sína skatta og gjöld. Það gerir 
NETFLIX ekki.

NETFLIX segir nei takk

Virðum rétt fólks í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði

SAMTÖK MYNDRÉTTHAFA Á ÍSLANDI
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1 Hvað halda margir um þig sem 
er alls ekki rétt? Að ég sé yfir-

veguð og skipulögð.

2 Hvað kæmi fólki sem kynntist 
þér mest á óvart? Hvað ég dansa 

polka ógeðslega vel. Þú veist, alveg 
truflað vel.

3 Hvað kemur út á þér tárunum? 
Lífið allt í sinni stórbrotnu 

mynd, oftast gleðitár.

4 Hvað gerir þig pirraða? Stríð, 
ofbeldi, múgsefjun og tyggjó-

klessur á framandi stöðum.

5 Hvað er fyndnast í heimi? 
Drengirnir mínir að hnoðast 

saman í hláturskasti. Hláturinn 
stigmagnast og svo róast stemn-
ingin í faðmlögum.

6 Er líf á öðrum hnöttum? 
Morandi. 

7 Hvert er fallegasta hljóð sem þú 
hefur heyrt? Sefandi tónninn í 

rödd móður minnar þegar hún talar 
við drengina mína og ískurhljóðið í 
útidyrahurðinni þegar spúsi kemur 
í hús. 

8 Hvað gerirðu þegar allir aðrir 
eru sofnaðir? Ég dansa polka við 

kettina í garðinum.

9 Hvaða frægu persónu ertu 
skotin í? Ellen DeGeneres, full-

komlega platónskt, vinalegt skot.

10 Ef þú mættir taka eina bók, 
eina plötu og eina bíómynd 

með þér á eyðieyjuna, hvað yrði 
fyrir valinu? Wilderness Survival 
for Dummies eftir Smith og Haslet, 
Led Zeppelin II með Led Zeppelin 
og Wayne‘s World I.

11 Hver er fyrsta minningin 
þín? Aldís systir að plokka 

af mér leifar af hlaupabólu.

12 Hvað verðurðu að gera 
eftir fimm ár? Massa hluti.

13 Popp eða klassík? Klassík 
var einu sinni popp og nú 

er sumt popp orðið klassík … 
þetta á samleið í tíma og rúmi – 
ferðalangar hér á jörð. 

14 Hver var æskuhetjan 
þín? Aldís systir og 

Sigga Beinteins.

15 Er ást í tunglinu? Svo langt 
sem augað nær.

YFIRHEYRSLAN VÉDÍS HERVÖR ÁRNADÓTTIR SÖNGKONA

Pirrar sig á tyggjóklessum
á framandi stöðum

➜ Tónafljóð
Védís Hervör Árnadóttir 

söngkona er í stjórn Kítóns, 
félags kvenna í tónlist, sem 
stendur fyrir uppskeruhátíð 
í Hörpu með stórtónleikum 

í Eldborg annað kvöld. Þar 
stíga á svið meðal annars Cell 

7, Ellen Kristjáns, Ragnhildur 
Gísladóttir og Lay Low.

Hvort sem þú girnist karamellu-popp-
korn, grillaðan hamborgara, steik eða 
balsamic-kjúklingarétt þá er þessi 
síða með rétti sem þú munt án efa 
falla fyrir. Kelly Senyei, höfundur 
matarsíðunnar Just a taste, er með 
hugmyndaflugið í lagi og býður upp á 
skref-fyrir-skref myndbandsupptökur 
af matargerð og ýmsar góðar upp-
skriftir. Hin bandaríska Senyei leggur 
ríka áherslu á að leyfa sér góðgæti og 
því sé í lagi að smakka allt, rétt eins 
og nafnið gefur til kynna, Just a taste. 
Hér er úr nógu að velja sem kitlar 
bragðlaukana. 

FYLGSTU 
MEÐ … 
mataruppskriftasíðunni
justataste.com/

App vikunnar að þessu sinni er appið 
Vivion Wine Scanner og ætti það 
að vera sérstaklega notadrjúgt fyrst 
helgin er gengin í garð. Um er að 
ræða smáforrit sem er eins konar 
vínskanni og gerir þér kleift að kynna 
þér allt það helsta um það vín sem þú 
ætlar að dreypa á.

Virkni Þú nærð þér í smáforritið í 
snjallsímann þinn eða lófatölvuna og 
tekur svo mynd af vínflöskunni. Þegar 
þú hefur smellt mynd af vínflöskunni 
greinir smáforritið vínið og innan 
skamms ert þú kominn með allar þær 
upplýsingar sem þú vilt hafa um vínið. 
Í forritinu eru upplýsingar um u.þ.b. 
tvær milljónir víntegunda og eru 
notendurnir yfir 100.000. 

Notkun Á meðal þeirra upplýsinga 
sem smáforritið býður þér er til 
dæmis hversu margar stjörnur vínið 
fær, einkunn, meðalverð á víninu og 

gagnrýni og dómar frá öðrum sem 
hafa drukkið vínið.

Fræðsla Eftir að hafa notað smá-
forritið fer það að skilja smekk þinn 
á víni og fer að mæla með ýmsum 
tegundum sem gætu hentað þér. Þar 
af leiðandi gæti smáforritið vísað þér 
á draumavínið einn daginn. Þá mælir 
það einnig með víni fyrir mismunandi 
tilefni og veitir þér alls kyns upp-
lýsingar sem geta gert þig fróðari um 
vín og vínnotkun.

Möguleikar Þú getur tengst í for-
ritinu í gegnum samfélagsmiðla líkt 
og Facebook, Twitter, Gmail og fleiri 
miðla.

Vivion Wine Scanner var búið til í 
Danmörku árið 2009. Það er frítt 
og virkar fyrir Apple-, Android- og 
Windows-stýrikerfi.

APP VIKUNNAR VIVINO WINE SCANNER

Rýmingarsala  
5 verð í gangi 

1.000-2.000 -3.000 
4.000 og 5.000 Kr 

Markaðstorg 
Kringlunnar 
3.hæð -  Kringlan

FIMM VINSÆLIR ÁFANGASTAÐIR FERÐAMANNA ER ÞEIR SÆKJA ÍSLAND HEIM

GEYSIR
Einn vinsælasti áfangastaður ferða-
manna er þeir sækja landið heim. 
Strokkur gýs með nokkurra mínútna 
millibili og oftar en ekki fyrir framan 
heilan her af ferðamönnum.

BLÁA LÓNIÐ
Bláa lónið hefur verið verðlaunað 
sem meðal annars besta náttúru-
lega heilsulind heims, einn af tíu 
ótrúlegustu baðstöðum heims og ein 
af 25 bestu heilsulindum í heimi.

JÖKLAFERÐIR
Skipulagðar dagsferðir á jökla eru 
ofarlega á lista ævintýragjörnu 
ferðalanganna þar sem Langjökull er 
meðal vinsælli áfangastaða. 

KÖFUN Í SILFRU
Að kafa í Silfru er orðið vinsælt. 
Eitthvað sem maður gerir bara einu 
sinni á ævinni, segir gjarna í ferða-
bæklingum. 

NORÐURLJÓS 
Oft er nóg að fara bara niður á höfn 
eða í Öskjuhlíðina til að sjá litina 
dansa á himninum: Ferðaþjónustu-
fyrirtækin eru líka með skipulagðar 
ferðir aðeins út fyrir höfuðborgina.  

  Skotin í Ellen 
DeGeneres, fullkomlega 
platónskt vinalegt skot.



Frelsið
þarf ekki að vera dýrkeypt

Nike free skór

19.990 kr.

utilif. isGLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND

Á
R
N
A
S
Y
N
IR



1. mars 2014  LAUGARDAGUR| HELGIN | 42 1. mars 2014  LAUGARDAGUR

tókst ekki náði hann að skreiðast 
hálfur upp á kjölinn og hélt sér þar 
föstum. Urðu hinir mennirnir tveir 
að horfa á eftir Kristjáni reka til 
hafs hangandi í bátnum. Morguninn 
eftir var farið að leita að bátnum á 
svæðinu og fannst hann fljótlega 
marandi í hálfu kafi. Skammt frá 
fannst lík Kristjáns.

Nú. Þetta var í sjálfu sér sorg-
lega algengur atburður á Íslandi 
á þeim árum. Landsmenn stund-
uðu sjó á sínum litlu og hættu-
legu bátum og sundkunnátta var 
aldeilis fáránlega léleg. Ef eitthvað 
bjátaði á drukknuðu þrautþjálfaðir 
sjómenn nánast uppi í landsteinum 
af því þeir kunnu ekki að synda. 
Það er til dæmis lítill vafi á því 
að Kristján Snæbjörnsson hefði 
auðveldlega getað svamlað í land 
af bátsskelinni meðan hún var að 
hrekjast um skammt undan strönd-
inni. En í staðinn hefur hann þurft 
að hanga í bátnum alla nóttina, uns 
hann örmagnaðist, missti takið 
og drukknaði. Og eitthvað svipað 
þessu var sífellt að gerast í sjónum 
kringum landið.

Og þó. Þegar að var gáð var 
drukknun Kristjáns Snæbjörns-
sonar jafnvel enn óskiljanlegri en 
flestir atburðir aðrir af svipuðu 
tagi. Báturinn og lík Kristjáns 
fundust nefnilega í fjöru mjög 
skammt frá bæjum. Svo skammt 
að ef Kristján hefði hrópað á hjálp 
var alveg vafalaust að heyrst hefði 
til hans og fólkið á bæjunum hefði 
léttilega getað skotið út báti, róið 
út að Kristjáni þar sem hann hékk 
á kilinum, og bjargað honum í 
land. En fólkið á bæjunum varð 
einskis vart um nóttina, ekki múkk 
heyrðist utan af sjó og ljóst þótti 
af verksummerkjum að Krist-
ján hefði ekki drukknað fyrr en í 
morgunsárið – þegar bátinn rak 
beinlínis upp í flæðarmálið undan 
bæjunum. Þá hefur hann loksins 
misst tak sitt fáa metra frá landi 
og drukknað.

Svona eiga sjómenn að deyja
En hvers vegna hrópaði hann ekki 
á hjálp? Hvers vegna sótti hann 
ekki auðfengna björgun sem við 
blasti?

Jú, það var vegna þess að Krist-
ján var sonur föður síns, Snæ-
björns Kristjánssonar, bónda, sjó-
sóknara og hreppstjóra í Hergilsey 
í Breiðafirði, og í afar merkilegri 
sjálfsævisögu sem Snæbjörn skrif-
aði kemur fram á næstum átakan-
legan hátt lífsviðhorf hins harð-
skeytta Íslendings sem alinn hefur 
verið upp í trú á Íslendingasögurn-
ar og hetjur þeirra, eins og Gunnar 
á Hlíðarenda. Það var fóstra Snæ-
björns sem stóð fyrir því uppeldi 
og kenndi honum hetjusögurnar. Æ 
síðan reyndi Snæbjörn alltaf þegar 
eitthvað bjátaði á að hugsa fyrst: 
hvað myndi Gunnar á Hlíðar-
enda gera núna? Eða Grettir? Eða 
Skarphéðinn? Eða jafnvel Þorgeir 
Hávarsson! Fóstran „hafði bannað 
mér [að verða hræddur] og lýsti þá 
örgustu labbakúta sem hræddir 
yrðu. „Og aldrei verða þeir nýtir 
menn,“ sagði sú gamla.“

Þennan lærdóm og sögurnar um 
hetjurnar sem brugðu sér hvorki 
við sár né bana, hvorttveggja 
drakk Snæbjörn svo rækilega í sig 
að það hafði nærri kostað hann 
lífið á áttunda ári. Hann hafði 
ætlað út í bát án þess að nokkur 
vissi en datt útbyrðis og náði með 
naumindum taki á borðstokknum. 
Þar hékk hann lengi.

„Mér datt í hug að kalla á hjálp. 
En mundi [fóstra mín] ekki slá mér 
því í nasir síðar, sem allt gerði til 
að herða mig sem mest?“

Snæbjörn náði um síðir að 
svamla í land án þess að þurfa 
að upplifa þá „niðurlægingu“ að 
kalla á hjálp. Hann var þá sem 
sagt á sama aldri og ég var, þegar 
ég var að basla í gegnum Njálu og 

FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson 

lítur svo á að hann hafi 
sloppið naumlega við 

að verða því hugarfari 
Íslendinga-
sagnanna 

að bráð, 
sem heltók 

Snæ-
björn 
í Her-
gilsey 

og allt 
hans 
fólk.

Ég man eftir sjálfum 
mér að bisa við að lesa 
Njálu, ég trúi því statt 
og stöðugt að ég hafi 
verið sjö ára. Þetta var 
stóra og þunga útgáfan 

sem Halldór Laxness sá um og 
ríkulega myndskreytt, heilmik-
ill og fallegur gripur og manni 
duldist ekki að þetta var merkileg 
bók. Og barnið ég pældi í gegnum 
þetta allt saman, skildi auðvitað 
ekki nærri allt en náði söguþræð-
inum að mestu leyti og ýmsum af 
hápunktunum. Og kannski er ég 
síðasti maður sem komst beinlínis 
við yfir kaflanum þegar Gunnar á 
Hlíðarenda var drepinn; eru ekki 
seinni tíma kynslóðir löngu hættar 
að hrífast eitthvað af bóndanum í 
Fljótshlíðinni og þeim hetjuskap 
hans að bregða sér hvorki við sár 
né bana? Það vona ég sannarlega, 
sá hetjuskapur hefur áreiðanlega 
gert nægan óskunda hjá hrifnæm-
um lesendum fyrri tíma, þótt ekki 
séu menn að fá tár í augun yfir 
honum ennþá.

Hættulegar sjófarir
En nú víkur sögunni til ársins 1908. 
Þá drukknaði ungur maður, Krist-
ján Snæbjörnsson, á Barðaströnd. 
Hann hafði verið að kvöldlagi að 
losa bát af sandrifi nálægt bænum 
Haga þegar bátnum hvolfdi og 
hann tók að berast út aftur. Krist-
ján reyndi í lengstu lög að halda 
bátnum við ströndina en þegar 

LABBAKÚTAR ÞEIR 
SEM HRÆDDIR VERÐA

 hryggjast yfir örlögum Gunnars 
á Hlíðarenda. Ansi er ég nú samt 
smeykur um að við sömu aðstæð-
ur hefði ég verið snöggur að kalla 
á hjálp og ekki skammast mín að 
ráði fyrir það.

En löngu seinna hafði Snæbjörn 
sem sagt eignast soninn Krist-
ján, þann sem drukknaði nánast í 
fjöruborðinu á Barðaströnd. Og í 
sjálfsævisögunni segir Snæbjörn 
um andlát sonarins: „Mér var það 
huggun við þetta sorglega atvik, 
að aldrei um kvöldið heyrðist óp til 
Kristjáns í sjávarháskanum; hefði 
þó hlotið að heyrast, svo nálægt 
bæjum, ef hann hefði gefið nokk-
urt hljóð frá sér. – Svona eiga sjó-
menn að deyja; það er fagurt og 
minnir mig á fornsagnahetjurnar, 
sem horfðu brosandi í móti dauð-
anum.“

Sem sé: Snæbirni þótti skárra 
að hafa misst son sinn en ef hann 
hefði bjargast með því að hrópa á 
hjálp. Þessi lífsafstaða er nátt-
úrlega svo súrrandi kexrugluð, 
að það er erfitt að bera virðingu 
fyrir henni – en þó einnig erfitt að 
áfellast fólk sem kannski í mörg 
hund ruð ár hafði verið gegnsýrt 
frásögnum um kappana miklu 
sem ekkert hræddust og brugðu 
sér aldrei. Snæbirni var hreint 
ekki sama um son sinn, það kemur 
skýrt fram, en orðspor hetjunn-
ar var honum þó enn meira virði. 
Kona hans hét Guðrún Hafliðadótt-
ir úr Svefneyjum og virðist hafa 
verið svipaðs sinnis og Snæbjörn, 
að minnsta kosti birtist hún þannig 
í túlkun hans í bókinni. Þar segir á 
einum stað frá því þegar þau hjón 
misstu tveggja ára dóttur.

„Það var okkur … harmur mikill. 
Kona mín var stillingin sjálf, en 
þó átti hún erfitt með að dylja sorg 
sína við barnamissinn. En það var 
okkar mark og mið, að dylja og láta 
engan sjá merki til sorgar.“

Og það virðist reyndar hafa 
verið helsti kostur Guðrúnar í 
augum Snæbjörns, hve vel hún gat 
dulið sorgir sínar og tilfinningar.

„Oft dáðist ég í huga mínum að 
stillingu og háttprýði konu minn-
ar. Hún gat svo vel dulið söknuð 
og sárar tilfinningar að mig undr-
aði. Hún breyttist í engu, hvað 
sem fyrir kom.“

Það er dæmigert fyrir ævisög-
una, eins og segir á einum stað, 
þar sem hvergi er fjölyrt um til-
finningamál þótt augljóslega 
kraumi oft undir niðri, að þótt 
kaflafyrirsagnir séu oft æsilegar 
(Í hættu staddur, Strand og mann-
tjón, Ljótur leikur stráka, Fundinn 
hvalur, Líkin sótt o.s.frv.) þá er 
frásögnina af hjónabandi þeirra 
Guðrúnar að finna í kafla sem ber 
fyrirsögnina „Ýmislegt“. Og fer 
þó ekki milli mála að kært hefur 
verið milli þeirra, svo mjög reynd-
ar að þegar Guðrún dó lagði Snæ-
björn sig sérstaklega fram um að 
láta engan sjá á sér söknuð. En 
orti þó eina vísu sem endaði svo:

„[Nú] er úti sorta að sjá,
svona er inni líka.“
Þetta var allt og sumt eftir 46 

ára hjónaband, fimm börn og lifðu 
aðeins þrjú foreldra sína. 

Hin eilífa fyrirmynd?
Sú útgáfa af Njálu sem ég var að 
basla við að lesa þarna sjö ára 
gamall, hún varð mjög umdeild af 
því mörgum fannst Halldór Lax-
ness fremja ægilega goðgá með 
því að gefa hana og fleiri sögur út 
með nútímastafsetningu og gefa 
hvað eftir annað til kynna að þetta 
væru skáldsögur en ekki sagn-
fræðileg verk um alvöru fólk sem 
ætti að vera öllum landsmönn-
um hin eilífa fyrirmynd. Var á 
það bent og líklega réttilega að 
nú yrðu sögurnar aldrei teknar 
jafn hátíðlega af Íslendingum og 
áður. En miðað við hvernig þessar 
sögur léku Snæbjörn í Hergilsey, 
fóstru hans, eiginkonu og vesa-
linginn Kristján þar sem hann 
hékk á bátnum heila nótt án þess 
að kalla á hjálp, þá hefur hann lík-
lega bjargað heilmörgum manns-
lífum!

HALLDÓR

SNÆBJÖRN

  Svona eiga sjómenn að 
deyja; það er fagurt og 

minnir mig á fornsagna-
hetjurnar, sem horfðu 

brosandi í móti dauðanum.
Snæbjörn í Hergilsey



15,6“ Dual Core örgjörvi

500GB harður diskur

4GB vinnsluminni

eða 5.515 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 66.175 kr. - ÁHK 5,9%*

ððeða 555 515151555 kkkr ááá áámánuðiðiði

59.995

SOUNDBAR
•  2.0 hljóðkerfi fyrir sjónvarp
•  Tengi - Optical, RCA og 3,5 mm jack
•  Fjarstýring fylgir

AXS020E

 14.995

15-G030SO
•  Örgjörvi  AMD  Dual Core E1-2100 1,0GHz
•  Vinnsluminni  4GB DDR3  1600MHz
•  Harður diskur 500GB 5400SN
•  Skjákort   AMD Radeon HD 8210   
•  Skjár  15,6“  (1366x768)  LED baklýstur skjár
•  Annað  HDMI, CD og DVD skrifari. Windows 8.1. USB 3.0

HP15G030SO

SPJALDTÖLVA GALAXY TAB2 3G 

•  10” skjár, 1280x800pixla og 149ppi

•  Gorilla gler sem er mjög rispuvarið

•  1GHz Dual-Core örgjörvi, 1GB vinnsluminni, 16GB innbyggt minni og micro SD 

kortarauf sem tekur allt að 32GB

•  3Mp myndavél sem tekur upp í 720HD upplausn, A-GPS stuðningur, WiFi, DNLA 

og WiFi Hotspot

•  Allt að 10 klst. rafhlöðuending í notkun en 2000 í bið. Hægt að vinna í Office 

skjölum. Android 4.0 (uppfæranlegt í Jelly Bean). ICS (íslenskt notendaviðmót).
P5100SIL

10,1“

eða 4.652 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 55.825 kr. - ÁHK 5,9%*

ððeða 44 656565222 kkr ááá áámánuðiðiði

49.995

GRANDI–L INDIR–SKE IFAN–VEFVERSLUN

VERÐSPRENG
JA

LED SJÓNVARP

•  HD Ready – upplausn 1366x768

•  2xHDMI, 1xSCART, 1xComponent, 1xVGA, 1xCoaxial út

•  1xUSB fyrir kvikmyndir, tónlist og ljósmyndir

•  Stafrænn móttakari – DVB-T/T2
L32HE13N

LOGIK

eða 4.652 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 55.825 kr. - ÁHK 5,9%*

 49.995

32“

SOUNDBAR ER FYRIRFERÐARLÍTIÐ HLJÓÐKERFI SEM VEITIR ÞÉR HEIMABÍÓUPPLIFUN ÁN ÞESS AÐ VERA MEÐ MARGA HÁTALARA MEÐ TILHEYRANDI SNÚRUM

3G
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HeilabrotHeilabrot
„Hvar fékkstu þessi fallegu augu, Nonni minn?“ 
„Þau fylgdu með andlitinu.“

Bakarinn: „Hvort á ég að skera pitsuna í 6 eða 12 sneiðar, frú 
mín góð?“ 

Konan: „Hafðu þær 6 ég gæti aldrei torgað 12 sneiðum.“

„Læknir, læknir, ég sé tvöfalt!“ 
„Róaðu þig aðeins og sestu í sófann þarna.“ 
„Hvorn þeirra?“

HREINDÝR  Hún 
Amelía Björt Hjalta-
dóttir teiknaði þetta 
ánægða hreindýr og 
gaf blaðinu það.
 

 Sendið myndir á 
krakkar@frettabladid.is

Hvað ertu gamall, Ágúst? „Ég 
er 12 ára.“

Í hvaða skóla ertu og hvaða 
bekk? „Ég er í Austurbæjar-
skóla, í sjötta bekk.“

Hver eru uppáhaldsfögin þín í 
skólanum? „Leiklist og heim-
ilisfræði.“

Þú ert með svolítið óalgeng 
eftirnöfn. „Já, pabbi minn 
er norskur og þetta er norskt 
ættar nafn.“

Hver eru helstu áhugamálin 
þín? „Leiklist og körfubolti.“

Hvernig var að leika hlutverk-
ið í Hvalfirði? „Það reyndi svo-
lítið á, maður var þreyttur og 
manni var kalt en það var aðal-
lega skemmtilegt.“ 

Varstu hissa þegar þú varst 
tilnefndur til Eddunnar? „Já, 
ég varð alveg rosalega hissa, 

ég vissi ekki að börn gætu verið 
tilnefnd.“

En svo ertu líka að talsetja 
bíómyndir. Hvað kom til að 
þú byrjaðir á því og hversu 
langt er síðan? „Ég fór á tal-
setningarnámskeið árið 2011 

hjá  Stúdíói Sýrlandi og síðan 
var hringt í mig þaðan og spurt 
hvort ég vildi fara í prufur fyrir 
teiknimyndaþætti.“

Ertu búinn að landa fleiri 
hlutverkum? „Ég er núna 
að leika í Óvitum og ég er 
kannski að fara að leika í 
bíómynd.“

Hvað langar þig að verða 
þegar þú verður stór? Leik-

ari eða leikstjóri.“

Langar að verða 
leikari eða leikstjóri
Hinn tólf ára gamli Ágúst Örn Börgesson Wigum var tilnefndur til Edduverðlauna 
sem leikari í aðalhlutverki fyrir frammistöðu sína í kvikmyndinni Hvalfi rði.

LEIKARI AF GUÐS NÁÐ  
„Ég er núna að leika 

í Óvitum og er 
kannski að fara að 

leika í bíómynd,“ 
segir Ágúst 

Örn.
FRÉTTABLAÐIÐ/

GVA

 Maður var þreyttur 
og manni var kalt en 

það var aðallega 
skemmtilegt.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
1. Greiði keisaranum nef karlalta í landnámi 

Ingólfs 
9. Jájá, alltaf og ætíð fríkar hún út (4)
11. Átti Lincoln sjö syni? (7)
12. Ljúfmennskan sem við leggjum í þessa 

innanhússkemmtun (11)
13. Leyfi eftir sólarhring á leikskóla (10)
14. Hagalagður af allra mýksta tagi (5)
15. Systir Mínervu breiðir úr sér á 

Attikuskaga (5)
16. Safnið regnvatni í körfblómið (10)
17. Afhendi glaðninginn og heyið á 

garðann (11)
18. Úthaldskarlar leggjast á árarnar (10)
24. Finnið út úr hroðanum í muldrinu (7)
28. Hlölli passar rassa (7)
29. Lögmál tíma og hendingaendinga (8)
31. Skítverk vísa á hjálp (7)
32. Lalli með sálur í ruglinu (5)
35. Kvik kviksyndi með kjaft fást fljótt (11)
36. Blákolla í kassalífi (8) 
38. Miðbik ruglast ef þú flanar að lausn (6)
39. Mikil bolabýsn er þessi bókvitsins borg (9)
44. Staðsetur hagnað er vaxtaseðlar berast (8)
47. Fyrirgefur þeim er hvíldar njóta (5)
48. Grimmir herir ráðast inn ef bakterían 

finnst ekki (9)
49. Skautum með Skotum (6)
50. Er það gjöf að draga í dilka? (7) 
51. Vil að þú grípir og greinir í sundur (9)
52. Gerði mig óðan með óhljóðum (4) 
53. Sláir á steina (7)

LÓÐRÉTT
1. Óvægin orrusta um efni í pels og hún er óvinurinn (11)
2. Rita romsur um súpur og spil (9)
3. Slæm eru þessi slit og reyndar fantabragð (9)
4. Antíkbúð eða hrossakaup? (9)
5. Hafnar öllu og segir nei (8)
6. Eyðimerkurernir á Snæfellsnesi (8)
7. Ráðsnjöll finna ljúffeng (8)
8. Kyrra ekki færða (8)
9. Gleymum ekki börnum og öðrum aukaatriðum (8) 
10. Fjandinn er laus og tófan líka (8)
19. Vantar útrennslisöryggi fyrir sjóminjasafn vestra (5)
20. Klippi smæstar úr djúpum hafsins (8)
21. Les eitthvað rugl um KR-bófa í óprentuðu handriti (6) 
22. Tortími plánetu fyrir yfirgefið land (8)
23. Tekst bíræfnum að finna ískaldar? (8)
25. Myndir reykja ef Tævan birtist (7) 
26. Tunglkoma boðar hinum rétt pússuðu hamingju (7)
27. Fljótin eru litlaus og kraftlaus (6)
28. Hví neitið þið að hlusta á gjálfur? (6)  
30. Stökk jakabaka í eftirrétt? (5) 
33. Gengur á með stormum, það er versti þrældómur (9) 
34. Bæta tjón vegna nátthaga (9)
37. Minnast á pex (8)
39. Þar voru þrengsli en engar skýringar að fá (6)
40. Kræki í grillloku og borða (6)
41. Leyni lösnum við fjöllin (6) 
42. Ja, Geir var eitthvað að derra sig (6)
43. Þykir vænt um Örn en vænna um annan (6)
45. Vond eignast veglaus (6)
46. Tíni grjótið úr dys varnings (6)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist eitt umdeildasta ferli 
íslensks samtíma. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 5. mars næstkomandi á krossgata@
frettabladid.is merkt „1. mars“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Þorsti eftir Esther Gerritsen frá 
Forlaginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Baldur Símonarson,  
Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
F J Ó R H J Ó L A D R I F
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S Ó L G I N N A M S H Ó T T U M

Á O O F Á T U M E I N R Ó

L E I Ð A R L J Ó S M F Á R U N A

G S Ð Á U P P K A S T F B

U N D A N F A R I Ð A Ð T L Í

Ð G J N U R R J Ú F A S T

U N Ö U M O T T A R S A

M E Ð A L R Ý M I F O R M A Æ T U R

I B Ð N Æ L I R E Ð M

Á S T L A U S N Á F E R Ð A L O K

T Æ R Ö K R É T T U K S R

N S F A U N E I S T A Ð I

S A L Ö T U N U M N D M Í U

F A U M A G N I I F M

E L D S M I Ð J A U N Í Ð S L A E

U A U R Ý R A N A L A N I S

A G N A R S M Á I R L E E D K

Ö Ý S N Ó K E R S P I L A R I

H A F N A R K A N T I J P Ð N

N A R T O N N A T A K I N U

á 
u

Pac-Man, einn sígildasti og vinsælasti tölvuleikur sögunnar, kom á markað í Japan 
í maí árið 1980 og stuttu síðar í Bandaríkjunum. Auk hinna miklu vinsælda 
markaði Pac-Man þau tímamót í tölvuleikjasögunni að verða fyrsti leikurinn sem 
var ekki skotleikur en seldist þó í gríðarlegu upplagi. Fram að því höfðu skotleikir 
á borð við Space Invaders og Asteroids verið nær einráðir á markaðnum þótt 
nokkrir íþróttaleikir hefðu einnig verið hannaðir.

Pac-Man var þó upphaflega nefndur Puck-Man, en þegar leikurinn fór að njóta 
vinsælda í Bandaríkjunum hóf að bera á því að gárungar í leiktækjasölum breyttu 
P-inu í nafninu í F með tússpennum svo úr varð helber dónaskapur. 

Talið er að Pac-Man sé tekjuhæsti tölvuleikur sem hannaður hefur verið og 
enn þann dag í dag er hann vinsæll meðal tölvuleikjaaðdáenda.

FRÓÐLEIKURINN  Pac-Man-tölvuleikurinn kom á 
markað í Japan árið 1980. Hann nefndist upp hafl ega Puck-Man 
en nauðsynlegt þótti að breyta þeirri nafngift .

 Tekjuhæsti leikurinn

Komdu á 
háskóladaginn!

1. mars kl. 12 – 16

Háskóladagurinn um allt land
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Ástkær móðir okkar,   
tengdamóðir, amma og langamma,

SIGRÍÐUR NÍELSDÓTTIR
Hagamel 44, Reykjavík,

lést í Sóltúni 26. febrúar 2014. Hún verður 
jarðsungin frá Hallgrímskirkju í Reykjavík 
miðvikudaginn 5. mars 2014 kl. 15.00.

                                                        
Pétur Guðmundarson Erla Jóhannsdóttir
Níels Guðmundsson Jónanna Björnsdóttir
Snorri Guðmundsson Bolette Steen Guðmundsson
 barnabörn og barnabarnabörn.

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

PÉTUR MAREL GESTSSON
áður að Blásölum 24, Kópavogi,

lést 25. febrúar sl. á Hrafnistu H1, Reykjavík. 
Útförin fer fram frá Lindakirkju í Kópavogi 4. mars kl. 13.00.  
Blóm og kransar vinsamlega afþökkuð en þeim sem vilja minnast 
hans er bent á FAAS, Félag Alzheimerssjúklinga.

 
Hildur Ólafsdóttir
Guðrún Hildur Pétursdóttir   Rafn Finnbogason
Gestur Ólafur Pétursson      Ásta Sólrún Leifsdóttir
Ólafur Gunnar Pétursson          Ásdís Íshólm Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma, 

ÁSDÍS BJARNADÓTTIR 
frá Suðureyri við Tálknafjörð, 

Laugarnesvegi 87, 

sem lést 16. febrúar, verður jarðsungin frá 
Langholtskirkju mánudaginn 3. mars kl. 13.00.

Þórey Magnúsdóttir
Bjarni Eiríkur Magnússon
Jóna Þórdís Magnúsdóttir      Salvar Guðmundsson
Guðmundur Sigurður Magnússon
Einar Magnússon    Gunnhildur Konráðsdóttir
Magnús Ásgeir Magnússon  Heiða Hringsdóttir
Kristján Magnússon       Ásdís Ásgeirsdóttir
 og fjölskyldur þeirra.

 

Elskulegur eiginmaður,  
faðir, tengdafaðir, afi og bróðir,

STEFÁN JÓNSSON
Vermillion, Ohio,

lést föstudaginn 13. desember. Minningarathöfn verður í 
Árbæjarkirkju sunnudaginn 2. mars kl. 15.00. 

Magnea Kristjánsdóttir
Jón, Kristján, Anna Gerða og fjölskyldur
Gerða Ásrún Jónsdóttir
Sveinn Óli Jónsson

DaDaDavívívíððð
útútú fafarararssrsstjtjttjóóóórii

JóJóJóhahannnnnaaa EEErErlaaa
guguðfðfræræððiðinggngnggururrr
úttfafararaarþrþjóónnustaa

ÓlÓlii PéPéétuurr
úttffarars jtjtt órriiii 555555511 33334444888888888888855555555555555 •••• uuuuuuuuudddddddddddoooo...iiiiiiiiiissssssssssss

Elskuleg systir okkar, mágkona og frænka, 

BORGHILDUR STEFÁNSDÓTTIR  
(BOGGA), 

Drekavöllum 14, Hafnarfirði, 

sem lést á heimili sínu sunnudaginn 
16. febrúar, verður jarðsungin frá 
Hafnarfjarðarkirkju, mánudaginn 3. mars kl. 13.00. Þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á Landssamtökin Þroskahjálp.

Sigríður Stefánsdóttir
Elínborg S. Kjærnested Símon Kjærnested 
systkinabörn.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar 

systur okkar og bestu frænku,

INGIBJARGAR ÁSGEIRSDÓTTUR
Fálkagötu 15, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki líknardeildar Landspítalans 
í Kópavogi og Karitas, hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustu. 

Jón Ásgeirsson Halldóra Ásgeirsdóttir
Ásgeir og María Björk Birkisbörn

Virðing, 
reynsla 

& þjónusta 

Allan 
sólarhringinn 

 
571 8222 

Svafar:
82o 3939

Hermann:
82o 3938 

Ingibjörg:
82o 3937

www.kvedja.is

svafar & hermann

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og 

útför elskulegs eiginmanns míns, föður, 
stjúpföður, tengdaföður, afa og langafa,

SVEINS B. INGASONAR
Kvistavöllum 29, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks göngudeildar 
11-B og krabbameinsdeildar 11-E á Landspítala.

Birna Ólafsdóttir
María Þórunn Helgadóttir Gissur Kristjánsson
Ævar Sveinsson Berglind Þ. Steinarsdóttir
Íris Inga Sigurðardóttir Mikael Jónsson
Ólafur Guðlaugsson Aðalheiður Runólfsdóttir
Hlynur Guðlaugsson Krístín S. Baldursdóttir

Elskuleg móðir okkar, amma og langamma,

ÓLAFÍA SVEINSDÓTTIR
Sléttuvegi 7, Reykjavík,  
frá Núpi, V-Eyjafjöllum,

lést föstudaginn 21. febrúar. Útförin fer fram 
frá Grensáskirkju þriðjudaginn 4. mars kl. 15.00.

Börn, barnabörn og barnabarnabörn. 

Elskuleg móðir okkar og systir,

GUÐNÝ BALDURSDÓTTIR
Laufvangi 8, Hafnarfirði,

lést á bráðamóttöku Landspítalans í 
Fossvogi 23. febrúar. Útför hennar fer fram 
frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 5. mars kl. 13.00.

 
Baldur Bernharðsson
Vilmundur Bernharðsson
Steinar Baldursson

Námskynningarnar á Háskóladeginum sem fer fram í 
dag verða í Háskólanum í Reykjavík þar sem HR og Bif-
röst kynna sínar námsleiðir, í Háskóla Íslands þar sem HÍ, 
Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Hólum og Landbúnað-
arháskóli Íslands kynna námsleiðir sínar og í Listaháskól-
anum, Þverholti 11. Rúta gengur á milli skólanna þriggja 
sem allir geta hoppað upp í og komist auðveldlega á milli 
bygginga sér að kostnaðarlausu. 

„Um borð í rútunni verður sýndur gjörningur sviðslista-
nema úr Listaháskólanum í sjónvarpi þannig að fólk getur 
svo sannarlega notið þess að láta ferja sig ókeypis á milli,“ 
segir Björg Magnúsdóttir, kynningarfulltrúi dagsins, og 
bætir við að margt fleira verði í boði. „Háskólinn í Reykja-
vík býður líka upp á áhugasviðspróf – þannig að fólk getur 
komist að því á staðnum hvað það ætti að gera við líf sitt,“ 
bætir Björg við, létt í bragði.

Allir sjö háskólar landsins standa að Háskóladeginum, 
en þar gefst verðandi nemendum og öllum öðrum færi á 
að kynna sér þær námsleiðir sem kenndar eru í íslensk-
um háskólum. Skólarnir bjóða sameiginlega upp á um 500 
námsleiðir. 

Nemendur úr fjölmiðlafræði í Háskólanum á Akureyri 
kenna gestum og gangandi að taka fréttaviðtöl. 

„Svo er það sem mér finnst einna áhugaverðast, en það 
er ferð um himingeiminn í stjörnuverinu í Öskju í Háskóla 
Íslands,“ heldur Björg áfram.

Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra, 
setur daginn með formlegum hætti í Listaháskólanum, Þver-
holti 11, klukkan 12 í dag og dagskrá verður í boði í skól-
unum frá 12-16, ýmiss konar tónlist, vísindabíó, sýningar 
Sprengjugengisins í Háskólabíói og margt fleira.  
 olof@frettabladid.is

Úr nægu að velja á 
Háskóladeginum í dag
Ferð um himingeiminn, kennsla í fréttaviðtölum, áhugasviðspróf og sviðslistagjörningur í 
langferðabíl eru einungis brot af dagskrá Háskóladagsins sem fer fram í dag.

HÁSKÓLADAGURINN Í FYRRA  Búist er við miklu fjöri á Háskóladeginum. 



RÆKTUNARHELGI

Skútuvogur - Grafarholt - Hafnarfjörður - Akureyri - Egilsstaðir 
Vestmannaeyjar - Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær

 

RÆKTUNARNÁMSKEIÐ
Í BLÓMAVALI SKÚTUVOGI OG GRAFARHOLTI

Ókeypis

Leiðbeinendur:
Auður Jónsdóttir, Lára Jónsdóttir 
og Ásdís Ragnarsdóttir garðyrkjufræðingar.

12. MARS BLÓMAVAL GRAFARHOLTI, kl. 19:30-20:45

6. MARS BLÓMAVAL SKÚTUVOGI, kl. 19:30-20:45

20. MARS BLÓMAVAL SKÚTUVOGI, kl. 19:30-20:45

Skráðu þig í síma 525 3000 
virka daga eða á  
www.blómaval.is

Heilsuhelgi
Blómavali Skútuvogivogi

TILBOÐ
UM HELGINA

sölustjóri og heilsuráðgjafi Heilsutorgsins

Kynningar og tilboð
laugardag í Skútuvogi

Benedikta sölustjóri og heilsuráðgjafi Heilsutorgsins 
kynnir vítamín og bætiefnin frá Dr. Mercola sem fást 
eingöngu í Heilsutorgi Blómavals, 20% afsláttur.

Weleda snyrtivörur kynning og 20% afsláttur.
Anna Rósa snyrtivörur kynning og 20% afsláttur.
Green People snyrtivörur kynning og 20% afsláttur.
Lavera snyrtivörur kynning og 20% afsláttur.
Sóley, lífrænar snyrtivörur og kerti, kynning 
og 20% afsláttur.
Yggdrasill kynnir: Dr.Hauschka snyrtivörur.
Benecos föðrunarvörur kynning og 20% afsláttur.
Purity Herbs snyrtivörur kynning og 20% afsláttur.

tilboð
MOLD 10 LTR

499kr

629kr

ALLT FYRIR RÆKTUNINA Á LÆGRA VERÐI

Fræ og 
laukar

20%
afsláttur
um helgina

Ráðgjöf
um helgina

Lára Jónsdóttir
garðyrkjufræðingur
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Okkar kæra

HLÍF ERLENDSDÓTTIR
Hátúni 10a, Reykjavík,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 25. febrúar. 
Útförin fer fram frá Áskirkju föstudaginn 7. mars kl. 13.00.

Jóna María Eiríksdóttir  Reynir Þorsteinsson
Kristján Hjaltested
Gerður Ómarsdóttir Thinesen Frank Thinesen
Elias Frey og Agnes Maria

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

INGIRÍÐUR DANÍELSDÓTTIR
frá Kollsá í Hrútafirði,  

Bólstaðarhlíð 41, Reykjavík,

lést á Vífilsstöðum þriðjudaginn 25. febrúar.

Erla Karlsdóttir    Sigurður Þórólfsson
Ásdís Karlsdóttir   Eiríkur Bjarnason
Steinar Karlsson  Björk Magnúsdóttir
Margrét Karlsdóttir   Sigurður Þórðarson
Daníel Karlsson   Helga Hreiðarsdóttir
Indriði Karlsson   Herdís Einarsdóttir
Sveinn Karlsson   Guðný Þorsteinsdóttir
Sigurhans Karlsson   Þórey Jónsdóttir
Karl Ingi Karlsson   Steinunn Matthíasdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

AÐALHEIÐUR GEIRSDÓTTIR
Víkurbraut 28, Höfn í Hornafirði,

sem andaðist á líknardeild Landspítalans 
mánudaginn 24. febrúar, verður jarðsungin 
frá Hafnarkirkju, Höfn, laugardaginn 8. mars kl. 11.00.

Margrét Sigurðardóttir Sigurjón Arason
Anna Sigurðardóttir Gunnar Þór Árnason
Halldóra Sigríður Sigurðardóttir Jóhannes Kristjánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð  
og hlýhug við andlát

PÉTURS PÉTURSSONAR 
Háagerði 71.

Jóna Björk Jónsdóttir
Hjördís Ágústsdóttir 
og fjölskylda.

Þökkum sýnda samúð  
við andlát eiginmanns míns,  

föður okkar, tengdaföður og afa,

ÞRÁINS JÓHANNESSONAR
Bollagötu 8, Rvk.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir og afi,

MAGNÚS BJÖRNSSON
frá Flögu í Vatnsdal,

andaðist í faðmi fjölskyldunnar á líknardeild Landspítalans 
í Kópavogi 26. febrúar. Hann verður jarðsunginn frá 
Laugarneskirkju þriðjudaginn 11. mars kl. 11.00. 

Hallfríður Kristín Skúladóttir
Elsa Lyng Magnúsdóttir            Stefán Torfi Höskuldsson
Krista Karólína Stefánsdóttir
Magnús Máni Stefánsson
Oddur Þór Þórisson
Sindri Dagur Þórisson
og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar eiginkonu 
minnar, móður, tengdamóður, ömmu og 

langömmu,

SJAFNAR HJÖRLEIFSDÓTTUR
Norðurbakka 21B, Hafnarfirði.

Guðmundur Björnsson
Elín Helga Guðmundsdóttir  Pétur Kjartansson
Björn Guðmundsson Valdís H. Haraldsdóttir
Margrét Guðmundsdóttir
Sjöfn Þórðardóttir  Lárus B. Lárusson
Sif Björnsdóttir
Sigrún Margrét Pétursdóttir Þorvaldur Egilson
Heiðrún Sjöfn Sigurðardóttir Sigmar Ólfjörð Kárason
Guðmundur Gunnar Pétursson Tinna Björt Guðjónsdóttir
Þorbjörg Pétursdóttir 
Vilhjálmur Pétursson 
Guðmundur Björnsson 

og barnabarnabörn.

Af alhug viljum við þakka hlýju og  
stuðning vegna andláts og útfarar

SVEINBJARGAR JÓNSDÓTTUR 

(ANNÝJAR),
og sendum öllu því góða fólki sem annaðist hana á kvennadeild 
LSH, deild 21A, og Heimahlynningunni þakkir og ljúfar kveðjur. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á gefdulif.is. 

Þorvaldur Stefánsson
Stefán Þorvaldsson  Anna Friðbertsdóttir
Júlíana Þorvaldsdóttir  Gísli Jónsson
Hrund Þorvaldsdóttir
Sigurborg Þorvaldsdóttir  Agnar Norðfjörð Hafsteinsson
Þórdís Þorvaldsdóttir  Guðjón Þór Ólafsson
Birna Dís Benediktsdóttir  Birgir Ingimarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

SIGRÍÐUR OLIVERSDÓTTIR
frá Hellissandi,

lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi 
miðvikudaginn 26. febrúar. Jarðarförin fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 7. mars nk. kl. 13.00. 

Lovísa Árnadóttir Viðar Pétursson
Finnur Árnason Anna María Urbancic
Ingibjörg Árnadóttir Jónas Þór Guðmundsson
Sigríður Erla, Pétur, Davíð, Finnur Árni, Árni Grétar,  
Ebba Katrín, Oliver Páll, Viktor Pétur, Guðmundur Már,  
Lovísa Margrét, Stefán Árni og Viðar Breki.

Elskuleg vinkona okkar,

BERTHA ELISE KRISTIANSEN
Støleveien 150,

4887 Grimstad, Noregi,

lést á heimili sínu miðvikudaginn 26. febrúar. 

Fyrir hönd aðstandenda, 
Elín S. Hallgrímsdóttir

Í dag opnar Guðlaug Mía Eyþórsdóttir sýninguna Street 
Performance í Wind and Weather Gallery á Hverfisgötu 37 
auk þess sem hún, ásamt öðrum, gefur út bókina Vísnabók 
með CD, en í henni má finna ljóð, lög og upplestra mynd-
listarmannanna Ástu Fanneyjar Sigurðardóttur, Guðlaugar 
sjálfrar, Helga Þórssonar og Sindra Leifssonar. Útgáfuteiti 
bókarinnar verður haldið klukkan 20.00 í Kunstschlager, 
Rauðarárstíg 1.

„Sýningin í Wind and Weather Gallery er önnur einka-
sýning mín. Þar verður skepna sem er með gjörning fyrir 

vegfarendur. Ég vil mjög lítið segja um skepnuna, en fólk 
verður að kíkja á sýninguna til að sjá hvaða skepna þetta 
er,“ segir Guðlaug leyndardómsfull. 

Sýningin stendur út apríl og hún er opin allan sólarhring-
inn. „Þetta er gluggagallerí þannig að fólk getur bara gengið 
fram hjá og séð sýninguna,“ bætir hún við. 

„En svo er það Vísnabók með CD. Við erum fjögur sem 
erum að gefa hana út. Í bókinni eru vísur af ýmsum toga 
og vísnalög við vísurnar – ég myndi segja að þetta væri ný 
kynslóð af vísnabókinni gömlu.“  - ósk

Skepna fl ytur gjörning í glugga
Í dag sýnir Guðlaug Mía Eyþórsdóttir Street Performance í Wind and Weather 
Gallery auk þess sem hún, ásamt öðrum, gefur út bókina Vísnabók með CD.

OPNAR TVÆR 
SÝNINGAR Í 
DAG  Guðlaug 
Mía Eyþórs-
dóttir er mynd-
listarmaður og 
einn stofnenda 
Kunstchlager. 
 MYND/ÚR EINKASAFNI

Á þessum degi árið 1998 varð kvikmyndin Titan-
ic fyrsta kvikmynd í sögunni til að skila meira 
en milljarði dollara, tæplega 113 milljörðum 
króna, í miðasölu á alþjóðavísu. Til dagsins í dag 
hefur myndin skilað 2,18 milljörðum dollara í 
kassann, rúmlega 245 milljörðum króna. Hún er 
önnur myndin til að þéna meira en tvo milljarða 
dollara á alþjóðavísu en fyrsta myndin sem náði 
því er Avatar.

Titanic var leikstýrt, skrifuð, meðframleidd 
og að hluta til fjármögnuð af James Cameron. Í 
aðalhlutverkum eru þau Leonardo DiCaprio og 
Kate Winslet.

Myndin hlaut einróma lof gagnrýnenda á 
sínum tíma og var tilnefnd til fjórtán Óskars-

verðlauna. Hún hlaut ellefu verðlaun, þar á 
meðal sem besta myndin og James Cameron var 
valinn besti leikstjórinn.

Kostnaður við gerð myndarinnar var hins 
vegar gífurlegur og fór hún langt fram úr fjár-
hagsáætlun. Að lokum kostaði gerð hennar tvö 
hundruð milljónir dollara, rúmlega 22 milljarða 
króna. Yfirmenn hjá kvikmyndaverinu Fox höfðu 
áhyggjur af þessu og stungu upp á því við James 
Cameron að klukkutími úr þessari þriggja tíma 
mynd yrði klipptur út. James þverneitaði og 
sagði: „Viljið þið klippa myndina mína? Þá þurfið 
þið að reka mig! Viljið þið reka mig? Þá verðið 
þið að drepa mig!“ Þeir hjá Fox vildu ekki byrja 
upp á nýtt og sjá eflaust ekki eftir því í dag.- lkg

1. MARS ÁRIÐ 1998: KVIKMYNDIN TITANIC ÞÉNAR MEIRA EN EINN MILLJARÐ DOLLARA

Hlaut ellefu Óskarsverðlaun af fj órtán



BREYTT OG BETRI DÖMUDEILD

OPIÐ
mán. - mið.   10:00 - 18:30

fimmtudaga   10:00 - 21:00
föstudaga   10:00 - 19:00
laugadaga   10:00 - 18:00

sunnudaga   13:00 - 18:00

NEXT, KRINGLUNNI • SÍMI 551 3200Fylgstu með okkur á Facebook
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PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

LÁRÉTT
2. sæti, 6. skammstöfun, 8. bókstafur, 
9. kóf, 11. hæð, 12. frægðarverk, 14. 
anda, 16. upphrópun, 17. hyggja, 18. 
hélt á brott, 20. 950, 21. traðkaði.

LÓÐRÉTT
1. dropa, 3. tveir eins, 4. lítilmenni, 
5. skilaboð, 7. vatnselgur, 10. af, 13. 
hnoðað, 15. ná yfir, 16. margsinnis, 
19. holskrúfa.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sess, 6. eh, 8. emm, 9. kaf, 
11. ás, 12. afrek, 14. sálar, 16. oj, 17. 
trú, 18. fór, 20. lm, 21. tróð. 
LÓÐRÉTT: 1. leka, 3. ee, 4. smákarl, 
5. sms, 7. hafsjór, 10. frá, 13. elt, 15. 
rúma, 16. oft, 19. ró.

„Þögn er svefninn sem nærir viskuna.“
 Francis Bacon 

Þorvarður F. Ólafsson (Taflfélagi 
Reykjavíkur) vann Sigurbjörn 
Björnsson (Taflfélagi Vestmanna-
eyja) í sjöttu umferð Íslandsmóts 
skákfélaga.
Hvítur á leik

1. b6! axb6 2. axb6 Kxc5 3. c7 og 
svartur gafst upp skömmu síðar. 
Taflfélag Reykjavíkur vann mjög 
óvæntan sigur á Taflfélagi Vest-
mannaeyja sem leiddi keppnina fyrir 
viðureignina. Þar með náði Skák-
félagið GM Hellir forystu á mótinu.
www.skak.is  Íslandsmóti skákfélaga 
lýkur í dag.

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

8 2 6 9 3 7 1 4 5
1 3 5 2 4 6 9 8 7
9 4 7 5 8 1 2 3 6
2 5 1 3 6 9 8 7 4
6 7 8 4 1 5 3 2 9
3 9 4 7 2 8 5 6 1
5 6 2 1 7 3 4 9 8
4 8 9 6 5 2 7 1 3
7 1 3 8 9 4 6 5 2

8 5 3 9 2 4 1 6 7
4 9 7 5 6 1 3 2 8
1 6 2 7 8 3 4 9 5
3 7 6 4 9 2 5 8 1
2 8 4 6 1 5 7 3 9
5 1 9 3 7 8 2 4 6
6 3 1 2 5 9 8 7 4
9 4 8 1 3 7 6 5 2
7 2 5 8 4 6 9 1 3

1 5 8 3 7 9 4 6 2
4 9 2 5 6 1 7 3 8
3 6 7 8 4 2 5 1 9
7 3 4 1 5 8 2 9 6
8 1 9 4 2 6 3 5 7
5 2 6 7 9 3 8 4 1
2 8 1 6 3 5 9 7 4
6 7 5 9 8 4 1 2 3
9 4 3 2 1 7 6 8 5

9 1 5 4 3 7 8 2 6
2 8 4 5 6 1 9 7 3
6 7 3 8 9 2 1 4 5
8 4 1 2 5 9 3 6 7
7 9 6 1 4 3 2 5 8
3 5 2 6 7 8 4 9 1
1 6 9 7 8 4 5 3 2
4 2 7 3 1 5 6 8 9
5 3 8 9 2 6 7 1 4

1 6 7 3 5 8 9 2 4
8 9 2 6 1 4 5 3 7
4 3 5 2 7 9 6 8 1
6 1 3 8 9 5 7 4 2
5 2 8 4 3 7 1 9 6
7 4 9 1 2 6 8 5 3
9 7 6 5 4 3 2 1 8
2 5 4 7 8 1 3 6 9
3 8 1 9 6 2 4 7 5

2 3 7 4 5 8 6 1 9
9 4 8 1 3 6 2 5 7
5 6 1 7 9 2 3 4 8
8 9 3 5 1 7 4 2 6
4 1 2 6 8 9 5 7 3
6 7 5 2 4 3 8 9 1
7 5 6 8 2 1 9 3 4
3 8 4 9 7 5 1 6 2
1 2 9 3 6 4 7 8 5

Ókei! Förum í leik! Ef Tiger 
setur boltann niður fæ 
ég mér skot! Ef hann 
nær því ekki færð 
                      þú þér skot! 

Samþykkt! 
Hann nær 

þessu 
aldrei! 

Aftur? Því ekki 
það?

Ég hef áhyggjur af 
því að útrýming

er í ættinni minni!

Reglur um næringarinni-
hald? Fyrir kökubasar?

Já. Þetta eru 
nýjar reglur.

Matur sem er seldur 
í skólanum þarf að 

standast þessar kröfur.

Það er ekki hægt að 
búa til lög um góðar, 
heimagerðar kökur!

Mmm. Þetta hljómar 
vel! Súkkulaði- og 

kókosstykki.



20-50% afsláttur
af ÖLLUM pottum og pönnum

Gerðu frábær kaup!!
YFIR 100 TEGUNDIR

GUFUSUÐUPOTTAR
DJÚPAR PÖNNUR 

GRILLPÖNNUR
WOK-PÖNNUR

POTTJÁRN
LEIRPOTTAR
POTTASETT

ÓTRÚLEGT 

ÚRVAL!

Bjóðum þessi frábæru merki og fjölda annarra:

POTTA
OG PÖNNUBÚÐIN ÞÍN

UM HELGINA
LÝKUR
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ÞÓRA EINARSDÓTTIR  ·  VIÐAR GUNNARSSON   ·  ELMAR GILBERTSSON
JÓHANN SMÁRI SÆVARSSON  ·  ELSA WAAGE  ·   GUÐRÚN JÓHANNA ÓLAFSDÓTTIR  ·  BERGÞÓR PÁLSSON

ÁGÚST ÓLAFSSON  ·   BJÖRN INGIBERG JÓNSSON  ·  KÓR OG HLJÓMSVEIT ÍSLENSKU ÓPERUNNAR
DANSHÖFUNDUR: INGIBJÖRG BJÖRNSDÓTTIR  ·  LÝSING: PÁLL RAGNARSSON
BÚNINGAR: ÞÓRUNN S. ÞORGRÍMSDÓTTIR  ·  LEIKMYND: GRETAR REYNISSON
HLJÓMSVEITARSTJÓRI: PETRI SAKARI  ·  LEIKSTJÓRI: STEFÁN BALDURSSON

Ragnheiður
ópera eftir

Gunnar Þórðarson og Friðrik Erlingsson

WWW.OPERA.IS

FRUMSÝNING Í KVÖLD - UPPSELT
2. SÝNING 8. MARS - UPPSELT  ·  3. SÝNING 15. MARS - UPPSELT 

4. SÝNING 22. MARS - NOKKUR SÆTI LAUS
TAKMARKAÐUR SÝNINGAFJÖLDI

MIÐASALA Í HÖRPU OG Á HARPA.IS · MIÐASÖLUSÍMI 528 5050

„Það var mjög gaman að fá sím-
talið og ég var djúpt snortin yfir 
viðbrögðum starfsfólks leikhúss-
ins þegar stjórnin tilkynnti að 
ég fengi stöðuna,“ segir Kristín 
Eysteinsdóttir leikstjóri, en til-
kynnt var í gær að hún myndi taka 
við af Magnúsi Geir Þórðarsyni 
sem borgarleikhússtjóri.

„Ég er að taka við mjög góðu 
búi,“ segir Kristín, og segir sig 
ætla að halda áfram á sömu braut, 
þó með einhverjum áherslubreyt-
ingum. „Næsta leikár hefur þegar 
verið skipulagt og við komum til 
með að halda okkur við það að 
mestu leyti.“ 

Kristín vill efla íslenska leikrit-
un og opna leikhúsið almenningi 
í auknum mæli. „Ég ætla að opna 
anddyrið og hér verður starfrækt 

kaffihús og bar, þar verður hægt 
að kaupa handrit og leikhúsbæk-
ur. Svo erum við með nýja fræðslu-
deild sem ég kem einnig til með 
að efla enn frekar,“ segir Kristín 
og bætir við að hún vilji setja upp 
fleiri íslensk, frumsamin verk og 
styrkja þannig höfundastarfið í 
leikhúsinu. „Ég mun leggja mesta 
áherslu á fólkið í leikhúsinu og að 
búa til gott og faglegt leikhús.“

Á annan tug manna sóttu um 
stöðu leikhússtjóra Borgarleik-
hússins en eins og kunnugt er sótti 
fráfarandi leikhússtjóri, Magnús 
Geir Þórðarson, um stöðu útvarps-
stjóra og fékk á dögunum. Nokkrir 
óskuðu nafnleyndar, að sögn Þor-
gerðar Katrínar Gunnarsdótt-
ur stjórnarformanns Leikfélags 
Reykjavíkur. olof@frettabladid.is

Kristín verður næsti
Borgarleikhússtjóri
Kristín Eysteinsdóttir leikstjóri tekur við góðu búi.

VILL EFLA ÍSLENSKA LEIKRITUN  Tilkynnt var um að Kristín Eysteinsdóttir yrði 
Borgarleikhússtjóri í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þetta eru galatónleikar og við verð-
um allir í smóking, enda hæfir það 
músíkinni,“ segir Sigurður Flosa-
son sem annað kvöld stjórnar Stór-
sveit Reykjavíkur á tónleikum sem 
helgaðir eru swing-tímabilinu, eða 
gullöld sveiflunnar eins og það kall-
ast upp á íslensku. „Við erum að 
tala um tímabilið frá sirka 1930 til 
1945,“ segir Sigurður. „Ég held að 
það blandist engum hugur um að 
sveiflan hafi verið upp á sitt besta 
á því tímabili.“

Spurður hvort svigrúm verði til 
að dansa við sveifluna segir Sig-
urður svo reyndar ekki vera. „En 
það verður dansað engu að síður, 
það koma dansarar og dansa með 

okkur í nokkrum lögum. Dansinn er 
nátengdur þessum lögum því þetta 
er auðvitað popp síns tíma og djass 
síns tíma líka, mjög breitt svið og 
mjög litríkt og skemmtilegt.“  

Leikin vera mörg af þekktustu 
lögum merkustu stórsveita swing-
stílsins svo sem Benny Goodman, 
Artie Shaw, Jimmy Lunceford, 
Cab Calloway, Charlie Barnet, Les 
Brown, Glenn Miller, Duke Ell-
ington og Count Basie. Þrír gesta-
söngvarar koma fram: Björgvin  
Halldórsson, Helgi Björnsson og 
Ragnheiður Gröndal. 

Tónleikarnir verða í Silfurbergi í 
Hörpu og hefjast klukkan 20 annað 
kvöld.    - fsb

Fjölbreytt, litrík og 
skemmtileg sveifl a
Gullöld sveifl unnar er yfi rskrift  tónleika sem Stór-
sveit Reykjavíkur heldur í Silfurbergi annað kvöld.

STÓRSVEITIN  „Við verðum allir í smóking, enda hæfir það músíkinni,“ segir 
Sigurður Flosason.

MENNING
1. mars 2014  LAUGARDAGUR
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Hjörleifur Stefánsson hlaut í gær 
Viðurkenningu Hagþenkis 2013 
fyrir ritið. Af jörðu. Íslensk torf-
hús. Útgefandi er Crymogea. Jón 
Yngvi Jóhannsson veitti viðurkenn-
inguna fyrir hönd félagsins og Þor-
björn Broddason flutti ávarp. 

Í þakkarræðu sinni sagði Hjör-
leifur Stefánsson meðal annars: 
„Tilgangurinn með bókinni Af jörðu 
er fyrst og fremst að fræða um efni 
sem höfundinum þykir merkilegt. 
Þótt efnið sé gamalt átti sjónarhorn-
ið að vera nýtt og hafa skírskotun 
til samfélags nútímans. Þetta skyldi 

gert í bók sem gæti staðið undir því 
að kallast bókverk – bókin sjálf 
skyldi hafa listrænt gildi og leggja 
þannig innihaldi sínu lið við að tjá 
þá tilfinningu fyrir efni, áferð, 
litum og fegurð torfsins sem bókin 
fjallar um.

[…] Vinnan við bókina opnaði 
augu mín fyrir ákveðinni skekkju í 
umfjöllun íslenskra fræðimanna um 
híbýlamenningu þjóðarinnar. Það 
sem um hana hefur verið skrifað 
fjallar að langmestu leyti um húsa-
kost þess minnihluta sem best hafði 
efnin og bjó við best kjör. 

Viðurkennig Hagþenkis verður 
mér nú hvatning til þess að halda 
áfram. Mig langar til þess að rétta 
hluta þeirra sem minni efnin höfðu 
og búa til bók sem ekki skal verða 
síðri og á að fjalla um torfhúsaborg-
ina Reykjavík á 19. öld, híbýli leigu-
liða og tómthúsmanna.“

Í greinargerð viðurkenningarráðs 
Hagþenkis 2013 segir að ritið Af 
jörðu sé: „Efnismikið og heilsteypt 
ritverk sem opnar augu lesandans 
fyrir þætti torfbæjanna í íslenskum 
myndlistararfi.“

Í viðurkenningarráði  Hagþenkis 

2013 eru Auður Aðalsteinsdóttir 
bókmenntafræðingur, Bjarni Ólafs-
son íslenskufræðingur, Íris Ellen-
berger sagnfræðingur, Sigmundur 
Einarsson jarðfræðingur og Þor-
björn Broddason félagsfræðingur. 
Verkefnastýra ráðsins er Friðbjörg 
Ingimarsdóttir. 

Öll fræðirit sem komu út á Íslandi 
árið 2013 og eru á íslensku komu til 
greina við veitingu viðurkenningar-
innar, óháð útgefanda eða tilnefn-
ingum. Verðlaunaupphæðin er ein 
milljón króna.

  - fsb

Þáttur torfb æjanna í íslenskum myndlistararfi 
Ritverkið Af jörðu. Íslensk torfh ús, eft ir Hjörleif Stefánsson, hlaut í gær Viðurkenningu Hagþenkis 2013. 

VERÐLAUNAHAFINN  Hjörleifur 
Stefánsson hlaut Viðurkenninguna fyrir 
rit sitt Af jörðu. Íslensk torfhús.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sýningin A hard days night Í 
Listasafni ASÍ á Freyjugötu er 
úr röðinni Samspil. Í þetta sinn 
hittir expressjónistinn Svavar 
Guðnason þá Magnús Helgason 
og Úlf Karlsson myndlistarmenn 
og tónlistarmanninn Úlf Eldjárn. 

„Þarna verðum við Úlfur 
Karlsson sem eigum málverk 
á sýningunni að spjalla saman 
en Svavar er upptekinn,“ segir 
Magnús. „Ætli við byrjum ekki 
á því að segja frá verkunum frá 
okkar sjónarhorni og svo von-
andi skapast einhverjar umræð-
ur, það er lang skemmtilegast en 
það verður undir gestum komið,“ 
bætir hann við.

Úlfur Eldjárn á hljóðverk á 
sýningunni. „Ég fór þá leið að 
vinna með svolítið gamaldags 
elektróník, mætti á opnunina og 
bjó innsetninguna inni á staðn-
um með aðstoð tölvu. Ég er 
svona þriðja víddin, eða kannski 
fjórða,“ segir hann um aðkomu 
sína að sýningunni. 

Verkin á A hard days night eru 
sprottin úr lífstilfinningu lista-
mannanna og þau fylgja hinni 
sterku rödd ímyndunaraflsins og 
hugans sem hefur verið frelsað-
ur af hefðbundnum, viðteknum 
og stöðnuðum skoðunum, segir í 
fréttatilkynningu. 

Sýningarstjóri er Kristín G. 
Guðnadóttir.  - gun

Lífstilfi nning 
listamanna

MYNDLISTARMAÐUR  „Þarna verðum 
við Úlfur Karlsson sem eigum málverk 
á sýningunni en Svavar er upptekinn,“ 
segir Magnús. MYND/DANÍEL RÚNARSSON

Málverk og tréstyttur eftir Jens 
Kristleifsson verða til sýnis í 
Listhúsi Ófeigs á Skólavörðustíg 5 
frá 1. til 25. mars. Þar eru 25 lítil 
akrýlmálverk frá síðasta áratug 
og nýjustu tréskurðarverk Jens.

Málverkin eru af landslagi og 
því helsta sem kviknar í lands-
lagsmálverkum, sem þarf alls 
ekki að vera það sama líf og 
kviknar í náttúrunni. Tréskurð-
arverkin eru tilbrigði við stefið 
um hest með aukinn fjölda fóta, 
höfða og reiðmanna.

Sýningin verður opin í dag frá 
klukkan 13 til 16 og verður síðan 
opin á verslunartíma Listhússins 
sem er 10 til 18 virka daga og 11 
til 16 á laugardögum. -gun

Tilbrigði við 
stef um hest

AF SÝNINGUNNI  Nýjustu tréskurðar-
verkin hans Jens eru í Listhúsi Ófeigs.

rjómabolludagurinn
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Allir hafa skoðun á hvernig fylling á að vera  
í bollum en öll erum við þó sammála um að 
rjóminn er ómissandi.

Þú færð góða bolluuppskrift á gottimatinn.is 
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„Þetta eru metnaðarfullir tón-
leikar,“ segir Helga Bryndís 
Magnúsdóttir píanóleikari, einn 
flytjenda á tónleikum í Salnum 
í dag, klukkan 13 sem hafa yfir-
skriftina Að austan og vestan – 
Tríó meistaranna. Þeir eru liður 
í tónleikaröð kennara Tónlistar-
skóla Kópavogs. Á fyrri hluta tón-
leikanna leika Margrét Stefáns-
dóttir flautuleikari og Ingunn 
Hildur Hauksdóttir píanóleikari 
en eftir hlé þau Rúnar Óskarsson 
klarínettuleikari, Guðrún Þórar-
insdóttir víóluleikari og Helga 

Bryndís Magnúsdóttir píanóleik-
ari. 

 Tónleikarnir hefjast á Són-
ötu fyrir flautu og píanó eftir 
georgíska tónskáldið Otar Taktak-
ishvili. Hún einkennist af bjartsýni 
og sterkra þjóðlegra áhrifa gætir 
í uppbyggingunni, að því er fram 
kemur í fréttatilkynningu. Einnig 
verður verk eftir bandaríska tón-
skáldið Aaron Copland sem er bæði 
tregafullt og með skoppandi fjöri.

 Í síðari hlutanum verða þrjú tríó 
fyrir klarínettu, víólu og píanó. Það 
fyrsta eftir Mozart og annað eftir 

Schumann. Þriðja verkið er eftir 
Max Bruch, hann samdi það fyrir 
son sinn sem lék á klarínettu og 
þættirnir eru fullir af gleði.

Tónónleikaröð kennaranna í 
Kópavogi er árviss. Helga Bryn-
dís, sem er meðal nýliða þar, segir 
hana hafa hvetjandi áhrif á starf-
ið. „Það er skemmtilegt að skólinn 
skuli stuðla að því að kennararn-
ir séu spilandi,“ segir hún. „Svo 
tvinnast tónleikarnir inn í nám 
nemendanna sem hafa verið að 
hlusta á verkin og skoða nóturnar.“

 gun@frettabladid.is

Að austan og vestan – í Salnum
Tríó eft ir þrjá meistara tónbókmenntanna munu hljóma í Salnum í dag.

FLYTJENDURNIR    
Helga Bryndís, 
Guðrún, Rúnar, 
Margrét og 
Ingunn Hildur.

Á aðalsafni Borgarbókasafns 
við Tryggvagötu verður í dag 
klukkan 15 opnuð sýning á 
myndasögum sem bárust í árlega 
myndasögusamkeppni safnsins 
og Myndlistaskólans í Reykja-
vík. Um leið verða veitt verðlaun 
fyrir þær sögur sem þóttu skara 
fram úr.

 Þetta er í sjötta sinn sem 
keppnin er haldin og í ár er 
þemað Andrés önd og félagar, í 
tilefni af 80 ára afmæli Andrés-
ar. Ríflega fjörutíu sögur bárust 
í keppnina, en verðlaun eru veitt 
í tveimur aldurshópum, 10-15 ára 
og 16-20+.

Dómnefnd skipuðu þau Signý 
Kolbeinsdóttir hönnuður, Sirrý 
Margrét Lárusdóttir myndasögu-
höfundur, og Björn Unnar Vals-
son bókmenntafræðingur.

Verðlaun fyrir 
myndasögu

KEPPNI  Þema kepnninnar í ár er 
Andrés önd og félagar.

Sýning Sindra Leifssonar, Sagað, 
verður opnuð í Kunstschlager 
klukkan 20 í kvöld. Sýningin mun 
standa til 15. mars.

 Sýningin Sagað er allt í senn 
innsetning, höggmyndir og gjörn-
ingur en öðru fremur afrakstur 
viðveru listamannsins í sýning-
arrýminu síðastliðna viku. Hún 
er í raun ferli sem bíður þess 
að verða eitthvað sem ekki var 
ákveðið fyrirfram – er verk í 
sífelldri vinnslu.

Sindri Leifsson útskrifaðist frá 
Listaháskóla Íslands 2011 og lauk 
meistaragráðu frá Malmö Art 
Academy 2013. Sindri er einn af 
sjö meðlimum Kunstschlager.

Sindri sýnir í 
Kunstschlager

SAGAÐ  Sindri Leifsson sýnir afrakstur 
dvalar sinnar í sýningarrýminu.

Iðnþing 2014

Framleiðni

Menntun

Samkeppnis-
hæfni

Nýsköpun

Stöðugleiki

Auðlindir

Hugvit

Fagmennska

Fundurinn er öllum opinn - léttar veitingar. Skráning á www.si.is

Iðnþing Samtaka iðnaðarins verður haldið í Íþrótta- og sýningar-
höllinni Laugardal fimmtudaginn 6. mars kl. 14–16. Á Iðnþingi 
verður 20 ára afmæli SI fagnað og fjallað um fjölbreyttan iðnað 
sem drifkraft nýrrar sóknar og endurreisnar íslensks efnahagslífs.

Drifkraftur nýrrar sóknar

Dagskrá
 

Drifkraftur í iðnaði

Ný sókn

Bergsteinn Einarsson, 
framkvæmdastjóri Sets

Gylfi Gíslason, 
framkvæmdastjóri JÁVERKS

Aðalheiður Héðinsdóttir, 
framkvæmdastjóri Kaffitárs

Guðmundur Fertram Sigurjónsson, 
framkvæmdastjóri Kerecis

Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, 
forstjóri Actavis á Íslandi

Fundarstjóri: Ragnar Guðmundsson, 
forstjóri Norðuráls

Þorsteinn Pálsson, 
fv. forsætisráðherra 
og framkvæmdastjóri 
Vinnuveitendasambandsins

Hilmar Veigar Pétursson, 
framkvæmdastjóri CCP

Svana Helen Björnsdóttir, 
formaður Samtaka iðnaðarins

Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
iðnaðarráðherra
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„Ég er að prjóna 
ullarteppi sem 
er innblásið af 
ófærð,“ segir 
Sigrún Hlín Sig-
urðardóttir, einn 
myndlistarnem-
anna sem opna 
sýningu í Skaft-
felli á Seyðisfirði 
í dag. Útskriftar-
nemar við mynd-
listardeild Listaháskóla Íslands 
setja upp sýningu á Seyðisfirði á 
hverju ári. Námskeiðið hefur þó 
aldrei verið eins fjölmennt og nú. 
Nemendur dvöldu á Seyðisfirði í 
tvær vikur og reyndu á eigin skinni 
einangrun og óvissu sökum veðurs 
og ófærðar. „Ég prjónaði teppið með 
trommukjuðum. Það voru hentug-
ustu prjónarnir sem ég fann hér á 
svæðinu. Ég var ekki með prjóna-
dótið með mér. Ef ég hefði tekið 
með mér prjóna hefði ég heldur 
ekki tekið svona grófa prjóna með. 
Svo er ég að prjóna þetta úr ull sem 
er spunnin af ullarvinnslu frú Láru 
hérna á staðnum. Ég fékk hugmynd-

ina að veggteppinu af myndum úr 
vefmyndavél Vegagerðarinnar sem 
var mál málanna um síðustu helgi. 
Sumir listnemarnir voru að reyna 
að komast hingað með misjöfnum 
árangri út af ófærðinni,“ segir Sig-
rún Hlín.

Útskriftarnemar í myndlistar-

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
Tónleikar
22.00 KK og Maggi skemmta á Café 
Rosenberg. Aðgangseyrir kr. 2.000. 
13.00 Tónlistarveisla kennara við Tón-
listarskóla Kópavogs í Salnum í Kópa-
vogi. Miðaverð 2.000 krónur.
15.00 Kammertónleikarnir Á stefnu-
mótum í Hljóðbergi í Hannesarholti. 
Miðaverð 1.000 krónur.
20.00 Upptöku- og afmælistónleikar 
Árna Johnsen. Tónleikar í Salnum í 
Kópavogi. Miðaverð 2.000 krónur.
22.00 Deiggj heldur tónleika á Græna 
hattinum á Akureyri. Miðaverð 2.500 
krónur.

Sýningar
15.00 Sýning á myndasögum sem 
bárust í árlega myndasögusamkeppni 

safnsins og Myndlistaskólans í Reykja-
vík verður opnuð á aðalsafni Borgar-
bókasafns við Tryggvagötu. Um leið 
verða veitt verðlaun fyrir þær sögur 
sem þóttu skara fram úr.

Upplestur
16.00 Dagskrá helguð Geir Kristjáns-
syni skáldi og ljóðaþýðingum hans í 
MÍR-salnum, Hverfisgötu 105. Hjalti 
Rögnvaldsson leikari og þýðandi velur 
og les þýðingar Geirs á ljóðum rúss-
neskra skálda og flytur skýringar. 
Aðgangur öllum heimill meðan húsrúm 
leyfir.

Kynningar
12.00 Háskóladagurinn er klukkan 
12-16. Þar kynna allir háskólar landsins 
námsframboð sitt, en kynningar verða 
í Háskólanum í Reykjavík, Háskóla 
Íslands og Listaháskóla Íslands. 
14.00 Fjölskyldusmiðja í gerð öskupoka 
og bolluvanda í samstarfi við Heimilis-
iðnaðarfélag Íslands verður í Menn-

ingarmiðstöðinni Gerðubergi klukkan 
14-16. 

Dansleikir
23.30 Hvanndalsbræður með dans-
leik á Veitingahúsinu Ránni. Miðaverð 
2.000 krónur.

Dans
20.00 Dansaðu fyrir mig. Sýnt í Tjarnar-
bíói. Miðaverð 3.900 krónur.

Ljósmyndasýningar
14.00 Ljósmyndasýning opnuð á vegum 
Fókuss, félags áhugaljósmyndara, í 
Borgarbókasafni Reykjavíkur, Tryggva-
götu 15. Boðið verður upp á léttar 
veitingar og eru allir velkomnir.

Leikrit
13.30 Karíus og Baktus í Kúlunni í 
Þjóðleikhúsinu. Miðaverð 1.900 krónur.
14.00 Ástarsaga úr fjöllunum í Tjarnar-
bíói. Miðaverð 2.500 krónur.
15.00 Karíus og Baktus í Kúlunni í 

Þjóðleikhúsinu. Miðaverð 1.900 krónur.
16.00 Bróðir minn Ljónshjarta í upp-
setningu Leikfélags Selfoss eftir Astrid 
Lindgren. Sýnt í Litla leikhúsinu við 
Sigtún á Selfossi. Miðaverð 2.000 
krónur. Miðapantanir í s: 482 2787 og á 
leikfelagselfoss@gmail.com.
18.00 Söngur hrafnanna í Davíðshúsi. 
Miðaverð 1.900 krónur.
19.30 Englar alheimsins á Stóra sviðinu 
í Þjóðleikhúsinu. Miðaverð 4.750 
krónur.
20.00 Frumsýning á Ragnheiði eftir 
Gunnar Þórðarson og Friðrik Erlings 
í Eldborg, Hörpu. Miðaverð krónur 
12.000/10.000 kr./8.000 /7.000/4.000.
20.00 Gullna hliðið í Samkomuhúsinu á 
Akureyri. Miðaverð 4.400 krónur.
20.00 Lísa og Lísa í Rýminu, Leikfélag 
Akureyrar. Miðaverð 4.400 krónur.
20.00 Óskasteinar á Nýja sviðinu í 
Borgarleikhúsinu. Miðaverð 4.750 
krónur.
20.00 Söngur hrafnanna í Davíðshúsi. 
Miðaverð 1.900 krónur.

20.00 Bláskjár á Litla sviðinu í Borgar-
leikhúsinu. Miðaverð 4.750 krónur.
22.00 Söngur hrafnanna í Davíðshúsi. 
Miðaverð 1.900 krónur.

Leiðsögn
14.00 Boðin verður ókeypis barnaleið-
sögn í Þjóðminjasafni Íslands vegna 
mikillar eftirspurnar. Leiðsögnin verð-
ur klukkan 14 og aftur klukkan 15.

Myndlist
16.00 Útskriftarnemar við myndlistar-
deild við Listaháskóla Íslands opna sýn-
inguna Veldi í Skaftfelli á Seyðisfirði.
00.00 Guðlaug Mía Eyþórsdóttir opnar 
sýninguna Street Performance í Wind 
and Weather Gallery, Hverfisgötu 37. 
Sýningin er opin allan sólarhringinn og 
stendur út apríl.
15.00 Sigurður Pétur Högnason list-
málari opnar málverkasýningu í 
Mjólkurbúðinni í Listagilinu.

Nám í  
Danmörku

Námskynning verður í Norræna húsinu
Laugardaginn 1.mars 12-16

Danska Sendiráðið 
www.danmark.is

 
Eftirfarandi háskólar munu kynna 
Danmarks Tekniske Universitet – 
Technical University of Denmark -  www.dtu.dk
Syddansk Universitet – 
University of Southern Denmark – www.sdu.dk
Aarhus Universitet – 
Aarhus University – www.au.dk
 
Ennfremur munu eftirfarandi danskir háskólar,  
sem eru með lengra og styttra nám á háskólastigi, 
kynna sína skóla.
Erhvervsakademi Aarhus – Business Academy 
Aarhus – www.eaaa.dk
VIA University College, Horsens – www.viauc.dk
International Business Academy, Kolding – iba.dk
Erhvervsakademi SydVest – Business Academy 
SouthWest – www.easv.dk
Erhvervsakademi Lillebælt –Lillebælt Academy of 
Professional Higher Education – www.eal.dk
Margir skólanna kenna á ensku

SIGRÚN HLÍN 
SIGURÐAR-
DÓTTIR

Ullarteppi innblásið af ó
Myndlistarnemar við Listaháskólann opna sýningu í Skaft f
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SUNNUDAGUR
HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
Gjörningar
13.00 Tepottur í heitum potti Laugar-
dalslaugar. Gestum er boðið að baða sig 
í te á milli klukkan 13 og 15 í Laugar-
dalslaug.

Tónleikar
16.00 Söngveisla með Sally Matthews 
og Finni Bjarnasyni í Salnum í Kópa-
vogi. Miðaverð 3.300 krónur.
16.00 Karlakórinn Heimir og Garðar 
Thor Cortes í Hofi á Akureyri. Miðaverð 
4.000 krónur.
20.00 Tónafljóð í Eldborg í Hörpu. 
Miðaverð krónur 7.900/4.900/3.900.

Félagsvist
14.00 Félagsvist í Breiðfirðingabúð. 
Allir velkomnir. 

Umræður
15.00 Listamannaspjall verður í Lista-
safni ASÍ vegna sýningarinnar A Hard 
Day‘s Night.

Kvikmyndir
15.00 Sovéska kvikmyndin Eldbugðan 
verður sýnd í MÍR, Hverfisgötu 105. 
Aðgangur ókeypis. 

Dansleikir
20.00 Dansað verður i félagsheimili 
eldri borgara i Stangarhyl 4 klukkan 
20-23. Danshljómsveitin Klassík leikur 
fyrir dansi. Aðgangseyrir er 1.500 
krónur fyrir félagsmenn en 1.800 fyrir 
gesti. Allir velkomnir

Leikrit
13.00 Óvitar á Stóra sviðinu í Þjóðleik-
húsinu. Miðaverð 3.950 krónur.
13.00 Horn á höfði í Tjarnarbíói. Miða-
verð 2.900 krónur.
14.00 Bróðir minn Ljónshjarta eftir 
Astrid Lindgren í uppsetningu Leik-
félags Selfoss. Sýnt í Litla leikhúsinu 
við Sigtún á Selfossi. Miðaverð 2000 
kr. Miðapantanir í s. 4822787 og leik-
felagselfoss@gmail.com.
17.00 Unglingurinn sýndur í Mánagarði 
á Höfn í Hornafirði. Miðaverð 2.500 
krónur.
17.00 Halaleikhópurinn sýnir leik-
ritið Sambýlingar eftir ameríska leik-
skáldið Tom Griffin í Hátúni 12. Pöntun 

aðgöngumiða í síma 8975007 eða 
á midi@halaleikhopurinn.is. Verð kr. 
1.500.
19.30 Englar alheimsins á Stóra sviðinu 
í Þjóðleikhúsinu. Miðaverð 4.750 
krónur.
20.00 Óskasteinar á Nýja sviðinu í 
Borgarleikhúsinu. Miðaverð 4.750 
krónur.
20.00 Bláskjár á Litla sviðinu í Borgar-
leikhúsinu. Miðaverð 4.750 krónur.
20.00 Ómar æskunnar í Gaflaraleikhús-
inu. Miðaverð krónur 3.000/3.500.

Kynningar
15.00 Fjölskyldusmiðja í gerð öskupoka 
og bolluvanda í samstarfi við Heimilis-
iðnaðarfélag Íslands verður í Borgar-

bókasafni Grófarhúsi sunnudaginn 2. 
mars kl. 15-16.30.

Dans
20.00 Dansaðu fyrir mig. Sýnt í Tjarnar-
bíói. Miðaverð 3.900 krónur.
20.00 Þríleikur á Stóra sviðinu í Borgar-
leikhúsinu. Miðaverð 4.500 krónur.

Félagsstarf
19.00 Spilað verður brids í Breiðfirð-
ingabúð á sunnudaginn. Allir velkomnir. 

 Myndlist
15.00 Boðið upp á leiðsögn um sýn-
inguna Þitt er valið í Hafnarborg.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is

Fjölskyldusmiðja í gerð ösku-
poka og bolluvanda í sam-
starfi við Heimilisiðnaðarfélag 
Íslands verður í Gerðubergi á 
laugardag klukkan 14-16, og í 
Borgarbókasafni í Grófarhúsi á 
sunnudag klukkan 15-16.30.

Nokkur barnaleikrit eru sýnd 
um helgina: Karíus og Baktus 
verða í Kúlunni í Þjóðleikhús-
inu, Ástarsaga úr fjöllunum í 
Tjarnarbíói, Óvitar í Þjóðleik-
húsinu, Horn á höfði í Tjarn-
arbíói, og Bróðir minn Ljóns-
hjarta í uppsetningu Leikfélags 
Selfoss. 

Boðin verður ókeypis barna-
leiðsögn í Þjóðminjasafni 
Íslands vegna mikillar eftir-
spurnar. Leiðsögnin verður 
klukkan 14 og aftur klukkan 15.

Tepottur í heitum potti Laug-
ardalslaugar. Gestum er boðið 
að baða sig í tei á milli klukkan 
13 og 15 í Laugardalslaug.

Skemmtu þér 
með barninu

LANDSBYGGÐ  Mynd úr veiðiferð 
myndlistarnema.  MYND/ÚR EINKASAFNI

ófærð
felli á Seyðisfi rði

deild við Listaháskóla Íslands opna 
sýninguna Veldi í Skaftfelli á Seyð-
isfirði laugardaginn 1. mars klukk-
an 16. Sýningin er opin alla daga 
og stendur til 2. júní næstkomandi. 
Frekari upplýsingar um opnunar-

LEIKHÚS Ágústa Eva Erlendsdóttir og 
Friðrik Friðriksson leika Karíus og Baktus.
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Helgaruppskrift ir
við allra hæfi 
Fréttablaðið leitaði til nokkurra matarbloggara til að deila með lesendum vel 
völdum uppskrift um að helgarmatnum–  bæði aðalrétti og eft irrétti. Uppskrift irnar 
eru afar mismunandi og því ættu nánast allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi .

Aldrei nóg af OREO 
Matgæðingurinn Eva Laufey Kjaran 
Hermannsdóttir býður upp á alls kyns 
uppskriftir á sínu bloggi. Hér deilir hún 
uppskrift að eftirrétti sem er dísætur 
og dásamlegur.  

Oreo-bollakökur 
með hvítsúkkulaðikremi
20-24 bollakökur
250 g smjör, við stofuhita 
4 dl sykur 
4 egg 
4-5 dl mjólk (eða rjómi) 
6 dl hveiti 
2-3 tsk. lyftiduft 
1 tsk. matarsódi
2 tsk. vanillu-extrakt (eða vanillusykur)
16 Oreo-smákökur (1 pakki)

1. Hitið ofninn í 180°C (blástur) 
2. Þeytið saman smjör og sykur í þrjár 
mínútur, bætið einu og einu eggi 

saman við. Þeytið vel á milli.
3. Sigtið saman hveiti og lyftiduft 
a.m.k. þrisvar. Bætið hveitiblöndunni, 
matarsódanum, vanillunni og mjólkinni 
saman við og þeytið mjög vel í nokkrar 
mínútur þar til blandan verður orðin 
silkimjúk.
4. Hakkið Oreo-smákökurnar í 
blandara eða þá bara með handaflinu í 
mjög smáa bita. 
5. Skiptið deiginu niður í bollaköku-
form og bakið í 15-18 mínútur. 

Kælið kökurnar mjög vel áður en þið 
smyrjið á þær kremi.

Hvítt súkkulaðikrem
220 g smjör, við stofuhita
4 dl flórsykur
2 tsk. vanillu-extrakt eða vanillusykur
140 g hvítt súkkulaði

Þeytið saman smjör og flórsykur í 
nokkrar mínútur, því lengur sem þið 
hrærið kremið því betri áferð verður 
á því. 

Bræðið hvítt súkkulaði í vatnsbaði 
og bætið við smjörkremið ásamt 
vanillu. 

Blandið öllu vel saman þar til 
kremið verður orðið ansi létt, ef 
þið ætlið að nota matarlit þá bætið 
honum við rétt í lokin.

Ég skreytti kökurnar með Oreo-
smákökum, einfaldlega vegna þess að 
ég fæ ekki nóg af þessum kökum.

saman ið Þe tið el á milli

Ljúffengur lax
Berglind Guðmundsdóttir heldur úti matarblogginu 
GulurRauðurGrænn&salt. Hún deilir uppskrift að 
ljúffengum og litríkum laxi.

Lax í engifer og hvítlauksmarineringu með fetaosta-
kartöflumús

Fyrir 4
1 laxaflak (um 800 g)
5 msk. hlynsýróp
70 ml vatn
1 msk. engifer, rifinn
2 hvítlauksrif, pressuð
1 tsk. rauðar piparflögur

Setjið sýróp, vatn, engifer, hvítlauk og piparflögur 
saman í pott og hitið þar til þetta hefur blandast vel 
saman. Kælið lítillega.

Setjið laxinn í ofnfast mót og hellið marineringunni 
yfir.

Eldið í ofni við 200°C í 12 til 14 mínútur.
Berið fram með fetaostakartöflumús og góðu salati.

Fetaostakartöflumús
500 g kartöflur
180 g smjör
½ tsk. salt
Mjólk eftir þörfum
100 g fetaostur
1 grilluð paprika, skorin í bita

Skrælið kartöflurnar og sjóðið í söltu vatni í 20 mín-
útur eða þar til þær eru soðnar í gegn.

Stappið þær og bætið smjöri og salti saman við. 
Smakkað til með mjólk þar til kartöflumúsin hefur náð 
æskilegri áferð.

Blandið fetaosti og grillaðri papriku saman við.

Einfaldur kjúklingaréttur
Helena Gunnarsdóttir bloggar um mat á síðunni Eldhús-
perlur. Hún býður upp á kjúklingarétt sem er tilvalinn 
fyrir helgina.

Kjúklingur með mozzarella og tómötum
4 kjúklingabringur eða 8 úrbeinuð kjúklingalæri
1 askja kirsuberjatómatar
5 vorlaukar
2 kúlur ferskur mozzarella-ostur
1 krukka svartar ólífur
1 dl balsamedik
Sjávarsalt og nýmalaður svartur pipar
Ólífuolía

Kljúfið kjúklingabringurnar í tvennt ef þið notið þær. 
Kryddið kjúklinginn vel með salti og pipar og steikið 
þar til vel brúnaður og nánast eldaður í gegn. Færið 
kjúklinginn í eldfast mót og leggið sneið af mozzarella-
osti ofan á hvert stykki. Hitið grillið í ofninum. Skerið 
kirsuberjatómatana í tvennt og saxið vorlaukinn smátt. 
Setjið tómatana, hvíta hlutann af vorlauknum og ólíf-
urnar á pönnuna og steikið í stutta stund við háan hita. 
Hellið balsamedikinu út á pönnuna og leyfið að sjóða 
aðeins niður í 1 til 2 mínútur. Hellið yfir kjúklinginn og 
mozzarella-ostinn. Setjið undir grillið í u.þ.b 5-7 mínútur 
eða þar til osturinn verður gullinbrúnn.

Stráið restinni af vorlauknum yfir og berið fram til 
dæmis með hrísgrjónum eða brauði.

GRÍMAN

Bleikur er hinn nýi svarti

NAGLALAKK FRÁ OPI. SÍMAHULSTUR FRÁ CHANEL.KÁPA FRÁ MIU MIU. ROSE BYRNE Í KJÓL FRÁ 
CALVIN KLEIN.

KIM KARDASHIAN Í DRESSI FRÁ 
DIOR.

LÍFIÐ
1. mars 2014  LAUGARDAGUR
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

ÁTAKI KRABBAMEINSFÉLAGSINS

BYKO TEKUR ÞÁTT Í

MOTTUMARS
Af því tilefni renna 10% af söluandvirði 
af völdum vörum til Krabbameinsfélagsins.

Vnr. 93456065-69
CORDURA smíðavesti, 
svart, stærðir S-XXL.

Vnr. 74862195
BOSCH multisög
PMF 190 E,
aukahlutir fylgja.

Vnr. 74780295
DREMEL föndurfræsari, 125W, 
7 fylgihlutir, 2 hraðastillingar.

Vnr. 74860500
BOSCH 500-RE borvél,
500W, 13 mm sjálf-
herðandi patróna.

Vnr. 74864114
BOSCH PSR 14,4V raf-
hlöðuborvél, 2 lithium 
rafhlöður fylgja með, 1,5 Ah.

Vnr. 68392097
LUX verkfærasett,
með 95 stk. af
verkfærum.

Vnr. PG6060
REMINGTON skegg snyrtir 
með hleðslu standi. Títaníum 
húðaðir sjálfbrýnandi hnífar, 
má skola í rennandi vatni. 13.495kr.

19.495kr.

95 STK.

LITHIUM RAFHLAÐA

13.995kr.

13.995kr.

8.995kr. 24.995kr.

9.995kr.

STIGLAUS HRAÐABREYTING

TASKA FYLGIR

LITHIUM RAFHLÖÐUR

Vnr. 59680107
KÄRCHER
háþrýstidæla.

17.995kr.

100 BÖR

340 L/KLST.

1.500kr.

Allur ágóði af sölu 
armbands rennur til 
Krabbameinsfélagsins.

MOTTUMARS ARMBAND

kr.krkr.r. SKOÐAÐU BLAÐIÐ Á BYKO.IS

NÝTT BYKO BLAÐ KOMIÐ ÚT
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ALLT FYRIR
HEIMILIÐ

2.995kr.

Vnr. 52244019
KONRAD loftljós, 
E27.

2.995kr.

Vnr. 42378858
MELISSA töfrasproti 
með skál.

Vnr. 0113453
Plastparket, hnota, 6 mm,
3ja stafa, 193x1380 mm.

995kr./m2

LAUGARDAG OG SUNNUDAG FRÁ KL. 11:30 -15:00
Tvær bollur á mann á meðan birgðir endast.

Í BYKO BREIDD

Rjómabolla og kaffi 
um helgina á aðeins 245kr.

BOLLUR
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„Ég fékk fyrsta gítarinn árið 1959, 
þegar ég var fjögurra ára gamall 
og hef ekki sleppt honum síðan,“ 
segir ástralski gítarsnillingur-
inn Tommy Emmanuel en hann er 
væntanlegur til landsins í næstu 
viku og heldur tónleika í Háskóla-
bíói 8. mars. Hann kemur úr músík-
alskri fjölskyldu og lék fjölskyldan 
saman sem hljómsveit. 

„Við lékum öll á hljóðfæri, spil-
uðum úti um allt og reyndum að 
lifa á tónlistinni,“ segir Tommy 
og bætir við að eini munurinn frá 
þeim tíma til dagsins í dag sé að nú 
sé hann einn á tónleikaferð. „Í dag 
fæ ég betri laun og gisti á flottari 
hótelum.“

Tommy er þó ekki alltaf einn á 
ferð. „Konan mín er með mér og 
líka tveir aðstoðar-/umboðsmenn. 
Ég er einnig með 3 gítara,“ bætir 
Tommy við. Kona Tommys, Jane 
Emmanuel, kann einnig aðeins á 
gítar en hún er hans helsti aðstoð-
armaður og sér meðal annars um 
að búa til myndbönd, vinna þau 
og setja á netið. „Ég hef gaman af 
því að setja myndbönd á netið og 
kann vel við þessa nýju stefnu.“ Þá 
aðstoðar hún eiginmann sinn í einu 
og öllu á tónleikaferðalögum. 

Tommy er stórstjarna á netinu 
og er með yfir tólf milljónir áhorfa 
á aðgangi sínum á vefsíðunni You-
Tube. Þar fyrir utan er fjöldi mynd-
banda sem ekki eru skráð á hann og 
áhorfin því mun fleiri en tólf millj-

ónir. „Ég er gamaldags og hafði 
ekki hugmynd um vinsældir mínar 
á YouTube. Á árunum 2005 til 2006 
var ég farinn að selja upp á stórtón-
leika í Evrópu og spurði því umboðs-
manninn minn hvernig á þessu 
stæði. Þá svaraði hann að ég væri 
með margar milljónir áhorfa á You-
Tube,“ útskýrir Tommy. 

Hann hefur spilað úti um allan 
heim síðan á níunda áratugnum 
en byrjaði ekki að fylla stórar tón-
leikahallir fyrr en á árunum 2003 
til 2004, síðan þá hefur leiðin bara 
legið upp á við.

Tommy hélt tónleika á Íslandi 9. 
janúar árið 2011 fyrir fullu Háskóla-
bíói. „Þegar ég fékk tölvupóst varð-
andi Íslandsferðina, þá sagði ég við 
sjálfan mig, vá, ég hef aldrei komið 
þangað. Ég elska Ísland og hlakka 

mikið til að koma aftur.“
Á tónleikunum árið 2011 léku 

Tommy og Björn Thoroddsen 
saman, eru þeir miklir vinir? 
„Ég sá myndbönd af honum áður en 
ég kom til Íslands og síðan þegar 
ég hitti hann urðum við strax góðir 
vinir,“ segir Tommy um vinskapinn. 

Björn mun hita upp fyrir Tommy 
en þá ætla þeir einnig að taka 
nokkur lög saman á tónleikunum. 
„Ég hlakka svakalega til, þetta er 
það flottasta sem maður kemst í,“ 
segir Björn Thoroddsen spurður út 
í samspilið.

Tommy kemur hingað til lands 
föstudaginn 7. mars, daginn fyrir 
tónleikana, en stefnt er á að hann 
verði með kynningu í Tónstöðinni 
síðdegis en það liggur þó ekki fyrir 
sem stendur.  gunnarleo@frettabladid.is

Atvinnutónlistar-
maður frá 6 ára aldri
Ástralski tónlistarmaðurinn Tommy Emmanuel fékk fyrsta gítarinn 4 ára gamall og 
hefur ekki sleppt honum síðan. Hann er talinn einn færasti gítarleiki heimsins í dag.

GAMAN SAMAN  Hér spila Björn Thoroddsen og Tommy Emmanuel saman á tón-
leikum í Háskólabíói árið 2011. Þeir endurtaka leikinn um næstu helgi.

Nicovel®

lyfjatyggigúmmí

VILTU HÆTTA 
AÐ REYKJA?

Nicovel Fruit og Nicovel Mint lyfjatyggigúmmí, innihalda 2 mg af 
nikótíni sem nikótín resinat. Nicovel er ætlað reykingamönnum 18 ára 
og eldri. Ekki má nota Nicovel ef um er að ræða ofnæmi fyrir nikótíni 
eða einhverju öðru innihaldsefni tyggigúmmísins eða ef þú reykir ekki. 
Leitið ráða hjá lækni áður en Nicovel er notað ef: þú hefur nýlega fengið 
hjartaáfall eða heilablóðfall, þú hefur fengið ofnæmisviðbrögð (ofsabjúgur) 
eða útbrot með kláða (ofsakláði). Einnig ef þú ert með: brjóstverk, 
hjartakvilla sem hefur áhrif á hraða eða takt hjartsláttar, ómeðhöndlaðan 
háþrýsting, lifrarsjúkdóm, nýrnasjúkdóm, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil, 
æxli í nýrnahettumerg (krómfíklaæxli), magasár eða bólgu í vélinda. 
Einstaklingar undir 18 ára aldri ættu ekki að nota Nicovel nema því sé 
ávísað af lækni. Viðeigandi skammtur fyrir fullorðna getur haft mikil 
eituráhrif eða verið banvænn fyrir lítil börn. Þungaðar konur og konur 
með barn á brjósti skulu eingöngu nota Nicovel í samráði við lækni. 
Skammtar eru einstaklingsbundnir og valdir út frá nikótínþörf. Yfirleitt 
er nóg að nota 8-12 tyggigúmmí á dag. Hámarksskammtur er 24 stykki 
á dag. Nánari upplýsingar um notkun er að finna í fylgiseðli lyfsins. 
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. 
Markaðsleyfishafi: Orifarm Generics A/S. Umboð á Íslandi: Icepharma hf. 
Lynghálsi 13, 110 Reykjavík.

NEY140201
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Íslenskir tónlistarmenn dást að Tommy
Fréttablaðið kannaði álit nokkurra íslenskra tónlistarmanna á Tommy Emmanuel.

➜ Björn Thoroddsen  
Ég heyrði fyrst af þessum snillingi 
í kringum árið 2004. Ég var mikið 

á ferðinni á þessum tíma og keypti 
DVD-disk með honum, setti diskinn 
í tækið og það lá við að ég hætti að 
spila. Ég þurfti að peppa mig mikið 

upp til að spila aftur. Þetta var alveg 
nýtt og það þarf enga smá orku til að 

spila í tvo klukktíma. 

➜ Smári Tarfur 
Jósepsson  

Hann er skemmtikraftur fastur 
í líkama gítarleikara. Hann 

er einstakur sýningargripur, 
hann er með þvílíka tækni að 

maður stendur agndofa yfir 
því sem hann getur gert.

➜ Björgvin 
Halldórsson 

 Hann er einn af fimm bestu 
kassagítarleikurum heimsins. 
Ég sá hann þegar hann kom 
hingað fyrst og hafði sérlega 

gaman af því þegar Bjössi 
vinur minn steig á svið með 

honum. Það var gaman að sjá 
að Bjössi hafði í fullu tré við 

hann. Hann er úr annarri vídd 
hann er svo góður.

➜ Sigurgeir 
Sigmundsson  

Margir hafa sennilega velt því 
fyrir sér að losa sig við hljóð-

færið þegar þeir sáu hann 
fyrst og ég var einn af þeim. 

Hann er náttúrulega algjörlega 
magnaður spilari sem hefur á 

sinn persónulega hátt náð ein-
stökum tökum á hljóðfærinu.

➜ Kristján Grétarsson  
Mögulega einn besti gítarleikarinn 
í „acoustísku“ deildinni og stór-
kostlegur skemmtikraftur. Ég hef 
séð ansi mörg vídeó af honum og 
vonast til þess að fá að sjá hann 
næst. Það eru algjör forréttindi 
að fá mann af þessu kalíberi til 
landsins. Hann og Guthrie Govan 
eru mínir uppáhaldsgítarleikarar.

S á i f

➜ Bjö i

➜➜ Sigurgeir
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BAKÞANKAR 
Hildar
Sverrisdóttur

Það luma eflaust margir á gömlu 
rifjárni sem er orðið bitlaust. Hví 
ekki að breyta því í huggulegan 
stand fyrir skart?

1 Þrífið gamla rifjárnið og 
spreyið það í skemmtilegum lit.

2 Finnið fallega króka eða 
skápahöldur og skrúfið á öll 

hornin í botninum.

3 Hengið skartgripina á og 
njótið.

* Fengið af síðunni curbly.com

Lumar þú á einföldu og skemmti-
legu verkefni sem hægt er að fram-
kvæma sjálfur? 

Sendu það endilega á okkur á net-
fangið liljakatrin@frettabladid.is

FÖNDRAÐU
BREYTTU GÖMLU RIFJÁRNI 
Í SKARTGRIPASTAND

VIDEODROME
SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

FORSÝND Í SMÁRABÍÓI,
HÁSKÓLABÍÓI OG BORGARBÍÓI

ROLLING STONE

NÁNAR Á MIÐI.IS

ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 2D  KL. 4 (FORSÝNING)
THE  MONUMENTS MEN KL. 8 - 10.15
RIDE ALONG       KL. 6 - 8                           / ROBOCOP  KL. 6 - 10.15
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2 2D           KL. 4

ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 2D / 3D        KL. 3 (FORSÝNING) (TILBOÐ)
THE MONUMENTS  MEN                    KL. 3 (TILBOÐ) 5.30 - 8 - 10.30
NEBRASKA (ÓTEXTUÐ)   KL. 5.30 - 8           / RIDE ALONG        KL. 10.30
NYMPHOMANIAC PART 1                    KL. 8 - 10.30
ROBOCOP   KL. 8 - 10.30                    / THE BOOK THIEF    KL. 5.25
AUGUST OSAGE COUNTY                      KL. 5.30 
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2 2D     KL. 3.20 (TILBOÐ) 

ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 2D 
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 3D 
THE MONUMENTS MEN
THE MONUMENTS MEN LÚXUS
RIDE ALONG
LEGO ÍSL. TAL 2D
LEGO ÍSL. TAL 3D
ROBOCOP
HER
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2 2D
SECRET LIFE OF WALTER MITTY 

KL. 1 (FORSÝNING) (TILBOÐ) 
KL. 3.20 (FORSÝNING)  
KL. 5.25 - 8 - 10.30
KL. 2 - 5 - 8 - 10.30 
KL. 8 - 10.15
KL. 1 (TILBOÐ) 3.20 - 5.40
KL. 1 (TILBOÐ) 3.15 - 5.40
KL. 5.30 - 8 - 10.35
KL. 10.30
KL. 1 (TILBOÐ) 3.10
KL. 8

Miðasala á: og

- GDÓ - MBLLL3 VIKUR Á TOPPNUM Í USA!

NEW YORK OBSERVER

KL. 13 SMÁRABÍÓ
KL. 15 HÁSKÓLABÍÓ

FORSÝND Í SMÁRABÍÓI KL. 13 (2D) 

FORSÝND Í HÁSKÓLABÍÓI KL. 15 (2D & 3D)
KL. 13 Í SMÁRABÍÓ (2D & 3D)

2D
2D 3D

3D
ÍSL. TAL

2D
ÍSL. TAL

2„HLÓ GUM VANDRÆÐALEGA MIKIÐ...“ 
- GDÓ - MBL

„
-- 

THE MONUMENTS MEN 8, 10:25
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 3D 2
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 2D 4:10
RIDE ALONG 6, 8, 10:10
ROBOCOP 10:25
LEGO - ÍSL TAL 2D 2, 4, 6
LEGO - ÍSL TAL 3D 3:45
DALLAS BUYERS CLUB 5:45, 8
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D 1:45

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

5%

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

SPARBÍÓ

KEFLAVÍK

AKUREYRI

GDÓ - MBL

AFTENBLADET EXPRESSEN

SVERIGES RADIO SVENSKA DAGBLADED

Fyrrverandi hetja hefur nú valdið 
hneykslan. Það er skiljanlegt að margir 

hafi orðið reiðir þeim fréttum að kona sem 
barðist gegn hatursumræðu hafi ástundað 
hana sjálf. Facebook fer á hliðina, refsi-
vendinum er deilt og lækin hrannast upp 
eins og svipuhögg.

KANNSKI á hún sér bara alls engar 
málsbætur. En það er í öllu falli vert að 
reyna að sjá hvort eitt var kannski slitið 
úr samhengi á meðan annað skrifast á 
mannlegan breyskleika. Í þeim tilvik-
um er hægt að reyna að fyrirgefa; láta 
reyna á umburðarlyndið. 

ÞAÐ vandmeðfarna við umburðar-
lyndi er að það er ekki umburðarlyndi 
ef það er í einstefnu, það er ekki hægt 
að nota það bara á sitt sjónarhorn til-
verunnar. Við höfum nefnilega séð 
þetta áður. Ljót ummæli dregin fram 
og í kjölfarið rísa upp mismunandi 
fylkingar sem taka að sér sókn og 
vörn í rafræna réttarsalnum. Ætli 
lægsti samnefnari þessa kúltúrs hafi 

ekki verið þegar sest var í dómara-
sætin þegar íslenska réttarríkið þótti 

ekki standa sig nógu vel í því hlutverki. 
Upphrópanirnar sigruðu upplýsinguna og 
það var vont að horfa upp á saklaust fólk í 
mannheimum sakfellt í rafheimum.

ÞEIR sem nú verjast hafa áður sótt og 
margir standast ekki freistinguna að 
hefna fyrir það; láta eitt rangt réttlæta 
annað. Verjendurnir biðja um að haft sé 
í huga að á málum sé fleiri en ein hlið og 
mannssálin sé margslungin og eigi að 
skoðast heildstætt. Sem er rétt og fallegt. 
En þá opinberast þetta umburðarlyndi í 
einstefnu. Hvar voru þessir málsvarar 
þegar aðrir fengu að finna fyrir refsi-
vendinum? Voru þá ekki margar hliðar og 
heildstæðar mannssálir að taka tillit til? 
Mörgum svíður slíkur tvískinnungur og 
þeir vilja ekki sýna þeim mikla miskunn, 
sem átti enga handa öðrum.

ÞETTA sorglega mál verður vonandi til 
þess að við höfum hugfast að ekkert er 
fyrirfram gefið um það hver er góður eða 
vondur, sama hvaða hópi hann tilheyrir 
eða hvað virðist við fyrstu sýn. Það er 
mikið unnið ef við erum umburðarlynd í 
hina áttina líka. 

Umburðarlyndi í einstefnu



42"

FRÍ HEIMSENDINGFRÍ HEIMSENDING
Á MAX.IS Í MARSÁ MAX.IS Í MARS

32" LED FULL HD

Samsung UE32F5000AWXS msun E32 00AWXXN
32” Led Full HD 1920x1080p og 100 Hz Clear Motion Rate.  Mega Contrast. 3 Led F HD 1 x108 og 10 z Cle Motio Rate. ega C trast
Ljósnemi. Stafrænn DVB-T og DVB-T2 móttakari. USB tengi, 2x HDML nemi afræ DVB g DV T2 mó kari. B ten 2x H I 
engi og CI kortarauft i og orta .

79.989
nasonic ERGB40Pa sonic RGB
ggsnyrtir úr MILANO Ske yrtir ú LANO
nni með Wet and Dry.línu með W nd Dry
fbrýnandi ryðfríir hnífar. Sjál andi íir hní
t grip. 10 stillingGott . 10 st ar
0mm)  8 klst hle(1-1 ). 8 kls ðsla
ur 50 mín. notkun. 25mm gefu mín. n n. 25m
pibreKlip idd.

PaPanaasosoninic c TXTXXXL4L4LL42B2BB2B66
42”2” FH FHD IDD IPS S P LEDLEDDL  sjsjónvóónónvarparp me með 1ð 1920920x1010080p80p80p upupplaplapl usnususnusnn og og Vr Vrealeal Pr Prro. . HigHigHigHigh Ch Ch Ch CCContontontonto tntntrasrasrasasrrasr t ft ft ft ft ft ft ft fiililtiltiiiltilti er.
DVBDVB-T/-T/T/C sC stafaft rænrænn mn óttóttó akaakari.ri. 20 20w Vw V-AuAudioio hljóðððkerkerkerfifi. USUSSSB MB MB M dediediaplaplaplplayeayeaaay r. r. rr. 11x 11x 11x 1x x ScaSccaaS aS rtrrtrt rtt trrr (((m(með RRGGB)GB)B), 2, 22  
HDMHDMI (I (1x 1x 1 1.41 ). ComComponnpo entent CICI CI rarrauf,uf  cocompompositsite, e, RCA tet ngingi, h, hheyryreyrrnarnarnarra tótttóltóltóltólstesteestenginginginging , O, OOO, O, O, pptiptiptiptptpt ccccacaallaccccaa  út út o. o fl.

109.989

6.989

79.989

Philips HR2010Phili HR2 0
350w blandari. 2 hrað350w b ari. 2 a-
stillingar og púls. Auðtilling g púls ðvelt
að taka hnífa frá til aðað tak fa frá ð
hreinsa. 1.5L glerkannhreins 5L gle na.

BeBBB kokokoko D D D DV7V7V7VV 111111 0000
Þurrkarkar ri ri ffyrf ir barbaraa ka ka ka meðmeð 8 stistiiillillillingungun m. m. TekTekurur 7kg7kg. 
OrkOrkunýunýnn tinting Cg C. MMál (bx(bxhxdhxd):): 69,69,5 x5 x 8585 x x 54s54smm

59.989

5.989

Candy EVO1683DHS
1600 snúninga og 8kg þvottavél með stafrænu 
kerfisvali og niðurtalningu. 15 kerfi og 14/30/44 mín 
hraðkeðkeðkeðkðkð rfirfirfiiifi. Þ... votthæfni: A. Vinduhæfni:A. Orkuflokkur 
A++. Mál (bxhxd): 60x85x57sm

Opið mán. - fös.  kl. 11-19 
Laugardaga kl. 11-18 
Sunnudaga kl. 12-18 BEINT Á MÓTI IKEASÍMI 412 2200

9.989

FRÍ HEIMSENDING Á ÖLLUM VÖRUM 
EF PANTAÐ ER Á MAX.IS Í MARS!

anon Powershot A2300 Ca n Po rsho 2300
fræn m davél með 16 mil punktStaf mynd með lljón p ta

plausn. 4x Optical og 4x Digital Zoomupp n. 4x O al og gital Z .
age Processor DIGIC 4. 2.7" LCD Ima roces DIGIC 7" LCD
ár. Innbyggt flash. USB með hleðslu. skjá nbygg sh. US eð hle
ðslurafhlaða fylHleð afhlað gir.

Tilboðin gilda til 9. m
ars eða m

eðan birgðir endast.
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visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

BÓK MÁNAÐARINS

EFTIRKÖSTIN
Rhidian Brook

“Snilldarleg skáldsaga 
… stórbrotin.” 

The Times

“ Dásamlega skrifuð. 
Snertir mann djúpt.” 

Indipendent

2.899
TILBOÐ!
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FÓTBOLTI Á miðvikudag mætir 
íslenska landsliðið því velska í 
öðrum æfingaleik sínum þetta 
árið. Strákarnir töpuðu fyrir 
Svíum, 2-0, í Abú Dabí í upphafi 
árs en aðeins leikmenn sem spila 
á Norðurlöndunum tóku þátt í 
leiknum.

Landsliðsþjálfararnir Lars 
Lagerbäck og Heimir Hallgríms-
son gátu valið sitt sterkasta lið að 
þessu sinni en eini leikmaðurinn 
sem gat ekki gefið kost á sér vegna 
meiðsla að þessu sinni var Guð-
laugur Victor Pálsson, leikmaður 
NEC Nijmegen í Hollandi.

Theodór Elmar Bjarnason og 
Björn Daníel Sverrisson fá tæki-
færið nú eftir góða frammistöðu 
gegn Svíum en Lagerbäck sagði 
leikinn bæði nýtast til að prófa 
unga leikmenn og slípa liðið til.

„Þetta er blanda af hvoru 
tveggja,“ sagði Lagerbäck á blaða-
mannafundi KSÍ í gær. „Maður 
vill alltaf nota sitt sterkasta lið 
en það er líka mikilvægt að prófa 
nokkra hluti og gefa óreynd-
ari leikmönnum mínútur. Sam-
kvæmt minni reynslu þurfa leik-
menn minnst 10-12 landsleiki til að 
komast almennilega inn í hlutina,“ 
bætti hann við.

Ísland mætir einnig Austurríki 
ytra í lok maí og þá er unnið að 
því að finna liðinu fleiri æfinga-
leiki um það leyti. Fleiri tækifæri 
til að undirbúa liðið fyrir undan-
keppni EM 2016, sem hefst í haust, 
gefast ekki.

Dregið var í riðla á dögunum og 
lenti Ísland í næststerkasta riðl-
inum að mati Lagerbäcks. Engu 
að síður er markmiðið að lenda í 
einu af tveimur efstu sætunum og 
öðlast þar með þátttökurétt í loka-
keppninni í Frakklandi.

„Ég heyrði mikið frá öðrum 
þjálfurum að enginn þeirra vildi 
fá Ísland úr fimmta styrkleika-
flokknum. Kannski var það að ein-
hverju leyti kurteisi en svo virðist 
sem önnur lið sýni okkur aðeins 
meiri virðingu nú.“

Lagerbäck segir það slæmt að 
hafa fengið Kasakstan úr sjötta og 
neðsta styrkleikaflokkinum. „Með 
fullri virðingu fyrir hinum liðun-
um í þeim flokki ættum við að geta 
fengið sex stig gegn þeim liðum. 
Það er alls ekki sjálfgefið gegn 
Kasakstan, auk þess sem að ferða-
lagið þangað er langt og leiðinlegt.“

Önnur lið í riðli Íslands eru Hol-
land, Tyrkland, Tékkland og Lett-
land.  - esá

Enginn vildi fá Ísland
Landsliðshópurinn fyrir leikinn gegn Wales valinn.

ÞJÁLFARARNIR  Lars Lagerbäck og 
Heimir Hallgrímsson. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Ákveðið var að Eiður Smári Guðjohnsen fengi frí 
frá landsleiknum gegn Wales á miðvikudag á meðan framtíð 
hans hjá Club Brugge er óráðin. Samningur hans við belgíska 
félagið rennur út í lok tímabilsins.

„Það var sameiginleg ákvörðun okkar,“ sagði 
Heimir Hallgrímsson, annar landsliðsþjálfara Ís-
lands, á blaðmannafundi í gær. Lars Lagerbäck, 
hinn landsliðsþjálfarinn, ræddi við Eið fyrir 
nokkrum vikum.

„Hann hefur ekki útilokað neitt 
varðandi landsliðið og honum standa 
enn allar dyr opnar.“

Björn Bergmann Sigurðarson, leik-
maður Molde, gaf ekki kost á sér í leikinn frekar en í 
undanfarin verkefni íslenska A-landsliðsins. Þjálfar-
arnir eru þó vongóðir um að fá hann í liðið síðar. - esá

Landsliðsframtíð Eiðs Smára óráðin

ÓL2014 Senn fer ströngum undir-
búningi Ernu Friðriksdóttur og 
Jóhanns Þórs Hólmgrímssonar 
fyrir Vetrarólympíumót fatlaðra 
í Sotsjí að ljúka en mótið verð-
ur sett á föstudaginn. Bæði hafa 
dvalið við æfingar við bestu mögu-
legu aðstæður í Colorado í Banda-
ríkjunum síðan í október, ef frá er 
talið stutt jólafrí hér á landi.

„Þetta er enn óraunverulegt 
fyrir mér og því er ég ekki farinn 
að finna fyrir neinu stressi enn 
sem komið er,“ sagði Jóhann Þór 
í gegnum Skype-samskiptaforrit-
ið á blaðamannafundi sem hald-
inn var í vikunni. Erna, sem varð 
fyrst Íslendinga til að vinna sér 
þátttökurétt á Vetrarólympíumóti 
fatlaðra fyrir fjórum árum, tók í 
svipaðan streng.

„Við erum búin að vera í það stíf-
um æfingum að ég held að þetta 
muni ekki hellast yfir mann fyrr 
en við komum til Rússlands,“ sagði 
hún.

Bæði keppa í alpagreinum – 
svigi og stórsvigi á svokölluðum 
setskíðum. Bæði eru í fötlunar-
flokki LW12 en Erna og Jóhann 
Þór eru með klofinn hrygg.

Erna, sem er 26 ára og frá Egils-
stöðum, var dæmd úr leik í báðum 
greinum sínum í Vancouver fyrir 
fjórum árum en mætir nú til leiks 
dýrmætri reynslu ríkari.

„Okkur finnst hún hafa náð 

miklum árangri í vetur, sérstak-
lega í sviginu,“ sagði Kurt Smitz, 
annar bandarískra þjálfara þeirra. 
Hinn þjálfarinn, Starlene Kuhns, 
tók undir það en sagði Jóhann, sem 
er tvítugur Akureyringur, fara í 
mótið með það í huga að búa sig 
undir næsta Ólympíumót, sem fer 
fram árið 2018. 

Erna og Jóhann Þór segja bæði 
mikilvægt að fara með því hugar-
fari að gera einfaldlega sitt besta. 

„Ég ætla fyrst og fremst að hugsa 
um æfingarnar okkar því ég veit 
að undirbúningurinn hefur verið 
eins góður og kostur er,“ sagði 
Erna. „Ég ætla því að gera eins 
vel og ég get.“

Jóhann ætlar ekki að setja 
pressu á sjálfan sig. „Ég ætla að 
gera mitt besta og njóta augna-
bliksins. Þá verð ég ánægður.“

Íslandi bauðst fyrst þátttaka á 
Vetrarólympíumóti fatlaðra árið 

1994 en fyrsta slíka mótið var 
haldið í Svíþjóð árið 1976. Síðan 
þá hefur það stækkað ört en í ár 
er von á 650 keppendum, sem er 
fjölgun frá mótinu í Vancouver þar 
sem 500 íþróttamenn tóku þátt. 

Jóhann Þór keppir í sínum grein-
um dagana 13. og 15. mars en 
Erna keppir 14. og 16. mars. Bein 
útsending verður frá mótinu á vef-
síðunni paralympicsport.tv.

 eirikur@frettabladid.is

Ætla að njóta augnabliksins
Erna Friðriksdóttir og Jóhann Þór Hólmgrímsson verða fulltrúar Íslands á Vetrarólympíumóti fatlaðra sem 
hefst í Sotsjí í Rússlandi hinn 7. mars næstkomandi. Bæði keppa í alpagreinum og ætla að gera sitt besta.

Í BEINNI FRÁ COLORADO  Erna og Jóhann Þór ræða við blaðamenn í gegnum Skype í vikunni. Sveinn Áki Lúðvíksson, formaður 
ÍF, fylgist með. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÚRSLIT
COCA-COLA BIKAR KARLA
ÍR - AFTURELDING 35-22
ÍR - Mörk (skot): Arnar Hálfdánsson 8 (14), 
Björgvin Hólmgeirsson 6 (8), Guðni Kristinsson 5 
(6), Sturla Ásgeirsson 4/1 (8/1), Jón Gunnarsson 3 
(3), Daníel Guðmundsson 3 (3).

Varin skot: Arnór Freyr Stefánsson 18/1 (27/3, 
67%), Kristófer Guðmundsson 6 (19/2, 32%), 

Afturelding - Mörk (skot): Böðvar Páll Ásgeirsson 
6/1 (12/1), Jóhann Jóhannsson 4/1 (7/2), Pétur 
Júníusson 3 (6), Ágúst Birgisson 3 (6), Kristinn 
Hrannar Bjarkason 2 (3), Örn Bjarkason 2/1 (7/1).

Varin skot: Davíð Hlíðdal Svansson 8 (35/1, 23%), 
Bjarki Snær Jónsson 1 (9, 11%), 

FH - HAUKAR 28-30
FH - Mörk (skot): Magnús Óli Magnússon 8 (14), 
Einar Rafn Eiðsson 6 (7), Ragnar Jóhannsson 4 
(10), Ásbjörn Friðriksson 3/2 (3/2). 

Varin skot: Ágúst Elí Björgvinsson 11 (28/2, 39%), 
Sigurður Örn Arnarson 1 (14, 7%), 

Haukar - Mörk (skot): Sigurbergur Sveinsson 
7/2 (13/2), Þórður Rafn Guðmundsson 6 (7), Árni 
Steinn Steinþórsson 6 (13), Einar Pétur Pétursson 
3 (3), Tjörvi Þorgeirsson 3 (6). 

Varin skot: Giedrius Morkunas 10 (29/2, 34%), 
Einar Ólafur Vilmundarson 4 (13, 31%), 

DOMINOS-DEILD KARLA
ÞÓR - KR 78-99
Þór Þ.: Mike Cook Jr. 26, Tómas Tómasson 18, 
Baldur Ragnarsson 13, Nemanja Sovic 10/7 frák. 

KR: Martin Hermannsson 21, Demond Watt Jr. 20, 
Darri Hilmars. 16, Pavel Ermolinskij 14/11/10.

NJARÐVÍK - GRINDAVÍK 79-90
Njarðvík: Elvar Már Friðriksson 24, Tracy Smith Jr. 
23/13 frák., Logi Gunnars. 16, Maciej Baginski 8. 

Grindavík: Þorleifur Ólafsson 26, Earnest Lewis 
Clinch Jr. 20, Sigurður Þorsteinsson 16/9 fráköst. 

KFÍ - ÍR 83-84
KFÍ: Joshua Brown 32, Mirko Virijevic 17, Ágúst 
Angantýsson 13, Jón Hrafn Baldvinsson 8. 

ÍR: Sveinbjörn Claessen 32, Matthías Orri 
Sigurðarson 21, Nigel Moore 12/12 /8. 

HANDBOLTI Bikarmeistarar ÍR 
munu verja titil sinn gegn Haukum í 
bikarúrslitaleik karla í dag.

Haukar unnu Hafnarfjarðarslaginn 
gegn FH. Sigurinn var sanngjarn enda 
Haukar mun sterkara liðið nánast 
allan leikinn.

Í fyrri leik dagsins fór ÍR illa með 
1. deildarlið Aftureldingar sem hafði 
ekki tapað leik í vetur. Mosfellingar 
réðu ekkert við í bikarmeistarana. - hbg

ÍR og Haukar mætast í bikarúrslitum karla 

ÖLL SUND LOKUÐ  ÍR lék sér að Aftureldingu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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ÚTVARP 
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 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

07.05 Friends With Kids
08.50 The Vow  
10.30 Something‘s Gotta Give
12.35 The King‘s Speech
14.30 Friends With Kids  
16.15 The Vow  
17.55 Something‘s Gotta Give  
20.00 The King‘s Speech  
22.00 Argo  
00.00 Life Of Pi  
02.05 The Escapist  
03.45 Argo

08.00 PGA Tour 2014 13.00 Golfing World 
2014 13.50 Inside The PGA Tour 2014 14.15 
Unglingaeinvígið í Mosfellsbæ 15.00 Golfing 
World 2014 15.50 Augusta Masters Official Film 
16.45 Golfing World 2014 17.35 Inside The PGA 
Tour 2014 18.00 PGA Tour 2014

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
12.10 Dr. Phil
14.10 Once Upon a Time 
14.55 7th Heaven 
15.35 Family Guy 
16.00 90210 
16.40 Made in Jersey 
17.25 Parenthood 
18.10 The Good Wife 
19.00 Friday Night Lights (7:13)
19.40 Judging Amy (5:23)
20.25 Top Gear Best of (1:4) 
21.15 Law & Order (4:22) 
22.00 The Walking Dead (9:16) 
22.45 The Biggest Loser - Ísland 
23.45 Elementary
00.35 Scandal 
01.20 The Bridge
02.00 The Walking Dead 
02.45 The Tonight Show. 
03.30 Beauty and the Beast 
04.10 Pepsi MAX tónlist

07.00 Morgunstundin okkar
10.35 Svipmyndir frá Noregi: Tónaflóð
10.40 Þrekmótaröðin 2013
11.00 Sunnudagsmorgunn 
12.10 Orð skulu standa
13.00 Aldamótabörnin
14.00 Vetrarólympíuleikar–  Hátíðarsýn-
ing á skautum
16.30 Leiðin á HM í Brasilíu
17.00 Táknmálsfréttir
17.10 Poppý kisuló
17.21 Stella og Steinn
17.33 Friðþjófur forvitni
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Landinn Frétta- og þjóðlífsþáttur í 
umsjón fréttamanna um allt land. Ritstjóri 
er Gísli Einarsson og um dagskrárgerð sér 
Karl Sigtryggsson. 
20.10 Brautryðjendur (4:8) 
20.40 Erfingjarnir (9:10) 
21.40 Afturgöngurnar (3:8) (Les Reven-
ants) 
22.35 Upphitun fyrir Óskarsverðlaunin 
(„And the Oscar goes to“) 90 mínútna upp-
hitun fyrir Óskarsverðlaunin þar sem stikl-
að verður á stóru um sögu verðlaunanna. 
Ógleymanleg atriði frá fyrri afhendingum 
verða rifjuð upp, brot úr verðlaunamynd-
um sýnd, skyggnst á bak við tjöldin og 
rætt við þekktar Hollywood-stjörnur.
00.05 Óskarsverðlaunin–  Rauði dreg-
illinn (Red Carpet) Glamúr, glimmer og 
glæsileiki. Bein útsending frá því þegar 
stjörnurnar mæta á Óskarsverðlauna-
hátíðina í Los Angeles. Kynnir er Freyr 
Gígja Gunnarsson.
01.40 Óskarsverðlaunin 2014 (Annual 
Academy Awards 2014) Bein útsending 
frá hinum árlegu Óskarsverðlaunum í Los 
Angeles. Frægt fólk, fallegir kjólar og frá-
bær skemmtiatriði. Kynnir er Freyr Gígja 
Gunnarsson.
04.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

17.55 Strákarnir
18.25 Friends
18.45 Seinfeld  
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men  (13:16) 
20.00 Viltu vinna milljón?  
20.45 Krøniken  (17:22) 
21.45 Ørnen  (17:24) 
22.40 Ally McBeal  (18:23) 
23.25 Without a Trace
00.10 Viltu vinna milljón? 
00.50 Krøniken
01.50 Ørnen
02.50 Tónlistarmyndbönd

07.00 Skógardýrið Húgó 07.23 Hello Kitty 07.34 
Ævintýraferðin 07.47 UKI 07.52 Tommi og Jenni 
 08.00 Dóra könnuður  08.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 08.46 Doddi litli og Eyrnastór  09.00 
Áfram Diego, áfram! 09.24 Svampur Sveins  09.50 
Gulla og grænjaxlarnir 10.00 Ofurhundurinn 
Krypto  10.25 Brunabílarnir  10.47 Ávaxtakarfan 
11.00 Skógardýrið Húgó  11.23 Hello Kitty  11.32 
Ævintýraferðin 11.45 UKI 11.50 Tommi og Jenni 
12.00 Dóra könnuður  12.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  12.46 Doddi litli og Eyrnastór  13.00 
Áfram Diego, áfram!  13.24 Svampur Sveins  13.50 
Gulla og grænjaxlarnir 14.00 Ofurhundurinn 
Krypto  14.25 Brunabílarnir  14.47 Ávaxtakarfan 
15.00 Skógardýrið Húgó 15.23 Hello Kitty 15.32 
Ævintýraferðin 15.45 UKI 15.50 Tommi og Jenni 
 16.00 Dóra könnuður 16.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  16.46 Doddi litli og Eyrnastór  17.00 
Áfram Diego, áfram!  17.24 Svampur Sveins  17.50 
Gulla og grænjaxlarnir 18.00 Ofurhundurinn 
Krypto  18.25 Brunabílarnir 18.47 Ávaxtakarfan 
19.00 Undraland Ibba  20.25 Sögur fyrir svefninn 

06.20 Tónlistarmyndbönd
15.40 H8R  
16.20 Þriðjudagskvöld með Frikka Dór
16.50 Amazing Race  
17.35 Offspring
18.15 Men of a Certain Age  
19.00 Mad  
19.10 Bob‘s Burgers  
19.35 The New Normal  (15:22) 
19.55 American Dad  
20.20 The Cleveland Show  (5:22) 
20.40 Unsupervised  (7:13) 
21.05 Brickleberry  (7:10) 
21.25 Dads  (16:18) 
21.50 The League  (1:13) 
22.15 Do No Harm  (13:13) 
23.00 The Glades  (9:13) 
23.40 The Vampire Diaries  
00.25 Bob‘s Burgers  
00.45 American Dad  
01.10 The Cleveland Show  
01.30 Unsupervised
01.55 Brickleberry  
02.15 Dads  
02.40 The League  
03.05 Do No Harm  
03.45 Tónlistarmyndbönd

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Eldhús Meistaranna 
15.00 Vafrað um Vesturland 15.30 Stormað 
um Hafnarfjörð 16.00 Hrafnaþing 17.00 
Stjórnarráðið 17.30 Skuggaráðuneytið 18.00 
Björn Bjarnason 18.30 Tölvur,tækni og kennsla. 
19.00 Fasteignaflóran 19.30 Á ferð og flugi 
20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 21.30 
Suðurnesjamagasín 22.00 Hrafnaþing 23.00 
Tíska.is 23.30 Eldað með Holta 

09.40 Hull - Newcastle  
11.20 QPR - Leeds
13.00 Fulham - Chelsea  
14.40 Stoke - Arsenal  
16.20 Tottenham - Cardiff  Bein útsend-
ing
18.25 Southampton - Liverpool  
20.05 Swansea - Crystal Palace  
21.45 Aston Villa - Norwich  
23.25 Everton - West Ham

09.10 La Liga Report  
09.40 Meistaradeild Evrópu. Galatas-
aray - Chelsea  
11.20 Meistaradeild Evrópu. FC 
Schalke - Real Madrid  
13.00 Meistaradeildin - meistaramörk  
13.45 Enski deildarbikarinn. Man. City 
- Sunderland  Bein útsending frá úrslita-
leiknum í enska deildarbikarnum. 
15.55 Atletico Madrid - Real Madrid 
 Bein útsending 
18.00 Enski deildarbikarinn. Man. City 
- Sunderland  
19.50 Barcelona - Almeria  Bein útsend-
ing
21.30 Golfing World 2014
22.20 Atletico Madrid - Real Madrid  
00.00 Barcelona - Almeria

07.00 Barnatími Stöðvar 2
09.30 Villingarnir  
09.55 Tom and Jerry 
10.05 Victorious
10.30 Nágrannar
12.15 60 mínútur  
13.00 Mikael Torfason - mín skoðun  
13.50 Spaugstofan
14.15 Spurningabomban  
15.05 Heimsókn
15.30 Heilsugengið  
16.00 Um land allt
16.35 Léttir sprettir  
17.10 Geggjaðar græjur  
17.30 Ísland Got Talent
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.55 Sportpakkinn  
19.10 Sjálfstætt fólk  (24:30) 
19.45 Ísland Got Talent
20.40 Mr. Selfridge
21.30 The Following  (6:15) 
22.15 Banshee  (8:10) 
23.10 60 mínútur  
00.00 Mikael Torfason - mín skoðun
00.45 Daily Show. Global Edition  
01.15 Nashville
02.00 True Detective
02.55 Mayday
03.55 American Horror Story. Asylum  
04.35 Mad Men
05.20 The Untold History of The Uni-
ted States

Stöð 2 kl. 13.00
Mikael Torfason–  mín skoðun
Mikael Torfason tekur á móti Páli Vilhjálmssyni, 
stjórnarmanni Heimssýnar, þingkonunni Elínu 
Hirst og Margréti Kristmannsdóttur, hjá Sam-
tökum verslunar- og þjónustu. Þau ræða mál mál-
anna, Evrópumálin, og 
kannski Hildi Lillien-
dahl. Þá kemur 
Frosti Sigurjónsson, 
formaður efna-
hags- og viðskipta-
nefndar, í Hina 
hliðina og Virkur í at-
hugasemdum er á 
sínum stað.

Bylgjan kl. 12.20
Bjarni Ara
Bjarni Arason stendur 
vaktina á Bylgjunni 
alla sunnudaga kl. 
12.20-16.00. Bjarni 
hefur verið í útvarpi 
um árabil og er einn 
ástsælasti söngvari 
þjóðarinnar.Óskarsverðlaunin–  

Rauði dregillinn
SJÓNVARPIÐ KL. 00.05 Glamúr, 
glimmer og glæsileiki. Bein útsending 
frá því þegar stjörnurnar mæta á Óskars-

verðlaunahátíðina í Los Angeles. 
Kynnir er Freyr Gígja Gunnarsson.

Enski deildarbikarinn
STÖÐ 2 SPORT KL. 13.45 Bein útsend-
ing frá úrslitaleiknum í enska deildar-
bikarnum. Það eru Manchester City og 
Sunderland sem eigast við.

The King‘s Speech
STÖÐ 2 BÍÓ KL. 20.00 Mögnuð 
verðlaunamynd sem segir sanna sögu 
Georgs sjötta Bretakonungs, sem tekur 
við krúnunni eft ir að bróðir hans segir af 
sér og er með alvarlegan talgalla. 
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ÚTVARP 
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 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

07.30 Jane Eyre
09.30 Happy Gilmore  
11.00 The Devil Wears Prada
12.50 The Descendants
14.45 Jane Eyre
16.45 Happy Gilmore  
18.15 The Devil Wears Prada  
20.05 The Descendants
22.00 Django Unchained  
00.45 Magic MIke  
02.35 Dumb and Dumber
04.30 Django Unchained

18.00 Strákarnir  
18.20 Friends  
18.45 Seinfeld
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men  (12:16) 
20.00 The Practice  (6:13) 
20.45 Footballers Wives  (1:9) 
21.55 Entourage  (1:12) 
22.25 Krøniken  (17:22) 
23.25 Ørnen
00.25 The Practice
01.10 Footballers Wives
02.25 Entourage  
02.55 Tónlistarmyndbönd

07.00 Áfram Diego, áfram!  07.24 Svampur Sveins 
 07.50 Gulla og grænjaxlarnir 08.00 Ofurhundurinn 
Krypto  08.25 Brunabílarnir  08.47 Ávaxtakarfan 
09.00 Skógardýrið Húgó  09.23 Hello Kitty  09.34 
Ævintýraferðin 09.47 UKI  09.52 Tommi og Jenni 
10.00 Dóra könnuður  10.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 10.46 Doddi litli og Eyrnastór  11.00 
Áfram Diego, áfram! 11.24 Svampur Sveins  11.50 
Gulla og grænjaxlarnir 12.00 Ofurhundurinn 
Krypto  12.25 Brunabílarnir 12.47 Ávaxtakarfan 
13.00 Skógardýrið Húgó  13.23 Hello Kitty  13.32 
Ævintýraferðin  13.45 UKI  13.50 Tommi og Jenni 
14.00 Dóra könnuður  14.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 14.46 Doddi litli og Eyrnastór 15.00 
Áfram Diego, áfram! 15.24 Svampur Sveins  15.50 
Gulla og grænjaxlarnir 16.00 Ofurhundurinn 
Krypto  16.25 Brunabílarnir 16.47 Ávaxtakarfan 
17.00 Skógardýrið Húgó  17.23 Hello Kitty  17.32 
Ævintýraferðin  17.45 UKI 17.50 Tommi og Jenni 
 18.00 Dóra könnuður 18.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 18.46 Doddi litli og Eyrnastór 19.00 
Strumparnir  20.40 Sögur fyrir svefninn

15.50 The Cleveland Show  
16.10 Junior Masterchef Australia  
16.55 American Idol  
18.15 American Idol  
19.00 Jamie‘s 30 Minute Meals  
19.25 Raising Hope  (3:22) 
19.45 Don‘t Trust the B*** in Apt 23 
 (19:19) 
20.05 Cougar town 4  (9:15) 
20.30 Memphis Beat  (2:10) 
21.15 Dark Blue  
21.55 Fish Tank  
23.55 Dante 01
01.15 Unsupervised
01.35 Brickleberry  
02.00 Dads  
02.20 Mindy Project  
02.40 Do No Harm  
03.25 Jamie‘s 30 Minute Meals  
03.45 Raising Hope
04.10 Don‘t Trust the B*** in Apt 23  
04.30 Dark Blue  
05.15 Cougar town 4
05.40 Memphis Beat  

17.00 Tíska.is 17.30 Eldað með Holta 18.00 
Hrafnaþing 19.00 Tíska.is 19.30 Eldað með Holta 
20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið 21.30 
Skuggaráðuneytið 22.00 Björn Bjarnason 22.30 
Tölvur,tækni og kennsla. 23.00 Fasteignaflóran 
23.30 Á ferð og flugi 00.00 Hrafnaþing

10.15 Messan  
11.40 Match Pack  
12.10 QPR - Leeds  Bein útsending 
14.20 Enska úrvalsdeildin - upphitun  
14.50 Stoke - Arsenal  Bein útsending
17.20 Southampton - Liverpool  Bein 
útsending
19.25 Fulham - Chelsea  
21.05 Everton - West Ham  
22.45 Hull - Newcastle  
00.25 Stoke - Arsenal

09.00 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur  
09.30 Meistaradeild Evrópu. Zenit - 
Dortmund  
11.10 Meistaradeild Evrópu. Olympia-
kos - Manchester United  
12.50 Meistaradeildin - meistaramörk  
13.35 Evrópudeildarmörkin 2013/2014  
14.25 KS deildin  
14.50 Fimmgangur  Útsending frá Meist-
aradeildinni í hestaíþróttum þar sem 
keppt var í fimmgangi.
17.55 Samantekt og spjall  
18.25 Golfing World 2014  
19.15 Fuchse Berlin - Lemgo  
20.35 Þýsku mörkin  
21.05 Skallagrímur  Sverrir Bergmann 
kynnist öllum liðunum í Dominos deild 
karla í körfubolta.
21.35 KR - Keflavík  
02.05 NBA - Rodman Revealed  Körfu-
boltastjarnan Dennis Rodman í persónu-
legu viðtali um sjálfan sig og ferilinn.

07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.30 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
10.55 Batman
11.15 Big Time Rush  
11.40 Bold and the Beautiful
13.30 Ísland Got Talent
14.20 Life‘s Too Short - Making of  
15.10 Veep
15.50 Modern Family  
16.15 Sjálfstætt fólk  
16.55 Geggjaðar græjur  
17.15 Íslenski listinn 
17.45 Sjáðu
18.15 Leyndarmál vísindanna
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.55 The Crazy Ones
19.15 Lottó  
19.20 Two and a Half Men  (7:22)
19.45 Spaugstofan
20.10 10 Years  Gamansöm mynd frá 
2011 með Channing Tatum, Rosario Daw-
son, Chris Pratt, Kate Mara, Ron Livingston 
og Justin Long í aðalhlutverkum. 
21.50 Gangster Squad
23.40 The Cry of the Owl 
01.20 Deadly Impact
02.55 Wanderlust  
04.30 Taken 2  
06.00 Fréttir

08.20 PGA Tour 2014 12.20 Inside The PGA 
Tour 2014 12.45 Golfing World 2014 13.35 PGA 
Tour 2014 - Highlights 14.30 Augusta Masters 
Official Film - 1 15.25 Golfing World 2014 16.15 
Unglingaeinvígið í Mosfellsbæ 17.10 Golfing 
World 2014 18.00 PGA Tour 2014

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
10.35 Dr. Phil 
11.55 Top Chef
12.40 Got to Dance 
13.30 Judging Amy 
14.15 Sean Saves the World
14.40 The Voice 
16.55 Svali&Svavar 
17.35 The Biggest Loser - Ísland 
18.35 Franklin & Bash 
19.20 7th Heaven (8:22) 
20.00 Once Upon a Time (8:22) Lífið 
í Story Brook er aldrei hversdagslegt þar 
sem allar helstu ævintýrapersónu veraldar 
lifa saman í allt öðru en sátt og samlyndi. 
20.45 Made in Jersey (5:8) Skemmti-
legir þættir um stúlku sem elst upp í Jer-
sey en fer svo í laganám. Þegar til kast-
anna kemur hefur uppvöxturinn í gettóinu 
hjálpað henni frekar en hitt. 
21.30 90210 (8:22)  
22.10 Meet the Fockers Það fer allt á 
annan endann þegar hin íhaldssama og 
reglufasta Byrnes fjölskylda hittir Focker 
fjölskylduna. Aðalhlutverk eru í höndum 
Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoff-
man Barbra Streisand og Owen Wilson. 
00.00 Trophy Wife 
00.25 Blue Bloods
01.10 Mad Dogs 
01.55 Made in Jersey 
02.40 Friday Night Lights 
03.20 The Tonight Show
04.05 The Mob Doctor 
04.50 Pepsi MAX tónlist

07.00 Morgunstundin okkar
10.20 Stundin okkar
10.45 Gettu betur 
11.50 Brautryðjendur
12.15 Kiljan
13.15 Bikarúrslit í handbolta (Úrslita-
leikur kvenna)
15.45 Bikarúrslit í handbolta (Úrslita-
leikur karla)
17.25 Baba
17.47 Ég og fjölskyldan mín–  Frederik
18.10 Táknmálsfréttir
18.20 Ævar vísindamaður
18.45 Gunnar
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Hraðfréttir
19.50 Orð skulu standa Upptaka frá 
kvöldskemmtun sem á rætur sínar að 
rekja til vinsælla samnefndra útvarpsþátta 
á Rás 1. Liðsstjórar eru Sólveig Arnarsdótt-
ir og Guðmundur Steingrímsson og gest-
ir þeirra Guðmundur Pálsson og Þórunn 
Lárusdóttir. 
20.45 Bleiki pardusinn (The Pink Pant-
her) Sprenghlægileg fjölskyldumynd um 
hinn klaufalega rannsóknarlögreglumann 
Clouseau. Í aðalhlutverkum eru Steve 
Martin, Kevin Kline, Beyoncé Knowles  og 
Jean Reno. Leikstjóri. Shawn Levy.
22.15 Launagreiðsla (Paycheck) 
00.10 Hamilton njósnari (Hamilton. I 
Nationens Intresse)
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

FM957 kl. 16.00
Íslenski listinn
Íslenski listinn færir 
þér 20 vinsælustu 
lög landsins, lög 
líkleg til vinsælda, 
lög sem voru á 
toppnum fyrir 10 
árum og fl eira 
skemmtilegt. 
Þórunn Antonía 
stýrir Íslenska 
listanum.

Channing Tatum
„Tónlist veitir mér mikinn inn-
blástur. Ef ég heyri til dæmis 
hart drápslag verð ég mjög 
hæpaður upp og er til í að gera 
allt vitlaust. Hins vegar þegar 
ég heyri tilfi nningaþrungið 
og rólegt lag langar mig helst 
að stunda kynlíf og elskast. 
Ég er dýrslegur hvað varðar 
þetta og tilfi nninganæmur.“
Leikarinn Channing Tatum 
leikur eitt aðalhlutverkanna í 
kvikmyndinni 10 Years sem sýnd 
er á Stöð 2 í kvöld klukkan 20.10

1True Detective 
Þetta er virkilega 
vel skrifað og 

skemmtilega leikið. 
Það er gaman að sjá 
Íslending leika á móti 
svona stórleikurum. 
Því miður er hún bara 
8 þættir.

2Breaking Bad 
Þarna sjáum við 
ótrúlegt ferðalag 

tveggja manna og 
svakalegan leiksigur 
hjá Bryan Cranston 
stórvini mínum. Lík-
lega bestu þættir sem 
gerðir hafa verið.

3House of Cards 
Enn eitt dæmið 
um hvernig skilin 

milli Hollywood og 
sjónvarps eru alltaf að 
minnka. Það eru margir 
stórleikarar í þátt-
unum, Kevin Spacey 
fer á kostum.

Haukur Heiðar Jónsson Tónlistarmaður og læknir

Ég horfi  nú 
frekar lítið á 

sjónvarp. Ég horfi  
mest á leigunni 
því tími minn er 
af skornum 
skammti. Ég 
horfi  helst 
á fréttir 
og stöku 
þáttaseríur.

LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 
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Tómas Geir Howser Harðarson er 
í Gettu betur-liði Fjölbrautaskól-
ans í Garðabæ, Morfísliði skólans 
og leikur líka eitt af aðalhlutverk-
unum í uppsetningu leikfélagsins 
á söngleiknum Beetlejuice. Frétta-
blaðinu lék forvitni á að vita hvort 
þessi mikla framtakssemi snap-
aði honum ekki mikla kvenhylli. 
„Maður fær kannski einhverja 
athygli út á þetta, en ég er nú samt 
frátekinn,“ segir Tómas.

„Ég tel mig vera ágætlega skipu-
lagðan. Ég nýti allan dauðan tíma 
til að læra, og hef fengið mjög 
góðar einkunnir þrátt fyrir að 
hafa lítinn tíma. Í fyrra var vika 
þar sem ég var nýbyrjaður að æfa 
söngleikinn og að keppa í Gettu 
betur, og í Morfís, allt í sömu 
vikunni. Það var mesta kaosvika 
sem ég hef upplifað. Þetta æxlað-

ist þannig að á fyrsta árinu mínu 
var ég kominn í Gettu betur-liðið 
þegar ég ákvað að fara í prufurn-
ar fyrir söngleikinn og komst inn. 
Á öðru árinu fór ég aftur í Gettu 
betur, og endaði með því að leika 
aðalhlutverkið í söngleiknum, og 
keppti líka í Morfís. Það gekk allt 
mjög vel. Þetta árið ætlaði ég að 
sleppa Gettu betur, en þegar við 
duttum út úr Morfís ákvað ég að 
slá til og vera með í Gettu betur,“ 
segir Tómas. Þetta árið setur leik-
félag skólans upp söngleikinn 
Beetlejuice. „Ég leik Ottó Finns-
son, samkynhneigðan innanhúss-
arkitekt. Það er alltaf brjálað 
að gera, en mér finnst það bara 
gaman,“ segir Tómas.

Tómas stefnir á að verða leik-
ari. „Markmiðið hjá mér núna er 
að fara í leikaraprufurnar í Lista-

háskóla Íslands. Ég ætlaði alltaf 
að verða leikstjóri þangað til ég 
lék í uppsetningu Víðistaðaskóla á 
Grease í tíunda bekk. Þá fékk ég 
leiklistarbakteríuna og skráði mig 
á leiklistarbraut í FG. Þessi braut 
er algjör snilld og ég get eiginlega 
ekki hrósað henni nógu mikið. Hún 
er frábær undirbúningur fyrir 
leiklistarnám,“ fullyrðir Tómas.

 - ue

Nýtir allan dauðan tíma
Tómas Geir Howser er í Gettu betur-liði FG, Morfísliðinu og leikur aðalhlut-
verkið í söngleiknum.

Hljómsveitin Arctic Monkeys er 
stödd hér á landi, til þess að steggja 
gítarleikara sveitarinnar, Jamie 
Cook. Sveitin er hér ásamt fleiri 
vinum Jamies, en hann kvænist 
kærustunni og glamúrmódelinu 
Katie Downes á næstunni.

Hljómsveitin lenti á Íslandi 
í fyrradag, og hyggst vera hér 
á landi yfir helgina til þess að 
steggja gítarleikarann fræga.

Sést hefur til sveitarinnar víðs-
vegar um borgina, meðal annars 
á Dönsku kránni við Ingólfsstræti 
á fimmtudagskvöld þar sem þeir 
voru ásamt fríðu föruneyti. 

Með þeim í för var meðal annarra 
umboðsmaðurinn Ásgeir Guð-

mundsson.„Þetta var mjög 
skemmtilegt kvöld. Ég hitti þá 
þarna fyrir tilstilli vinkonu minn-
ar sem þekkir þá frá dvöl sinni í 
London og þeir voru ótrúlega opnir 
og skemmtilegir,“ segir Ásgeir og 
bætir við að hann sé mikill aðdá-
andi sveitarinnar. „Við bara duttum 
í það,“ segir hann, léttur í bragði. 

Í hljómsveitinni Arctic Monkeys 
eru Alex Turner, Jamie Cook, Nick 
O‘Malley og Matt Helders. Sveit-
in hefur átt mikilli velgengni að 
fagna og hlaut meðal annars Brit-
verðlaunin sem besta breska sveit-
in og fyrir bestu bresku plötu árs-
ins fyrr í þessum mánuði.  

 - ósk

Arctic Monkeys steggjar á Íslandi
Jamie Cook, gítarleikari sveitarinnar, kvænist kærustunni Katie Downes.

SIGURVEGARAR BRIT-TÓNLISTAR-
HÁTÍÐARINNAR  Sveitin hlaut Brit-
verðlaun sem besta breska sveitin og 
fyrir bestu bresku plötu ársins. 
  VÍSIR/GETTY

 HÆFILEIKARÍKUR   „Í fyrra settum við upp Fjögur brúðkaup og jarðarför. Þar lék ég hlutverkið sem Hugh Grant lék í myndinni.“ 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Ég er búinn að vera að þróa þetta 
síðan 1988 þegar ég var í doktors-
námi í Finnlandi,“ segir Kjartan 
Ólafsson, maðurinn á bak við Cal-
mus Automata, gervigreindarfor-
rit sem semur tónlist í rauntíma.

„Forritið getur samið tónlist 
fyrir hefðbundin og stafræn hljóð-
færi,“ útskýrir Kjartan, og bætir 
við að nú sé hægt að stýra for-
ritinu í gegnum símakerfi, með 
snjallsímum, og að hann sé að 
vinna að útfærslu þar sem hægt 
sé að tengja inn sýndarveruleika, 
þar með talda tölvuleiki. Þannig 
geti persónur og umhverfi leiks-
ins haft áhrif á tónlistina í tölvu-
leikjum. 

„Persónur í tölvuleik geta til að 
mynda stýrt og stjórnað tónlistinni 
og hvernig hún er samin í raun-
tíma.“ 

Kjartan er einnig að vinna að 
útfærslu sem tengir dansara við 
forritið og í dag verður sýnt stutt 
sýnishorn á Háskóladeginum í 

Háskólanum í Reykjavík, en Jón 
Hallur Haraldsson, nemi í kerfis-
fræði við skólann, vinnur að þýð-
ingu forritsins inn í sýndarveru-
leika.

„Dansarinn semur tónlistina. 
Ekki með því að stýra hljóðskrám, 
heldur fer í gang ferli þar sem 
hann getur haft áhrif með ákveðn-
um hreyfingum. Og þannig semur 
dansarinn tónlist með hreyfingum 
sínum.“ Dansari á Háskóladegin-
um verður Védís Kjartansdóttir, 
sem þá „semur“ tónlistina um leið 
og hún dansar.

Fjölmargar tónsmíðar hafa nú 
þegar verið samdar með hjálp for-
ritsins, meðal annars víólukonsert 
frá árinu 2001 sem hlaut Íslensku 
tónlistarverðlaunin það ár, en for-
ritið er sem fyrr segir enn í þróun 
og er hluti af stærra rannsóknar-
verkefni Kjartans Ólafssonar, pró-
fessors og fagstjóra í tónsmíðum 
við tónlistardeild Listaháskóla 
Íslands.  olof@frettabladid.is

Tengir forrit 
við dansara
Kjartan Ólafsson hefur unnið að forritinu í 26 ár.

 GERVIGREIND  Calamus Automata getur samið tónlist eftir ýmsum leiðum. 
 MYND/ÚR EINKASAFNI

 Þessi braut er algjör 
snilld og ég get eiginlega 
ekki hrósað henni nógu 

mikið. Hún er frábær 
undirbúningur fyrir 

leiklistarnám
Tómas Geir Howser

Tökur á Eurovision-myndbandinu við 
lagið Enga fordóma með Pollapönki 
hafa staðið yfir síðustu tvo daga og 
lýkur í dag. Myndbandið hefur verið 
tekið upp á ýmsum stöðum, meðal 
annars í Reykjavík og í Atlantic 
Studios á Ásbrú. Ástæðan fyrir því 

að tökur eru svo þéttar eru 
að bleiki pollinn, Arnar Þór 

Gíslason, heldur til 
Kína á mánudaginn að 

spila með Bang 
Gang. Að sögn 
Valla sports, sem 
sér um kynningar-
mál Pollapönks, 

verður myndbandið 
umtalað. 
 t- lkg

UMTALAÐ MYNDBAND
Leikstjórinn Baltasar Kormákur 
fagnaði 48 ára afmæli sínu á 
fimmtudag og hélt upp á það í Róm 
ásamt konu sinni, Lilju Pálmadóttur, 

og börnum. Baltasar 
er í Róm við tökur á 
Hollywood-myndinni 
Everest sem hann 
leikstýrir og skartar 

stjörnum á borð við 
Jake Gyllenhaal, Josh 

Brolin og Emily 
Watson. Þá fer 
leikari ársins í 
aðal- og auka-
hlutverki, Ingvar 
E. Sigurðsson, 
með hlutverk í 
myndinni. - lkg

AFMÆLI Í RÓM LEIKKONUR SELJA FÖT
Leikkonan Elma Lísa Gunnarsdóttir, 
sem vinir kalla gjarnan „Fatalísu“, 
stendur fyrir fatamarkaði í húsnæði 
Félags íslenskra leikara að Lindargötu 
6 í dag ásamt leikkonunum Tinnu 
Lind Gunnarsdóttur og Önnu Svövu. 
„Fatalísa“ hefur verið dugleg við að 

halda fatamarkaði undan-
farin ár og hafa þeir 

iðulega vakið mikla 
lukku. Þetta verður 

aftur á móti í fyrsta 
sinn sem Tinna 

Lind tekur þátt 
en hún er 
eiginkona 
söngvarans 
Garðars 
Cortés.  - fb

„Það er frelsandi að 
leika konu sem er 
hörkutól eða lauslát 
því það er andstæðan 
við mig. Þetta er eins 
og fíkniefni.“ 
LEIKKONAN JESSICA 
ALBA UM MISMUNANDI 
HLUTVERK SEM HÚN 
TEKUR SÉR FYRIR HENDUR 
Í VIÐTALI VIÐ TÍMARITIÐ 
NYLON.

� 



Kokkakeppni  
Food & Fun
Í dag, 1. mars, 
kl. 13.00 – 16.00 
Salurinn Norðurljós  
á 1. hæð Hörpu

Vetrarmarkaður Búrsins 
Laugardaginn 1. mars  
og sunnudaginn 2. mars,  
kl. 11.00 – 17.00  
á jarðhæð Hörpu. 

Búnaðarþing Bændasamtaka 
Íslands
laugardaginn 1. mars,  
kl. 12.30 – 14.00
Salurinn Silfurberg  á 1. hæð Hörpu

Instagram & Twitter

Food & Fun hefur löngum verið 
einn af hápunktum ársins  

í íslenskri veitingaflóru. Nokkrir 
gestakokkar keppa sín á milli um 
titilinn Food & Fun matreiðslumaður 
ársins í Hörpunni í dag. 
 
Veitingastaðirnir sem taka þátt 
í hátíðinni munu bjóða gestum að 
bragða á dýrindismat sem gerður  
er úr íslensku hágæðahráefni.

Sannkallað 
sigurbragð

www.foodandfun.is #foodnfun2014



NÆRMYND

 „Hafdís Huld er rík af réttlætiskennd 
og náungakærleik. Hún er sú sem 
hjálpaði þeim sem hinir réðust á í 

skóla. Hún hjálpar 
gömlu fólki 
yfir götu með 
pinklana sína. 
Hamingju-
sömust er hún 
í sveitinni.“ 

Júlíana 
Einars-
dóttir, 
móðir. 

Sushi allan 
sólarhringinn!

 „Hafdís er klár, skemmtileg 
og yndisleg vinkona sem 
fær alla til að hlæja. 
Hún hefur frá miklu að 
segja, það miklu að hún 
var rekin úr Kjafta-
klúbbnum í gaggó. Hún 
er frábær söngkona og 
er í dýrlingatölu hjá 
dóttur minni.“ 
Regína Björk 
Jónsdóttir, 
æskuvinkona. 

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
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Meiri Vísir.

Hafdís Huld 
Þrastardóttir
Söngkona og leikkona

ALDUR: 34 ár
Hafdís Huld Þrastardóttir er söng- og leik-
kona. Í Kastljósviðtali í fyrradag lýsti hún 
neteinelti sem Hildur Lilliendahl beitti 
hana. 

 „Hafdís á sér tvær sterkar hliðar; óða-
mála orkumikla Hafdís og fámála hlé-
dræga Hafdís. Hún getur dregið þær 

upp eins og kanínu úr 
hatti, en ómögulegt 
er að vita hvenær. 
Hún er fórnfús 
móðir og æðis-

legur bakari.“ Védís 
Hervör Árnadóttir, 

vinkona og sam-
starfskona. 
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