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SÍGRÆNN HEILSUÁVÖXTURNoni-ávöxturinn er sígrænn allan ársins hring og er rómaður fyrir að stuðla að langlífi, betri heilsu og betri 
líðan. Ávöxturinn kemur upprunalega 
frá Kyrrahafseyjum og flokkast sem ofurfæða vegna þess hve einstaklega 
ríkur hann er af næringaefnum. Hann 
er þekktur af innfæddum sem veikinda-
baninn og í pólýnesískum goðafræðum 
er greint frá því að guðinn Maui hafi verið endurlífgaður með þessum magn-
aða ávexti.

ALLRA MEINA BÓTRannsóknir sýna að noni-ávöxturinn 
styrkir ónæmiskerfi og varnarkerfi líkamans. Hann gefur aukna orku, jafnar blóðþrýsting, bætir meltinguna, 

eflir starfsemi hjarta, lifrar og nýrna, 
linar verki, styrkir liði, minnkar bólgur 
ásamt því að gefa fallegt og unglegt útlit. Þá er Noni þekktur fyrir að auka vellíðan þar sem hann ríkari af pro

OFURFÆÐA SEM BÆTIR HEILSU OG HREYSTIBALSAM KYNNIR:  HAWAIIAN NONI ÁVÖXTUR Nýjasta frá Natural Health 

Labs. Tilvalið fyrir þá sem vilja stuðla að langlífi, styrkja ónæmiskerfið, auka 

orku, hreysti og betri líðan. Ávöxturinn inniheldur um 150 þekkt næringarefni.

MYNDIR AF ÍSLANDINorski ljósmyndarinn Rune Molnes opnar 
ljósmyndasýningu í Galleríi Fold í dag klukk-
an 15. Á sýningunni eru ljósmyndir sem Rune 
hefur tekið á ferðalögum sínum um Ísland en 
hann kom fyrst til landsins árið 2007. 

Fyrirbyggjandilúsas jampó
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1. Leifur Breiðfjörð notar 
að mestu hvítt gler með 
gráum, svörtum og 
rauðum litum í Bústaða-
kirkju. 2. Steindir gluggar 
Gerðar Helgadóttur skapa 
dulrænt andrúmsloft með 
bláum og rauðum lita-
tónum í Kópavogskirkju. 
3. Börn í Kárnsesskóla hafa 
unnið falleg mynd k ú

3

GLUGGAAR R OGOGOGOGG G G G G GL
LAUGARDAGUR  13. SEPTEMBER 2014 KKynningarblKynningarbl ðað Gluggar ehf, Kjarrnagluluggar 

3

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Sviðsstjóri réttinda- og lögfræðisviðs

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga (LSS) óskar eftir að ráða sviðsstjóra réttinda- og lögfræðisviðs.  Sviðið sér um  

móttöku og skráningu iðgjalda, réttindaumsýslu, útgreiðslu lífeyris, samskipti við aðila vegna lífeyrismála, gagnaöflun 

fyrir tryggingafræðilegar úttektir, annast lagaleg málefni sjóðsins og veitir öðrum sviðum sjóðsins lögfræðilega ráðgjöf. 

LSS er einn af stærstu lífeyrissjóðum landsins og annast einnig rekstur á Lífeyrissjóði starfsmanna Reykjavíkurborgar og

Lífeyrissjóði starfsmanna Kópavogsbæjar. Hjá sjóðnum starfar metnaðarfullur hópur starfsmanna sem vinnur af heilum

hug að hagsmunum sjóðfélaga.
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fyrrverandi rannsóknarlögreglumaður 
hjá sérstökum saksóknara, segir að viðhorf sín til 

rannsókna efnahagsbrotamála séu gerbreytt eft ir að 
hann sjálfur þurft i að svara fyrir kæru frá embættinu 

vegna brota á trúnaði í starfi .   26

Jón Óttar Ólafsson, 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka
í
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SKIPULAGMÁL „Við erum 100 prósent 
sammála slökkviliði og lögreglu um 
að húsið sé slysagildra. Við erum búin 
að vara Reykjavíkurborg  við þessu og 
óskuðum síðast eftir því í ágúst að fá 
að rífa húsið,“ segir Stefán S. Guðjóns-
son, fulltrúi eigenda húss að Veghúsa-
stíg 1 í Reykjavík. 

Húsið, sem Stefán segir ónýtt eftir 
að hitaveiturör sprakk í því fyrir fjór-
um árum, hefur staðið autt til margra 
ára og er eitt af þeim húsum sem eru 
á lista lögreglunnar og slökkviliðs 
Reykjavíkur yfir yfirgefin hús og dóp-
greni í borginni. Stefán furðar sig á því 
að á meðan slökkviliðið sé markvisst 
að vinna að fækkun þessara húsa, fáist 
ekki leyfi frá borginni til að rífa það 
niður. Að sögn Stefáns hefur fjölskyld-
an ítrekað óskað eftir leyfi til að fá að 
rífa húsið en án árangurs.

Stefán segir misræmi vera í fyrir-
mælum slökkviliðs og lögreglu ann-
ars vegar og borgarinnar hins vegar. 
„Eftir lekann fór slökkviliðið fram á að 
við myndum byrgja alla glugga og loka 
húsinu. Nokkru síðar fengum við bréf 
frá borginni þar sem við vorum beðin 
um að mála húsið og laga gler í glugg-
um sem við gerðum. Nú vill slökkvilið-
ið aftur láta byrgja gluggana og maður 
veit bara ekkert hverjum maður á að 
taka mark á.“ 

Stefán gagnrýnir Reykjavíkurborg 
fyrir seinagang og segir vanta kjark 
og þor til að taka á málinu. Á meðan sé 
húsið slysagildra.

„Í fyrstu var ástæðan sú að húsið var 
talið friðað en Minjastofnun Íslands 
hefur nú staðfest að húsið sé ónýtt og 
aflétt friðuninni. Við ítrekuðum því 
beiðni okkar um niðurrif, en þrátt fyrir 
að þetta liggi fyrir virðist borgin ekki 
geta tekið þessa ákvörðun. Ábyrgðin 
er því algjörlega hennar. Þetta er stór-

hættulegt og bara tímaspursmál hve-
nær einhver slasar sig þarna.“

Björn Stefán Halldórsson, bygging-
arfulltrúi hjá Reykjavíkurborg, segir 
að borgin vilji láta gera annað mat á 
húsinu áður en endanleg ákvörðun 
verður tekin um niðurrif þess.

„Húsið hefur þótt vera fulltrúi þess-
arar gerðar húsa frá þessum tíma á 
þessum stað og hefur þótt gott hús til 
þessa. Við viljum fyrst og fremst vera 
viss um ástand hússins en ef það reyn-

ist vera ónýtt gæti reynst nauðsynlegt 
að rífa það. Við erum í rauninni að láta 
athuga hvað réttast sé að gera,“ segir 
byggingarfulltrúi. hanna@frettabladid.is

➜ Skúli Mogensen, 
forstjóri og eigandi 
Wow air, segir fl ug-

félagið ætla að hefj a 
áætlunarfl ug til Norð-
ur-Ameríku næsta vor. 

Páll Matthíasson, 
forstjóri Landspítala–  
háskólasjúkrahúss, segir 
spítalann þurfa meira fé. 
Spítalinn fái nú um 10 
prósentum minna fé 

úr ríkissjóði en hann gerði árið 2008 
miðað við fast verðlag. 

Helga Margrét Reykdal, 
framkvæmdastjóri True North, segir 
að framleiðendur kvikmyndarinnar 
Noah, sem tekin var upp hér á landi 
sumarið 2012, hafi  ekki enn fengið 
þá 20 prósenta endurgreiðslu frá 

atvinnuvegaráðuneytinu sem þeim ber.

Bjarni Bjarnason, 
forstjóri Orkuveitunnar, 
ætlar að láta rífa sumar-
hús fyrirtækisins við 
Þingvallavatn. Um er að 
ræða svokallaðan for-

stjórabústað í Riðvík í landi Nesjavalla og 
verður hann rifi nn næsta sumar. 
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VIKAN 6.9.➜12.9.2014

Helga Árnadóttir, 
framkvæmdastjóri Sam-
taka ferðaþjónustunnar, 
segir jákvætt að spá Arion 
banka geri ráð fyrir að 
draga muni úr fj ölgun er-

lendra ferðamanna hér á landi á næstunni. 

FIMM Í FRÉTTUM FLÝGUR TIL AMERÍKU OG FORSTJÓRABÚSTAÐUR RIFINN

LAUGARDAGUR Eldur í hvalasýningu Eldur kviknaði í 
hvalslíkani á Hvalasýningunni á Fiskislóð. Líkanið var það 
síðasta af 23 sem unnið hafði verið að hörðum höndum 
undanfarnar vikur að setja upp og átti að opna sýninguna 
fimm dögum síðar. Miklar sót- og vatnsskemmdir urðu á 
sýningunni og ljóst að tjónið er mikið. Talið er mögulegt að 
kviknað hafi í út frá rafsuðu en líkönin eru úr plastefni sem 
fuðrar upp. 

SUNNUDAGUR  Nýr ritstjóri DV Á fundi nýrrar stjórnar 
útgáfufélags DV var Hallgrímur Thorsteinsson ráðinn 
ritstjóri DV og dv.is. Reynir Traustason var leystur undan 
starfsskyldum sínum og hóf Hallgrímur störf á mánudeg-
inum. 

MÁNUDAGUR Lögreglan stjórnar ekki internetinu 
Erlend spjallsíða þar sem íslenskir karlmenn skiptast á 
myndum af fáklæddum íslenskum stúlkum er enn í fullum 
gangi. Lögreglan hefur rannsakað málið undanfarið hálft ár 
og í samtali við Fréttablaðið sagði Friðrik Smári Björgvins-
son yfirlögregluþjónn lögregluna ekki geta stemmt stigu við 
myndum sem deilt er á internetinu.  

ÞRIÐJUDAGUR Þing sett  Þingsetning hófst með guðs-
þjónustu í Dómkirkjunni og var nýtt fjárlagafrumvarp 
afhent klukkan fjögur. Helstu fréttir úr frumvarpinu voru 
að áætlað er að lægra þrep virðisaukaskatts hækki úr sjö 
prósentum í tólf og efra þrepið lækki úr 25,5 prósentum í 
24 prósent þann 1. janúar á næsta ári.

MIÐVIKUDAGUR Börn haldi sig innan dyra Um-
hverfisstofnun sendi frá sér áríðandi tilkynningu til íbúa 
á Reyðarfirði vegna mikils styrks brennisteinstvíildis, SO2. 
Um var að ræða efni í lofti sem berast frá gosstöðvunum í 
námunda við Bárðarbungu.

FIMMTUDAGUR Málsmeðferð gegn Gálgahraunsmót-
mælendum Aðalmeðferð í máli lögreglustjórans á höfuð-
borgarsvæðinu gegn níu einstaklingum sem handteknir 
voru í mótmælunum í Gálgahrauni fór fram í Héraðsdómi 
Reykjaness. Salurinn var þéttsetinn fólki og komust færri 
að en vildu. 

FÖSTUDAGUR Erlendir ferðamenn á Landspítalanum 
Komum erlendra ferðamanna á Land-
spítalann hefur fjölgað verulega fyrstu 
átta mánuði ársins,. María Heimis-
dóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs 
Landspítalans, segir mikla vinnu á 
bak við hvern erlendan sjúkling. „Það 
er heilmikil pappírsvinna í kringum 
erlenda sjúklinga og mun meiri en 
kringum þá innlendu.“

  Húsið hefur þótt vera 
fulltrúi þessarar gerðar húsa frá 

þessum tíma á þessum stað og 
hefur þótt gott hús til þessa.

Björn Stefán Halldórsson,
byggingarfulltrúi Reykjavíkur.

Sigur Íslands á Tyrkjum
Íslenska karlalandsliðið í fótbolta hóf 
undankeppni EM 2016 með látum 
á Laugardalsvelli á þriðjudag þegar 
Tyrkjum var skellt í fyrsta leik, 3-0. 
Jón Daði Böðvarsson, Gylfi Þór 
Sigurðsson og Kolbeinn 
Sigþórsson skoruðu 
mörk Íslands. „Það er 
ekkert annað hægt en að 
vera hamingjusamur þjálfari 
eftir svona leik. Þetta var nánast full-
kominn leikur fyrir okkur þjálfarana,“ 
sagði Heimir Hallgrímsson, annar lands-
liðsþjálfara Íslands.

GLEÐIFRÉTTIN

Slysahætta af húsi sem 
borgin leyfir ekki að rífa
Eigendur hússins að Veghúsastíg 1 hafa ítrekað sótt um leyfi til niðurrifs og segja húsið ónýtt. 
Húsið er á lista lögreglu og slökkviliðs um yfirgefin hús og dópgreni. Byggingarfulltrúinn í 
Reykjavík segist vilja láta endurmeta ástand hússins áður en örlög þess verða endanlega ráðin. 

ÓNÝTT HÚS  Stefán S. Guðjónsson, fulltrúi eigenda, vill láta rífa húsið sem hann segir skapa slysa-
hættu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

HEILBRIGÐISMÁL Páll Matthíasson, 
forstjóri Landspítalans, segir Vig-
dísi Hauksdóttur formann fjárlaga-
nefndar Alþingis fara með fleipur 
þegar hún haldi því fram að fram-
lög til sjúkrahússins hafi numið 10 
milljörðum með fjárlögum ársins 
2014 og frumvarpi til ársins 2015. 
Þar með hefði niðurskurður verið 
jafnaður.

Þetta kemur fram í forstjórapistli 
sem Páll ritar á vef Landspítalans í 
gær. Í honum vitnar Páll í ummæli 
sem Vigdís lét falla í gærmorgun 
á Bylgjunni. Páll segir að ef jafna 

hefði átt hall-
ann hefðu fram-
lög til sjúkra-
hússins orðið að 
nema 16 milljörð-
um króna á tíma-
bilinu. Framlögin 
þessi tvö ár hafi 
hins vegar numið 
6,3 milljörðum 
króna. 

 „Þetta fer nokkuð fjarri þeim 
tíu milljörðum sem formaðurinn 
nefndi,“ segir forstjórinn og held-
ur áfram. „Staðreyndin er sú að í 
ár fær Landspítali um 10 prósent 
minna fé til reksturs en hann fékk 

árið 2008 miðað 
við fast verðlag.“

Að sögn Páls 
hefur síðan þá 
ekki einungis 

verið hagrætt gríðarlega í starf-
seminni, eins og formaður fjárlaga-
nefndar bendir réttilega á heldur 
hafi einnig verið bætt við fjölmörg-
um nýjum verkefnum. Þar tiltekur 
forstjórinn sérstaklega þjónustu við 
eldri borgara. - jme

Forstjóri Landspítalans segir ekki búið að jafna niðurskurð hjá Landspítala:

Segir Vigdísi fara með rangt mál
  Stað-

reyndin er sú 
að í ár fær 

Landspítali 
um 10 pró-

sent minna fé 
til reksturs en 

hann fékk árið 2008 
miðað við fast verðlag

Páll Matthíasson,
forstjóri Landspítalans.

VIGDÍS HAUKS-
DÓTTIR
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Hugsanlega sennilega 
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Hlaðinn staðalbúnaði m.a. - Íslenskt leiðsögukerfi  - 7” LED skjár - Bakkskynjarar - Hraðastillir (Cruise control) - Handfrjáls símabúnaður Bluetooth 
USB tengi fyrir MP3 spilara/Ipod - Útvarp,CD, 4 hátalarar og MP3 tenging - Aðgerðahnappar í stýri - Sex aðgerða aksturstölva - Útihitamælir 
Ræsivörn - Loftkæling AC - Leðurstýri - Litaðar rúður - Svart ,,Compass” tauáklæði - 1/3 og 2/3 niðurfellanleg aftursæti - Hæðarstilling á ökumannssæti 
ESC Stöðugleikastýring - Þokuljós að framan

�
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*Miðað við uppgefna eldsneytisnotkun framleiðanda í blönduðum akstri.
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vantar Háskóla Íslands 
til að standa jafnfætis 
öðrum háskólum á 
Norðurlöndunum.

missa 
atvinnuleysis-

bætur um 
áramótin.

fær NATO í framlög frá íslenska rík-
inu samkvæmt fj árlögum, 7,3 millj-
ónum meira en á fj árlögum 2014.

kostar fl aska af Bríó í 
áfengisverslun sænska 
ríkisins. Hér á landi 
kostar fl aska af bjórn-
um 329 krónur.

233 KR.

tölvur vinna rafmyntina Bitcoin 
í gagnaveri Advania í Reykja-
nesbæ. Yfi r 20 erlend fyrirtæki 
leigja aðstöðu í gagnaverinu.

er markaðsverðmæti 
stoðtækjafyrirtækis-
ins Össurar.

600

ELLEFU
MILLJARÐA

2.500

272,3
MILLJÓNIR

MILLJARÐAR
146

„Það sem kemur á óvart er hvað 
nýtingin í 101 er rosalega mikil 
og í raun á höfuðborgarsvæðinu 
öllu. Ef maður skoðar tölur fyrir 
árið í ár er nýtingin í mars 97,5 
prósent og það er náttúrlega bara 
ótrúlegt,“ segir Anna Hrefna Ingi-
mundardóttir, sérfræðingur hjá 
Greiningardeild Arion banka. Hún 
kynnti nýja skýrslu um stöðu hótel-
markaðarins á morgunverðarfundi 
bankans í fyrradag. 

Ein af niðurstöðunum úr skýrsl-
unni er sú að mun minni árstíða-
sveifla sé í nýtingu hótelherbergja 
á höfuðborgarsvæðinu en annars 
staðar. Meðalnýtingin á höfuðborg-
arsvæðinu er 77 prósent yfir árið 
en minnst er hún á Vesturlandi og 
Vestfjörðum, eða 39,5 prósent. 

„Helsta ástæðan fyrir því að árs-
tíðasveiflan er minni á höfuðborg-
arsvæðinu er kannski ekki síst sú 
að þeir sem koma á veturna eru lík-
legri til að halda sig í borginni. Það 
eru meira viðskiptatengdar ferðir. 
Það eru síður fjölskylduferðir og 
meira um það að þeir sem koma 
séu einir í herbergi,“ segir Anna 
Hrefna. Það sé því ekki endilega 
góð rúmanýting þótt herbergjanýt-
ingin sé góð.  

Anna Hrefna segir að það sé 
mjög jákvætt hvað tekist hafi að 
draga úr árstíðasveiflunni. „Sam-
kvæmt mínum upplýsingum þarf 
rosalega lítið markaðsstarf til að 
auglýsa sumarferðir. Allt markaðs-
starfið miðar eiginlega að því að fá 
fólk utan sumarmánaðanna. Starfið 
í kringum alla þessa viðburði, eins 
og HönnunarMars, Food and Fun 
og Iceland Airwaves, er að skila 
sér,“ segir hún.  

„Það hefur verið unnið mikið í 

því að lengja tímabilið fram í maí 
og september og teygja það inn í 
vorið og haustið en af ýmsum sam-
gönguástæðum hefur verið erfið-
ara fyrir okkur að markaðssetja á 
fullum krafti fyrir vetrartímann. 
Það er hins vegar þannig að við 
erum með mjög góðar aðstæður 
bæði á norðursvæðinu og suður-
svæðinu til að hýsa ráðstefnur og 
ráðstefnugesti. Málið er bara að 
það þarf að skipuleggja það með 
akstri. Það er ekki hægt að reiða 
sig á flug,“ segir Gísli Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri á Ísafirði.

Flugvöllurinn á Ísafirði er ekki 
millilandaflugvöllur og það háir 
ferðaþjónustunni. „En ég er nátt-
úrlega viss um það að þessi 50-70 

þúsund tonn sem stefnir í að verði 
hérna á næsta áratug af fisk-
eldi muni knýja menn til að koma 
hérna á alþjóðaflugvelli. Ég sé ekk-
ert annað í stöðunni en að menn 
muni vilja það þegar öllum þessum 
verðmætum verður skipað á land,“ 
segir hann.  jonhakon@frettabladid.is

Vonast eftir nýjum 
millilandaflugvelli
Nýting hótelherbergja er að jafnaði best í Reykjavík en verst á Vestfjörðum og 
Vesturlandi, samkvæmt nýrri rannsókn. Bæjarstjórinn á Ísafirði segir vetrarferða-
mennsku þar háða samgöngum á landi, en vonast eftir nýjum flugvelli.

MIÐBÆR ÍSAFJARÐAR  Ferðamennska á Ísafirði er háð samgöngum á landi, segir 
Gísli Halldór. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DANMÖRK Dönsk stjórnvöld hafa 
lagt til að erlendir ríkisborgarar, 
sem búa í Danmörku og fara til 
Sýrlands til að taka þátt í stríðinu 
þar, verði sviptir dvalarleyfi í 
Danmörku. Litið er svo á að ógn 
geti stafað af þeim þegar þeir 
snúa aftur til Danmerkur.

Dómsmálaráðherra Danmerk-
ur, Karen Hækkerup, segir í við-
tali við danska ríkisútvarpið að 
ekki eigi að bjóða þá velkomna 
aftur hafi þeir haldið út í stríð 
þrátt fyrir varnaðarorð. - ibs

Tillaga dönsku stjórnarinnar:

Stríðsmenn 
snúi ekki aftur

  Helsta ástæðan fyrir því 
að árstíðasveiflan er minni á 

höfuðborgarsvæðinu er kannski 
ekki síst sú að þeir sem koma á 
veturna eru líklegri til þess að 

halda sig í borginni.
Anna Hrefna Ingimundardóttir,
sérfræðingur hjá Greiningadeild 

Arion banka.

STJÓRNMÁL Stjórnarskrárnefnd 
óskar eftir athugasemdum við 
fyrstu áfangaskýrslu sína. 

Þau málefni sem sett voru í 
forgang eru: þjóðaratkvæða-
greiðslur á grundvelli undir-
skrifta, framsal valdheimilda í 
þágu alþjóðasamvinnu, auðlindir 
og umhverfisvernd. 

Hlutverk stjórnarskrárnefnd-
ar er að leggja til breytingar á 
stjórnarskránni með hliðsjón af 
þeirri vinnu sem farið hefur fram 
á undanförnum árum. 

Hægt er að gera athugasemdir 
til 1. október. - jme

Frestur hjá stjórnarskrárnefnd:

Ábendingar komi 
fyrir 1. október

5.9.2014 ➜ 12.9.2014

75% 
einstaklinga sem útskrifast hjá 
starfsendurhæfi ngarsjóðnum 
VIRK fara út á vinnumarkað 
eða í lánshæft  nám.

116 langreyðar 
hafa verið 
veiddar síð-

an hvalveiðitímabilið hófst 
15. júní síðastliðinn.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, 
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 

FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kkolbeins@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Verð frá: 188.900 kr. 
og 12.500 Vildarpunktar*
Á mann m.v 2 fullorðna í íbúð m/1. svefnh. á Roque Nublo í 26 nætur.
*Verð án Vildarpunkta 198.900 kr.

Roque Nublo

Kanarí
31. okt. til 26. nóv.

VITA er lífiðVITA
Suðurlandsbraut 2
Sími 570 4444  

Skráðu þig
í netklúbbinn - VITA.is
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FÉLAGSMÁL Hafnarfjarðarbær 
ætlar að aðstoða og styðja sex 
manna fjölskyldu sem er komin 
til landsins frá Afganistan. 

Fjölskyldan er komin hingað 
á grundvelli ákvörðunar ríkis-
stjórnarinnar um móttöku flótta-
fólks en hún miðaðist við að 
tekið skuli á móti konum í hættu 
frá Afganistan.

Flóttamannanefnd var falið 
að undirbúa móttöku fólksins og 
var leitað til Hafnarfjarðar um 
möguleika og vilja bæjarfélags-
ins til þess að taka að sér verk-
efni sem þetta. - jme

Afganskir flóttamenn komnir:

Fá skjól og aðstoð 
í Hafnarfirði

FÆR AÐSTOÐ   Sex manna afgönsk fjöl-
skylda flytur til Hafnarfjarðar. 
  FRÉTTABLAÐIÐ/DANIEL

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

ÞURRT Í DAG  en fer að rigna í nótt eða fyrramálið sunnan og vestanlands. Annað 
kvöld bætir svo í úrkomuna þegar skil ganga til austurs yfir landið. Styttir upp á 
mánudag, fyrst vestan til, og léttir heldur til um tíma.
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MÁNUDAGUR

Á MORGUN

HEILBRIGÐISMÁL Ástandið á lyf-
lækningadeild Landspítalans er 
afar slæmt samkvæmt úttekt 
landlæknisembættisins.

Í úttektinni kemur fram að hús-
næði er úr sér gengið og stenst 
ekki nútímakröfur. Í viðtölum við 
stjórnendur og starfsfólk
komu fram margir þættir sem 
taldir voru geta ógnað gæðum 
þjónustu og öryggi sjúklinga, svo
sem mikið álag, of fá rúm, of 
mörg fjölbýli, of fá einbýli, 
gangainnlagnir, skortur á tækj-
um, mannekla og ófullnægjandi 
húsnæði og starfsaðstaða.

Þá kemur fram að illa gangi að 
fá lækna til starfa á deildinni. - jme 

Of mikið álag á Landspítala:

Illa gengur að fá 
lyflækna í störf

ÚR SÉR GENGIÐ  Húsnæði lyflækninga-
deildar Landspítalans er slitið og lúið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Myndir í auglýsingunni eru af sambærilegum nýjum bílum sömu gerðar. Útbúnaður og litur bílanna getur því verið frábrugðinn myndunum í auglýsingunni.

í ábyrgð!í ábyrgð!

Notaðir bílar
- Brimborg 

Ford Galaxy Ghia MPV IRS54
Skráður apríl 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 94.000 km. Litur: Ljósbrúnn
Ásett verð: 3.850.000 kr.

BÍLALEIGUBÍLAR TIL SÖLU

TILBOÐ: 3.650.000 KR.

Ford Focus Titanium  USL85
Skráður júní 2012, 1,6i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 86.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 2.860.000 kr.

Citroën Berlingo Multispace ULN53
Skráður apríl 2012, 1,6HDi dísil, beinskiptur
Ekinn 67.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 2.490.000 kr.

TILBOÐ: 2.340.000 KR.

Ford Kuga Titanium S NPX65
Skráður apríl 2012, 2,0 TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 100.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 3.590.000 kr.

TILBOÐ: 4.090.000 KR.

Citroën C1 SX GPU11
Skráður apríl 2012, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 72.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 1.290.000 kr.

Mazda3 Advance OXN64
Skráður apríl 2013, 1,6TDi dísil, beinskiptur
Ekinn 65.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 2.530.000 kr.

Ford Explorer Limited TGX72
Skráður maí 2012, 3,5i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 93.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 6.880.000 kr.

Volvo XC90 Mom. AWD D5 VPY19
Skráður des. 2012, 2,4 D5 dísil, sjálfskiptur
Ekinn 85.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 8.790.000 kr. 

 TILBOÐ: 8.350.000 KR.

Citroën C4 Comfort LNZ23
Skráður maí 2013, 1,6HDi dísil, beinskiptur
Ekinn 72.000 km. Litur:  Ljósgrár
Ásett verð: 2.470.000 kr. 

TILBOÐ: 2.290.000 KR.

Ford Kuga Titanium S YLD59
Skráður desember 2012, 2,0 TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 84.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 4.450.000 kr.TILBOÐ: 3.290.000 KR.

ÓDÝRARI REKSTUR LÆGRA VERÐ
Nýlegir bílar lækka rekstrar- 
kostnaðinn með lægri eyðslu og 
minna viðhaldi og eru jafnframt 
öruggari. Skoðaðu úrval nýlegra 
bíla strax í dag.

Finndu bílinn þinn á:
notadir.brimborg.is

TILBOÐ: 1.150.000 KR.

TILBOÐ: 2.390.000 KR.

TILBOÐ: 6.530.000 KR.TILBOÐ: 2.690.000 KR.

Kauptu nýlegan bíl á lægra verði.
Nýlegir bílaleigubílar eru af nýjustu 
gerðum (árgerðir 2012, 2013, 2014) 
en fást á lægra verði. 

Hafðu samband við ráðgjafa 
og við gerum þér frábært tilboð. 

LÉTTARI KAUP
Landsbankinn og Brimborg létta 
þér kaupin á nýlegum bíl. 

Landsbankinn býður sérkjör 
á fjármögnun við kaup á 
nýlegum bílaleigubíl frá Brimborg: 

Nýttu tækifærið!

FINNDU BÍLINNÞINN HÉR

FYLGSTU MEÐ NÝJUSTU TILBOÐUNUM

SSSSSSSSSSS
ÞIN

gunni.
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• 9,15% vextir
• Lægri lántökugjöld
• Allt að 7 ára lánstími
• Allt að 75% fjármögnun

Brimborg tekur allar tegundir 
bíla upp í. Hagstætt uppítökuverð.

 

KOMDU NÚNA

AFSLÁTTUR: 140.000 KR.

AFSLÁTTUR: 350.000 KR. AFSLÁTTUR: 130.000 KR.

AFSLÁTTUR: 180.000 KR.

AFSLÁTTUR: 360.000 KR.

TILBOÐ: 1.790.000 KR.

AFSLÁTTUR: 300.000 KR.

Citroën C3 Seduction Airdream  BAE53
Skráður maí 2012, 1,6 HDi dísil, beinskiptur
Ekinn 65.000 km. Litur: Dökkgrár
Ásett verð: 1.920.000 kr. 

00 KR.

AFSLÁTTUR: 400.000 KR.

AFSLÁTTUR: 150.000 KR.

AFSLÁTTUR: 200.000 KR.

AFSLÁTTUR: 140.000 KR.

AFSLÁTTUR: 170.000 KR.

AFSLÁTTUR:

AFSLÁTTU

000 KR.

T
F
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0.000 KR.
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SJÁVARÚTVEGUR Auðvelda þarf 
frumkvöðlum að hefja tilrauna-
veiðar á vannýttum tegundum á 
Íslandsmiðum. Sérstaklega á þetta 
við um þá sem hafa minna umleikis. 
Veiðar, vinnsla og úthugsuð mark-
aðssetning þessa sjávarfangs geym-
ir mikla möguleika til verðmæta-
sköpunar í íslenskum sjávarútvegi. 

Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í nýrri greiningu Íslenska 
sjávarklasans um tækifæri í van-
nýttum sjávardýrategundum.

Bjarki Vigfússon, hagfræðingur 
hjá Sjávarklas-
anum, útskýrir 
að smærri aðil-
ar hafi mjög tak-
markaða mögu-
leika til að hasla 
sér völl í tilrauna-
veiðum, þær eru 
dýrar og litlir 
möguleikar til að 
sækja fjármagn 

til sjóðakerfisins. 
„Stóru sjávarútvegsfyrirtækin 

hafa hins vegar mörg hver lítinn 
áhuga á litlum og vannýttum teg-
undum og smærri aðilarnir hafa 
ekki fjármagnið sem þarf. Hins 
vegar, ef eitthvað kemur út úr til-
raunaveiðum smærri aðila hafa 
stóru aðilarnir möguleika á að 
hefja veiðar í þeim tegundum í 
miklu magni á skömmum tíma og 
styrkja þannig stöðu sína verulega 
gagnvart því að fá úthlutaðan rétt 
til veiða úr þeim stofnum síðar,“ 
segir Bjarki. 

Því vantar einhvers konar gagn-
sætt, stöðugt og sanngjarnt fyrir-
komulag í kringum veiðar á nýjum 
tegundum sem gefur smærri aðil-
um færi á að stunda þróunarstarf-
ið af einhverjum krafti og tryggir 
þeim síðan einhvern nýtingarrétt 
í framhaldinu, enda séu smærri 
aðilarnir ekki síður líklegir en þeir 
stærri til að skapa verðmæti úr 
nýjum tegundum.  

Eins kemur fram í greiningu 

Sjávarklasans að í íslensku lögsög-
unni er nokkur fjöldi vannýttra teg-
unda. Stofnstærðir flestra þessara 
tegunda eru smærri en þeirra sem 
nú eru verðmætastar í íslenskri 
útgerð og eðli málsins samkvæmt 
ríkir enn nokkur óvissa um arð-

semis möguleika í veiði flestra 
þeirra. Þá verður einnig að taka til-
lit til þess að sumar tegundir sem 
nú teljast lítið nýttar flakka talsvert 
inn og út úr lögsögunni og stöðug-
leiki í veiði þeirra því lítill.

  svavar@frettabladid.is

Vantar hvata til að 
hefja tilraunaveiðar
Koma þarf á skipulagi þar sem frumkvöðlar sem leggja í áhættusamar tilrauna-
veiðar njóti afraksturs frumkvöðlastarfs með sanngjörnum hætti. Mikil verðmæti 
gætu falist í veiðum og vinnslu sjávardýra sem lítill gaumur er gefinn í dag.

TEGUND STAÐA VEIÐA AFLI OG STOFNSTÆRÐ
Beitukóngur 89 tonn 2013 Ráðgjöf Hafró 750 tonn
Beitusmokkur Tilraunaveiðar Lítt rannsakað
  1.600 tonn veidd 1984
Gaddakrabbi Tilraunaveiðar Stofnvísitala 260 tonn
Gulldepla Veiðar frá 2008 Hámarksafli 46.000 tonn
  Engu landað 2013 
Ígulker Árlegur afli 125–145 tonn  Ekki vitað
Kræklingur Tilraunaveiðar  Stofnstærðarmat 
  15.000 tonn
Kúfskel  Engar veiðar síðan 2009  Leyfilegur afli 
  35.500 tonn á ári
Sæbjúga Tilraunaveiðar frá 2003 Stofnstærð 26.000 tonn
Grjótkrabbi Fannst fyrst 2006  Lítið þekkt
Trjónukrabbi Veiðitilraunir  Stofnstærð áætluð
  um 80.000 tonn

Van- og ónýttar tegundir við Ísland

NEYTENDUR Matvælastofnunin 
í Svíþjóð varar við fæðubótar-
efninu Jacked Power eftir að kona 
sem tók inn efnið í tengslum við 
líkamsrækt fékk heilablæðingu. 
Jack ed Power er sagt auka árang-
ur hjá þeim sem stunda íþróttir.

Efnið hefur verið selt í verslun-
um í Svíþjóð en nú hafa yfirvöld 
í Gautaborg, Malmö og Svíþjóð 
gert ráðstafanir til þess að stöðva 
sölu þess. Í grein í sænska lækna-
blaðinu frá 5. september síðastliðn-
um segja læknar það vera skoðun 
sína að setja megi heilablæðingu 
konunnar í samhengi við neyslu 
hennar á fæðubótarefninu.

Katrín Guðjónsdóttir, sérfræð-
ingur hjá Matvælastofnun, segir 
fæðubótarefni ekki háð samþykki 
eins né neins. „Ég veit ekki til þess 
að þessi vara sé til hér en það segir 
ekki alla söguna.

Það er skylda að tilkynna um 
sölu á fæðubótarefnum en það er 
nú eins og það er. Þar sem varan 
hefur ekki verið tilkynnt geri ég 
síður ráð fyrir að hún sé til sölu í 
verslunum hér. En hins vegar er 
hún aðgengileg í vefverslunum.“

 - ibs

Matvælastofnunin í Svíþjóð varar við fæðubótarefninu Jacked Power

Heilablæðing í kjölfar neyslu

FÆÐUBÓTAREFNI  Varað er við neyslu 
á fæðubótarefninu Jacked Power.

Lífrænu kaldpressuðu kryddolíurnar 
eru dásamlega bragðgóðar og 

ómissandi í alla matargerð.

Lífrænar vörur á góðu verði.

ÞAÐ ER HEILBRIGÐ SKYNSEMI

SJÁVARFANG  Fjölmargar tegundir við Ísland eru lítt eða ekki nýttar, en eru kónga-
fæði engu að síður.  MYND/SÆFERÐIR

BJARKI 
VIGFÚSSON

ELDGOS Fylgjast þarf vel með því 
þegar hraunstraumurinn nær 
Svartá að sögn Freysteins Sig-
mundssonar, jarðeðlisfræðings hjá 
Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands.

„Þegar hraunið kemur þangað 
þarf að fara yfir stöðuna. Meira 
grunnvatn er í ánni og því gæti 
orðið meiri sprengivirkni þar en 
í Jökulsá á Fjöllum,“ segir Frey-
steinn. Búast má við því að hraun-
ið nái að bökkum Svartár á næstu 
dögum. Um helgina verður hægt að 

ákvarða út frá GPS-mælum hvort 
sigið í öskjunni undir Bárðarbungu 
haldi áfram. Enn er talið jafn líklegt 
að gos hefjist undir jöklinum í Bárð-
arbungu. „Það gæti orðið hættuleg-
ur atburður hvort sem það yrði stórt 
eða lítið gos vegna hættu á jökul-
hlaupi,“ segir Freysteinn.

Áfram er varað við háum styrk 
brennisteinstvíildis frá eldgosinu á 
Austfjörðum. Finni íbúar á svæðinu 
fyrir óþægindum eru þeir beðnir að 
halda sig innandyra. - ih

Áfram varað við gasmengun frá Holuhrauni og fylgst með hraunstraumi: 

Hætta á sprengingum í Svartá

FREYSTEINN SIGMUNDSSON
 Enn jafn líklegt að gos hefjist í Bárðar-
bungu, segir jarðeðlisfræðingur.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

FRÍHAFNARDAGAR

DAGANA 11.-15. SEPTEMBER 
AFNEMUM VIÐ VIRÐISAUKASKATT*  

AF ÖLLUM SNYRTIVÖRUM 
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ATVINNUMÁL Átján manns hefur 
verið sagt upp hjá Landsbankan-
um. Fram kemur í fréttatilkynn-
ingu frá Landsbankanum að upp-
sagnirnar séu hluti af hagræðingu 
í rekstri bankans.

Útibúinu í Sandgerði verður 
lokað frá og með 11. október og fer 
hluti starfsmanna þaðan í útibú 
bankans í Reykjanesbæ.

Að auki verður bakvinnslan sem 
verið hefur í Reykjanesbæ flutt í 
Mjóddina og býðst starfsmönnum 
úr Reykjanesbæ vinna þar. Þjón-
ustuverið á Selfossi hefur svo verið 
lagt niður og verða þjónustuver nú 
starfrækt í Reykjavík og á Akur-
eyri. - skh

Hagræðingin heldur áfram:

Landsbankinn 
segir átján upp

Aðgangur er ókeypis - gott aðgengi fyrir hreyfihamlaða Tími endurkomu Krists er í nánd
Björgvin Snorrason, PhD, guðfræðingur og kirkjusagnfræðingur flytur fyrirlestrana.

Hann hefur flutt fyrirlestra á Íslandi og víðar um þessi efni í mörg ár. 

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka styrkir verkefni á sviði 
umhverfismála með sérstakri áherslu á endurnýjanlega 
orku, sjálfbæran sjávarútveg og verndun hafsvæða. 
Markmið sjóðsins er að hvetja til nýsköpunar og þróunar  
á þessum sviðum.
 
Heildarupphæð úthlutunar er allt að fimm milljónum  
króna. Nánari upplýsingar um sjóðinn og úthlutunar-
reglur hans má finna á vef Íslandsbanka.
 
Sækja skal um á vef bankans í síðasta lagi 1. október 2014 
islandsbanki.is/frumkvodlasjodur
 

Frumkvöðlasjóður

Íslandsbanki auglýsir eftir  
umsóknum um styrki

Umsóknum skal fylgja,  
eftir því sem við á:
•  Greinargóð lýsing á verkefninu

•  Ítarleg fjárhagsáætlun

•  Upplýsingar um aðra  
fjármögnun verkefnis

•  Ársreikningur

•  Upplýsingar um eignarhald  
og rekstrarform

 

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

FORSTJÓRINN  Enn er verið að hag-
ræða í bankakerfinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLA Fimm ár eru 
síðan Ragna Árnadóttir, 
þáverandi dómsmálaráð-
herra, undirritaði sam-
komulagið milli aðildar-
ríkja Evrópusambandsins 
um einfaldaða lögreglusam-
vinnu. Því hefur hins vegar 
enn ekki verið komið á. 

Samkomulagið, sem kall-
að er Prüm-samkomulagið 
þar sem það var upphaflega undir-
ritað í Prüm í Þýskalandi, felur í 
sér gagnkvæman uppflettiaðgang 
að upplýsingum úr lífkennagagna-
bönkum, svo sem fingrafara- og 
erfðaefnisskrá lögreglu ásamt 
ökutækjaskrá, að því er segir á vef 
innanríkisráðuneytisins.

Jóhannes Tómasson, upplýs-
ingafulltrúi hjá innanríkisráðu-
neytinu, segir ekki liggja fyrir að 
svo stöddu hvenær unnt verður að 
koma á fyrirkomulaginu af Íslands 
hálfu. Í skriflegu svari við fyrir-
spurn Fréttablaðsins segir hann 
ekki fyrir hendi fullnægjandi 

tæknilegan búnað svo af 
því geti orðið.

„Eins og kunnugt er 
hefur verið aðhald í ríkis-
fjármálum undanfarin ár 
og hefur fjárveitingum 
verið forgangsraðað í þágu 
almennrar sýnilegrar lög-
reglu,“ skrifar Jóhannes.

Frá því að sænska lög-
reglan hóf að samkeyra 

erfðaefnisskrá sína við slíkar 
skrár hjá lögregluembættum ann-
arra ríkja hefur hún fengið aðstoð 
vegna rannsóknar á afbrotum 
206 einstaklinga sem skilið hafa 
eftir lífsýni á vettvangi glæps. 
Samkvæmt frétt sænska ríkisút-
varpsins hefur nú fyrsti dómur-
inn verið felldur í Svíþjóð í kjölfar 
slíkrar samvinnu. Gögn um erfða-
efni manns sem grunaður var um 
nauðgun fundust í lífkennagagna-
banka í Finnlandi. Maðurinn sat í 
fangelsi í Finnlandi vegna nauðg-
unar en var framseldur til Svíþjóð-
ar. ibs@frettabladid.is

Kemst ekki 
í erlenda 
gagnabanka
Íslensk lögregla hefur ekki fengið tæknibúnað til að 
fletta upp í lífkennagagnabönkum erlendra lögreglu-
embætta. Fimm ár eru frá undirritun samkomulags.

LÖGREGLA VIÐ STÖRF  Fjárveitingum hefur verið forgangsraðað í þágu almennrar 
sýnilegrar lögreglu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

JÓHANNES
TÓMASSON
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ÞRÓUNARSAMVINNA Fjárlagafrum-
varpið gerir ráð fyrir að fram-
lög til alþjóðlegrar þróunarsam-
vinnu skerðist. Það felur í sér að 
framlögin eru ekki í samræmi 
við þingsályktun um áætlun um 
alþjóðlega þróunarsamvinnu sem 
samþykkt var í mars 2013.

Alls er áætlað að hlutfall fram-
laganna af vergum þjóðartekjum 
verði 0,22 prósent en samkvæmt 
þingsályktuninni hefðu þau átt 
að vera 0,35 prósent á næsta ári. 
Markmið Sameinuðu þjóðanna 
kveður á um að iðnríki skuli veita 
sem nemur 0,7 prósent af verg-
um þjóðartekjum til þróunarsam-
vinnu. Í þingsályktuninni kemur 
fram að markmið Íslendinga skuli 
vera að leggja lóð á vogarskál-
arnar gegn fátækt og fyrir bætt-
um lífskjörum í fátækustu hlutum 
heims. Þannig verði leitast við að 
uppfylla pólitískar og siðferðisleg-
ar skyldur landsins sem ábyrg þjóð 
í samfélagi þjóða.

Á sama tíma og framlög til þró-
unarsamvinnu eru skorin niður 

eru þau aukin til hernaðartengdrar 
samvinnu. Á fjárlögunum er gert 
ráð fyrir hækkun á framlögum til 
Atlantshafsbandalagsins, NATO, 
um rúmlega sjö milljónir. Á fjár-
lögum 2014 voru þau 265 milljónir 
króna en verða nú 272,3 milljónir.

Þannig er farið fram á 14,4 millj-
óna króna hækkun á tímabundnu 

framlagi vegna byggingar höfuð-
stöðva NATO til viðbótar við 104,2 
milljóna framlag í gildandi fjár-
lögum. Áætlað er að heildarkostn-
aður Íslands við bygginguna verði 
2.937.185 evrur sem jafngildir 
rúmlega 450 milljónum íslenskra 
króna á viðmiðunargengi evru í 
frumvarpinu. fanney@frettabladid.is

Fé til þróunarsamvinnu enn skert
Í fjárlagafrumvarpinu fyrir 2015 eru framlög til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu skert en framlög til hernaðartengdrar starfsemi eru aukin.

„Það eru mikil vonbrigði að nú skuli annað árið í röð vera lögð fram fjár-
lög þar sem að snúið er af leið aukningar á framlögum sem sameinaður 
vilji Alþingis sagði fyrir um í þróunarsamvinnuáætlun. Þess utan eru það 
auðvitað viðbótarvonbrigði að hlutur Þróunarsamvinnustofnunar skuli 
minnka sem hlutfall af heildarþróunarframlögunum. Ég vona auðvitað 
að þetta breytist allt saman í meðförum þingsins,“ segir Engilbert Guð-
mundsson, framkvæmdastjóri Þróunarsamvinnustofnunar Íslands.

„Það er auðvitað mikið umhugsunarefni að á sama tíma eigi að auka 
framlög til hernaðartengdrar starfsemi. Það er mitt mat að þróunarsam-
vinna skili svo miklu meiru fyrir frið í heiminum en hernaðarstarf. Sam-
einuðu þjóðirnar hafa bent á að fátækt og ójöfnuður séu ein helsta orsök 
stríðsátaka í heiminum, þess vegna skiptir einmitt svo miklu máli að við 
sem erum ríkari reynum að láta okkar af hendi rakna til að styrkja stöðu 
fátækari þjóða,“ segir Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna.

Ekki náðist í Gunnar Braga Sveinsson utanríkisráðherra.

Ísland er langt á eftir öðrum þjóðum

HJÁLPARSTARFSEMI  Þróunarsamvinnustofnun Íslands starfar meðal annars í 
Úganda, Malaví og Mósambík.  MYND/GUNNI SAL 
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STJÓRNMÁL „Ég hef velt því fyrir 
mér hvort ríkisstjórnin sé ekki 
að setja á svið leikrit. Það er mjög 
sérkennilegt þegar annar stjórn-
arflokkurinn setur almennan fyr-
irvara við fjárlagafrumvarpið,“ 
segir Katrín Jakobsdóttir, formað-
ur Vinstri grænna. 

Þingmenn Framsóknarflokksins 
hafa síðustu daga lýst miklum efa-
semdum yfir hækkun á virðisauka-
skatti á mat úr sjö í tólf í prósent. 
Auk þess hefur forsætisráðherra 
lýst þeirri skoðun sinni að hægt sé 
að endurskoða fjárlagafrumvarp-
ið. Flestir þingmanna Sjálfstæðis-
flokksins styðja hins vegar breyt-
inguna.  

„Tekjuöflunarfrumvarpið geng-
ur lengra, þar er gert ráð fyrir að 
matarskatturinn hækki í tólf pró-
sent en í fjárlagafrumvarpinu er 
gengið út frá því að hann verði 11 
prósent. Þetta gefur sögusögnum 
um að það sé verið að setja á svið 
leikrit byr undir báða vængi. Þetta 

verði svo dregið til baka,“ segir 
Helgi Hjörvar, þingflokksformað-
ur Samfylkingarinnar. Hann segist 
þó varla trúa því fyrr en hann taki 
á að þannig sé í pottinn búið. 

„Á maður ekki að ætla að rík-
isstjórnin meini það að hún vilji 
hækka matarskattinn?“ segir Guð-
mundur Steingrímsson, formaður 
Bjartrar framtíðar, og bætir við að 
hann telji málið vera vanhugsað frá 
upphafi. 

„Stjórnin sagðist ætla að ein-
falda virðisaukaskattskerfið. Það 
er hins vegar engin einföldun í 
þessu. Þrepin eru jafnmörg og 
þau voru og það er ein undanþága 
fyrir ferðaþjónustuna. Fjármála-
ráðherra segir að það verði ekki 
frekari breytingar,“ segir hann og 
bætir við að Björt framtíð styðji 
ekki hækkun á matarskatti. 

„Á sama tíma og auðlegðarskatt-
ur upp á 10 milljarða er felldur 
niður og veiðigjöldin lækkuð enn 
meira er farið í skattahækkanir á 

almenning í landinu,“ segir Katr-
ín og telur þetta ranga forgangs-
röðun.   

„Mér finnst ótrúlegt, einmitt 
þegar við erum komin út úr krepp-
unni og fólk er búið að leggja 

mikið á sig í mörg ár, þá sé komið 
inn með ellefu milljarða hækkun 
á helstu lífsnauðsynjar. Þetta er 
stærsta einstaka skattahækkunin á 
almenning frá hruni,“ segir Helgi.

  johanna@frettabladid.is

Líkt og sviðsetning á leikriti
Leiðtogar stjórnarandstöðunnar eru andvígir hækkun á matarskatti. Formaður VG og þingflokksformaður 
Samfylkingar segja undarlegt að samhljóm vanti milli stjórnarflokkanna. Vanhugsað, segir formaður BF.

Á ALÞINGI  Hækkun matarskattsins verður án efa eitt af stóru málunum á Alþingi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

UTANRÍKISMÁL Utanríkisráðherrar 
Norðurlandanna og Eystrasalts-
ríkjanna ræddu öryggishorfur í 
Evrópu á fundi í Tallinn í gær.  

Í tilkynningu frá Gunnari 
Braga Sveinssyni utanríkisráð-
herra segir að brýnt sé að hvergi 
verði hvikað frá grundvallargild-
um sem séu leiðarljós í utanríkis-
stefnu ríkjanna, virðingu fyrir 
alþjóðalögum, lýðræði, mannrétt-
indum og réttarríkinu.  Gunnar 
Bragi segir mikla samstöðu í 
hópnum. Sem fyrr valdi fram-
ferði Rússa í Úkraínu áhyggjum.
 - jme

Utanríkisráðherrar á fundi:

Öryggishorfur í 
Evrópu ræddar

GUNNAR BRAGI SVEINSSON  Utanrík-
isráðherra ræddi stöðu mála í Evrópu.
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Öflugri netleiðir 

fyrir þitt heimili
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3 HERMENN Á VEGG Í MEXÍKÓBORG  
Þeir eru að bíða eftir að æfing hefjist 
fyrir hersýningu, sem haldin verður á 
fullveldisdegi Mexíkós þriðjudaginn 
16. september. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÝRALÍF Í MOSKVU  Ísbjörn sólar sig í dýragarðinum í Moskvu og gjóar um leið augunum á fugl 
sem spígsporar hjá. Dýragarðurinn er 140 ára um þessar mundir. NORDICPHOTOS/AFP

FALLNI TURNINN Á GASA  Pal-
estínumenn fara með föstudags-

bænirnar undir bænaturninum sem 
eyðilagðist í árásum ísraelska hersins í 
Gasaborg. NORDICPHOTOS/AFP

HANDJÁRNAÐUR VIÐ RENNIBRAUT Í KÓLUMBÍU  Fangelsið í Bogota, höfuðborg Kólumbíu, er 
yfirfullt þessa dagana. Nokkrir fangar hafa því verið hafðir í haldi, sumir dögum saman, á leikvelli 

handan götunnar. Veðrið hefur verið gott. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FLÓÐ Í PAKISTAN  Mynd þessi var tekin 
úr þyrlu pakistanska hersins þegar 
flogið var yfir nokkur hús þar sem íbúar 
bíða af sér flóðin. NORDICPHOTOS/AFP

1

4

2
53

5
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Margfalt gagnamagn og enn fleiri leiðir

Nú hafa áskriftarleiðir Símans miklu meira gagnamagn innifalið 
auk þess sem þrjár nýjar leiðir líta dagsins ljós. Frá 1. október
verður mælingum á internetumferð breytt en nánari upplýsingar 
er að finna á siminn.is.

Þú færð góða yfirsýn yfir netnotkun heimilisins á Þjónustuvef 
Símans og getur skoðað fjölbreytt úrval áskriftarleiða. Skráðu
þig inn á  thjonustuvefur.siminn.is og veldu þá leið sem hentar
ykkur best.

Samsettir fjáröflunarpakkar eða sérsniðnir eftir óskum hópsins 

Öflug fjáröflun 
fyrir hópinn

www.rekstrarland.is Mörkinni 4 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís 
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

Hafðu samband við sérfræðinga okkar í Rekstrarlandi 
í síma 515 1100 eða hjá útibúum Olís um land allt.

EFNAHAGSMÁL Guðmundur Stein-
grímsson vill að ríkisstjórnin móti 
stefnu til framtíðar í gjaldmiðils-
málum. Í stefnunni komi fram hver 
eigi að vera framtíðargjaldmiðill 
Íslands. Hann hefur ásamt nokkr-
um öðrum þingmönnum flutt til-
lögu þessa efnis á Alþingi.

Í greinargerð með tillögunni 
segir að kostir Íslands í gjaldmið-
ilsmálum séu þó nokkrir. „Þar er 
ég að vísa í skýrslu Seðlabankans 
um málið sem mér sýnist vera afar 
vönduð,“ segir Guðmundur í sam-
tali við Fréttablaðið.

„Menn þurfa nú samt ekki að vera 
langskólagengnir til þess að átta sig 
á því að það eru í raun aðeins tveir 
kostir,“ segir hann. Annaðhvort 
sé það að vera áfram með krón-
una eða ganga í Evrópusamband-
ið, ganga í ERM II-samkomulagið 
og taka upp evru í framhaldinu.
  Ragnheiður Ríkharðsdóttir, for-
maður þingflokks Sjálfstæðis-
flokksins, segist ekki hafa skoðað 
tillögu þingmanna Bjartrar fram-
tíðar og þess vegna ekki tekið 
afstöðu til hennar. „Mér finnst við 
þurfa að velta fyrir okkur og fara 
í það að aflétta þessum gjaldeyris-
höftum og vinna okkur út úr þeim 

vanda sem við blasir þar áður en við 
förum að fara í vinnu við breytingu 
á peningastefnunni,“ segir hún.
 Ragnheiður segir að það sé í 
gangi ákveðin peningastefna. „Og 
það er í gangi vinna um breyt-
ingar á lögum um Seðlabank-
ann þar sem þessi mál verða 
væntanlega öll tekin fyrir.“  
 jonhakon@frettabladid.is

Kalla eftir 
skýrari stefnu
Þingmenn Bjartrar framtíðar vilja að ríkisstjórnin 
móti framtíðarstefnu í peningamálum. Þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins segir brýnt að aflétta höftum.

Á ALÞINGI  Guðmundur Steingrímsson 
segir í raun bara tvo kosti í stöðunni í 
peningamálum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



17 ára frumkvöðull 
byrjar að selja kafbáta. 320 KAFBÁTAR

„PETE´S SUPER SUBMARINE“

SELDUST FYRSTA DAGINN.

SNAKK BÁTUR - seinna 
þekktur sem 6” bátur.

1968

1977

Fyrsta fréttin um
SUBWAY á Íslandi.

1994 - MAÍ

SUBWAY kynnir 7 báta
með 6 grömmum af fitu 
eða minna.

1997 - MARS

>

SUBWAY á Íslandi opnar.
1994 - 11. SEPTEMBER

1990

SUBWAY nafnið
notað í fyrsta sinn.

SUBWAY STAÐIR HAFA VERIÐ OPNAÐIR

1995 - FEBRÚAR

25 manns í vinnu
hjá SUBWAY
á Íslandi.

1996 - ÁGÚST

Nyrsti SUBWAY í
heimi opnar á Akureyri.

1965

1968

1977

1990

1995

1996

1997

1994

5000



Við þökkum viðskiptin síðustu 20 ár!

>

2002 - NÓVEMBER

SUBWAY opnar
í Vesturbænum.

2000

JARED missir 110 kg 
og heimurinn fylgist með.

00

g 
ð.

2003 - MAÍ

Kjúklingabringa
klárast á Íslandi.

2005

Ristaðir bátar
í fyrsta sinn.

2013 - ÁGÚST

SUBWAY opnar 24. staðinn á Íslandi og verður stærsta 
skyndibitakeðja í heimi með yfir 40.000 útsölustaði.

2000

2002

2003

2005

2013

2014

2014 - ÁGÚST

Bátur dagsins
kynntur til leiks.

BÁTUR
DAGSINS
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Frá kr.99.950
m/allt innifalið

18. sept. í 11 nætur
Netverð á mann frá kr. 99.950 á Roc Costa Park m.v. 2 fullorðna 
í herbergi.

Costa del Sol

34.950
Flugsæti frá kr. 

DÖNSK HÖNNUN

NÝJUNG

* Allir sem fá tilboð í nýtt eldhús og/eða bað eiga möguleika á að vinna 100.000 króna gjafabréf. Dregið 1. desember 2014 
**Verð er fyrir skápa, sökkla og borðplötu. Fyrir utan vask, blöndunartæki, heimilistæki og lýsingu. 

NÝJUNG TINTA ELDHÚS

723.475,-**

Um helgina afhjúpar Kvik nýja eldhús- og baðlínu sem hlotið hefur nafnið Tinta. Líttu við í kaffi og 
meðlæti, upplifðu nýjungarnar og vertu með í pottinum um 100.000 króna gjafabréf. 

Kvik Reykjavík: Suðurlandsbraut 16, 108 Reykjavík, sími 5880500

VINNUR ÞÚ 

100.000 KR. GJAFABRÉF ?*

FRUM-SÝNINGLAUGARDAG 11-17 
SUNNUDAG 13-17

SUÐUR-AFRÍKA Réttarhöldunum 
yfir Oscari Pistorius hefur verið 
frestað til 13. október. Verjendur 
og saksóknari fá þá orðið áður en 
refsing verður ákveðin.

Thokozile Masipa dómari sak-
felldi Pistorius fyrir manndráp. 
Hann á þar með yfir höfði sér allt 
að fimmtán ára fangelsisdóm, en 
lögspekingar telja líklegt að hann 
fái í mesta lagi tíu ár. Lágmarks-
refsing fyrir manndráp er sjö ára 
fangelsi.

Dómarinn taldi Pistorius engu 
að síður saklausan af morðákæru, 
þar sem saksóknurum hefði ekki 
tekist að sanna að Pistorius hefði 
ætlað sér að drepa manneskju 
þótt hann yrði unnustu sinni að 
bana.

Saksóknarar sögðu niðurstöð-
una valda sér vonbrigðum. Þeir 
töldu næg rök fyrir því að sakfella 
Pistorius fyrir morð, þótt dómar-
inn væri á öðru máli. Þeir myndu 
hins vegar ekki ákveða hvort 
dómnum yrði áfrýjað fyrr en eftir 
að refsing hefur verið ákveðin.

Pistorius varð unnustu sinni, 
Reevu Steenkamp, að bana á 
heimili sínu í Pretoríu 14. febrú-
ar í fyrra. Hún var inni á salerni 
bak við læstar dyr. Hann hefur 
frá upphafi haldið fast við þann 
framburð sinn að hann hafi verið 

Á nú yfir höfði sér 
allt að fimmtán ár
Saksóknarar furða sig á að Pistorius hafi ekki verið sakfelldur fyrir morð. Réttar-
höldunum var frestað fram í október, en þá fá verjendur og saksóknari orðið áður 
en refsing er ákveðin. Verði áfrýjað eða höfðað einkamál halda réttarhöld áfram.

Morð að yfirlögðu ráði Sýknaður af að hafa vísvitandi áformað að drepa 
manneskju, hvort sem það væri unnusta hans eða innbrotsþjófur

Morð Sýknaður af því að hafa í hita leiksins ætlað sér að drepa mann-
eskju, en þó án þess að hafa fyrirfram ætlað sér það

Vítavert manndráp Sakfelldur fyrir að hafa drepið manneskju án þess að 
hafa ætlað sér það, en þó af vítaverðu gáleysi

Ákæra fyrir að hafa hleypt af skoti innan um fólk Sakfelldur fyrir að 
hafa hleypt af byssu inni á veitingahúsi

Önnur ákæra fyrir að hafa hleypt af skoti innan um fólk Sýknaður af 
að hafa skotið af byssu í gegnum þaklúgu á bifreið

Ákæra fyrir að hafa haft í fórum sínum skotfæri án lagaheimildar 
Sýknaður

Ákærurnar og dómsniðurstaðan

PAKISTAN, AP Herinn í Pakistan segist hafa 
handtekið tíu herskáa íslamista vegna gruns um 
aðild að árásinni á Malölu Júsúfsaí árið 2012.

Malala var þá 16 ára gömul, þekkt í föður-
landi sínu fyrir að krefjast menntunar fyrir 
stúlkur og fyrir að gagnrýna ofríki og ofbeldi 
talibana.

Hún hlaut alvarleg skotsár á höfði, var flutt á 
sjúkrahús í Bretlandi og hefur náð sér vel. Hún 
hefur fengið ýmsar viðurkenningar fyrir hug-
rekki sitt. - gb

Tíu herskáir íslamistar handteknir í Pakistan:

Grunaðir um aðild 
að árás á Malölu

MALALA JÚSÚFSAÍ  Varð 
fyrir skotárás árið 2012. 
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AÐ LOKNUM 
DÓMI  Pistor-
ius leiddur úr 
dómsalnum 
í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

að skjóta á innbrotsþjóf.
Auk áfrýjunar gæti Pistorius 

þurft að svara til saka í einkamáli, 

telji fjölskylda Reevu ástæðu til 
að krefja hann um skaðabætur.

 gudsteinn@frettabladid.is



50-
80%
afsláttur af öllum vörum

Opið virka daga frá kl. 11 til 18 
laugardaga frá kl. 11 til 17 
sunnudaga frá kl. 13 til 17
Sími 568 9512 

verslun af merkjavöru!

Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)

Troðfull

Barnafatnaður frá
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Af hverju vill fólk hafa lægri 
skatta á mat en aðrar 
vörur? Væntanlega vegna 
þess að það vill gera vel 

við fátækasta fólkið. Fólk hugsar: 
„Fátækt fólk eyðir hlutfallslega 
meiri pening í mat en ríkt fólk. 
Lágir skattar á mat gagnast fátæku 
fólki.“ Þetta er rökrétt en rangt.

Fátækt í dag er ekki sú sama og 
fátækt á dögum iðnbyltingarinnar. 
Sú var tíðin að fólk, sérstaklega 
fátækt fólk, þurfti að nota mjög 
stóran hlut af fé sínu til að kaupa 
sér mat. Þetta hefur breyst. Sam-
kvæmt tölum Vinnumálastofnun-
ar Bandaríkjanna (BLS) lækkaði 

þáttur matvöru 
í heildarútgjöld-
um heimilanna 
þar í landi úr 
43% árið 1901 í 
13% árið 2002. 
(Sjá: www.bls.
gov/opub/uscs/
report991.pdf)

Þótt ég þekki ekki til sögulegra 
gagna um hlutfallslega eyðslu 
íslenskra heimila í aldanna rás 
má ætla að þróunin hér hafi verið 
svipuð og annars staðar. Eftir því 
sem þjóðin varð ríkari minnkaði 
hlutdeild matar í útgjöldum lands-
manna. Í dag eyða Íslendingar um 

15% í mat- og drykkjarvörur. Þetta 
er samkvæmt tölum frá Hagstofu 
Íslands.

En það hlýtur þá að vera mik-
ill munur á þessu hlutfalli eftir 
tekjum fólks – er það ekki? Fólk 
borðar svipað mikið, fátæka fólk-
ið eyðir miklu í mat og ríka fólk-
ið eyðir þá öllum afganginum í 
flatskjái? Tölurnar segja annað: 
Ríkasti fjórðungur þjóðarinnar 
notar 14,5% af útgjöldum sinum í 
mat. Fátækasti fjórðungurinn notar 
14,7%. Ef við tökum raftæki þá 
eru hlutföllin þessi: Ríkari – 1,0%, 
fátækari – 0,9%. Sem sagt: Enginn 
teljandi munur.

SPOTTIÐ

MÍN SKOÐUN: PAWEL BARTOSZEK

Gegn fátækt sem var

Menn geta tekið þessar tölur 
og gert ýmislegt við þær. 
Menn geta bent á að hinir 

tekjuminni (t.d. námsmenn) verði 
í einhverjum tilfellum að taka lán 
fyrir neyslu sinni. Og þá, með því 
að nota prósentur sem summast 
upp í miklu meira en 100, má fá að 
fátækt fólk eyðir hærri prósentu af 
tekjum í mat, en ríkt fólk. En hið 
sama gildir fyrir alla aðra vöru-
flokka! Hið eina sem þeir prósentu-
reikningar sýna, þar sem hluta er 

ekki deilt með heild, er að betra er 
að eiga meiri peninga en minni. En 
fyrst nánast engu munar á hlut-
fallslegum útgjöldum hinna ríkari 
og hinna fátækari þá er lægri mat-
arskattur afskaplega óskilvirk leið 
til að hjálpa hinum síðarnefndu.

Með einföldun mætti hugsa þetta 
svona: Fyrir hvern hundraðkall 
sem við ætlum að gefa fátækum 
manni í formi lægri matarskatta, 
þurfum við að gefa ríkum manni 
200 kall. Virðisaukaskattur, eins 

sniðugur og hann er, er ekki gott 
tæki til tekjujöfnunar. Tekjuskattar 
henta betur. 

Það er langt því frá allt frábært 
sem ríkisstjórnin er að gera í ríkis-
fjármálum. Milljónagjafir til fólks 
sem varð fyrir því „óláni“ að eign-
ast íbúð eru rugl. En það að minnka 
bilið milli virðisaukaskattsþrepa er 
góð hugmynd. Og það að hætta að 
innheimta 25% vörugjöld af flest-
um skemmtilegri raftækjum er góð 
hugmynd líka.

Ómarkviss aðstoð

Á fólk að borða gúmmíbangsa 
í staðinn fyrir brauð? Á fólk 
að kaupa glænýjan ísskáp 

sem stendur svo tómur, því það 
hefur ekki efni á mat? Á að lækka 
verðið á lúxusbílum en hækka 
verð á bókum? Að búa til paranir 
sem þessar er létt. Ef helmingur 
af vörum í einhverju landi lækkar 
og helmingur hækkar verður allt-
af hægt að finna einhverja göfuga 
vöru sem lækkar í verði og öfugt.

Ef stjórnarandstaðan kemst til 
valda mun hún þá lækka skatt á 
bækur og mat en hækka skatt á föt 

og aðra vörur? Vill þá Katrín Jak-
obsdóttir að ég krókni úr kulda, 
nakinn í strætóskýli, með nýprent-
aða íslenska skáldsögu undir hand-
arkrikanum? Vill Árni Páll að ég 
drekki tómatsafann minn ókældan 
og helst beint úr fernunni? Og af 
hverju á að skattleggja pitsusneið-
ina lægra en hlaupaskóna? Hvaða 
lýðheilsuskilaboð eru það?

Auðvitað snýst þetta ekki um 
einhverjar skoplegar paranir. Póli-
tík snýst heldur ekki bara um það 
sem var í gær og breyttist í dag 
heldur líka um það hvernig menn 

vilja virkilega hafa hlutina þegar 
fram í sækir. Mín skoðun er að það 
væri betra að hafa eina vaskpró-
sentu, sem fæstar undantekning-
ar og sem fæst vörugjöld. Og, já, 
í þannig kerfi verða bækur dýr-
ari og tölvuleikir ódýrari. En það 
er ekki ríkisins að hvetja fólk til 
að lesa frekar bækur en að spila 
tölvuleiki. Það er ekki ríkisins að 
hvetja fólk til að setja frekar kæfu 
en sultu á brauðið sitt. Sérstaklega 
ef það gagnast hinum fátæku ekki 
neitt.

Hin fyndnu pör

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA
897-2896 OG Á WWW.BAKLEIKFIMI.IS

Hefst 3. september

Fjörugir tímar undir leiðsögn sjúkraþjálfara.
Mánudaga kl. 17.45 og miðvikudaga kl. 18.15 í Grensáslaug

AQUA FITNESSBAKLEIKFIMI Í GRENSÁSLAUG
Mánudaga og föstudaga kl. 16.15 og 17.00 
Betri líðan í hálsi, herðum og baki undir 
leiðsögn sjúkraþjálfara.

S
egjast verður eins og er að kynning ríkisstjórnarflokk-
anna á fjárlagafrumvarpinu er ekki til þess fallin að 
vekja traust. 

Þannig kom fram í máli Sigmundar Davíðs Gunn-
laugssonar forsætisráðherra í viðtali við Kastljós Sjón-

varpsins á fimmtudag að þingflokkur Framsóknarflokksins hefði 
sett þann fyrirvara við fyrirhugaðar breytingar á virðisauka-
skattkerfinu að þær yrðu til hagsbóta fyrir fólk í öllum tekju-

flokkum. „Það kemur til greina 
að gera hverjar þær breytingar 
sem þarf til að ná þessu grund-
vallarprinsippi,“ sagði forsætis-
ráðherra. „Í þinglegri meðferð 
næstu vikurnar og mánuðina 
ætlum við að tryggja að þetta 
skili sér til allra hópa.“

Í fyrstu umræðum þingsins 
eftir sumarleyfi um fjárlagafrumvarpið hnutu þingmenn 
stjórnarandstöðunnar eðlilega um þetta misræmi. „Á maður ekki 
að ætla að ríkisstjórnin meini það að hún vilji hækka matar-
skattinn?“ spurði Guðmundur Steingrímsson, formaður Bjartrar 
framtíðar, í gær. Í frétt blaðsins í dag kemur fram að hann telji 
málið vanhugsað frá upphafi.

Undir þá ályktun kann að ýta að í texta fjárlagafrumvarpsins 
sem birt var á vef fjármálaráðuneytisins í vikunni birtist önnur 
útfærsla á virðisaukaskattsbreytingunum en lagt er upp með í 
raun. Þar var gert ráð fyrir að breytingin tæki gildi á tveimur 
árum og endaði í 14 prósentum 2016.

Í frumvarpinu er líka gert ráð fyrir að á næstu tveimur árum 
verði seldur 30 prósenta hlutur í Landsbankanum. Þar verður 
afar forvitnilegt að sjá nánari útfærslu því tæpast má gera ráð 
fyrir því að hámarksverð fáist fyrir eignarhlut þar sem kaupandi 
hlutarins gengst inn á að vera minnihlutaeigandi í ríkisfyrirtæki.

Líklegast er því að Landsbankinn hverfi hratt úr ríkiseigu eftir 
að þetta skref er stigið, hvort sem það verður með hlutabréfa-
útboði og skráningu í Kauphöllina eða með frekari sölu eignar-
hlutar. Sporin hræða hins vegar í þessum efnum, enda hafa 
margir talið rót hrunsins liggja í klúðrinu við síðustu einkavæð-
ingu ríkisbankanna, þar sem fallið var frá skipulögðu söluferli 
með áherslu á dreift og erlent eignarhald, yfir í að selja völdum 
hópum eignirnar.

Á þetta, eins og annað, kemst vonandi skýrari mynd  í með-
förum Alþingis á fjárlagafrumvarpinu næstu daga þótt umræður 
í gærmorgun hafi kannski ekki aukið tiltrú fólks á gagnsemi 
umræðunnar. Þar fór stór hluti umræðunnar fyrir hádegi í 
orðhengilshátt og rugl þar sem þingmenn stjórnarandstöðunnar 
reyndu að fá forsætisráðherra til að svara spurningum um 
margvísleg efni sem að hans ráðuneyti snúa, en ráðherrann stóð 
fastur á því að svara bara spurningum sem sneru að dóms- og 
lögreglumálum. Hann væri mættur í pontu með þann hatt einan 
á höfðinu.

Fólk sem fylgdist með þessum fyrstu umræðum á haustþinginu 
getur bara vonað að fall sé fararheill og að þær verði vitlegri í 
framhaldinu. 

Kynning fjárlaga er lítt traustvekjandi:

Alþingi höktir af 
stað eftir sumarfrí

Óli Kristján
Ármannsson

olikr@frettabladid.is
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5 ra byrgð
takmarkaður akstur

N i b llinn er Hyundai

Hyundai – Kauptúni 1 – Beint á móti IKEA – Sími: 575 1200

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080 www.hyundai.is – www.facebook.com/hyundai.is

Glæsilegur rangur Hyundai
 gæðak nnun J.D. Power

Eins og fram hefur komið  b lablaði Fr ttablaðsins rataði Hyundai n lega  fyrsta sæti gæðak nnunar J.D. Power. 
Einkum voru það reiðanleiki og l g bilanat ðni sem skiluðu Hyundai sigri  þremur stærðarflokkum. Þessi niðurstaða 
staðfestir að Hyundai b lar eru með þeim traustustu og endingarbestu  markaðnum.

Hyundai ix35 sj lfsk.
4x4 d silsportjeppi
Verð fr : 6.290.000 kr.
Eyðsla fr  6,8 l/100 km*

Hyundai i10
Eyðsla fr  4,7 l/100 km  
bl nduðum akstri.
Verð fr  kr. 1.990.000

Hyundai i20
Eyðsla fr  3,8 l/100 km  
bl nduðum akstri.
Verð fr  kr. 2.390.000

Hyundai ix20
Eyðsla fr  4,5 l/100 km  
bl nduðum akstri.
Verð fr  kr. 3.790.000

Hyundai i30
Eyðsla fr  4,1 l/100 km  
bl nduðum akstri.
Verð fr  kr. 2.990.000

Hyundai Santa Fe 
Eyðsla fr  6,7 l/100 km  
bl nduðum akstri.
Verð fr  kr. 7.150.000
N  f anlegur  sj  manna tg fu

Fj rhj ladrifinn / hiti  st ri / hiti  fram- og aftursætum / 

t lvust rð miðst ð / HAC brekkubremsa / bakkmyndav l 

/ Bluetooth m. snertiskj  / fjarlægðarskynjarar að aftan 

og framan / leður  slitfl tum  sætum.

OPIÐ  DAG
FR  KL. 12-16
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Eina atvinnugreinin hér-
lendis sem enn starfar við 
víðtæk innflutningsbönn, 
ofurtolla en jafnframt 
umtalsverða ríkisstyrki 
er landbúnaðurinn. Land-
búnaðarkerfið íslenska 
er mikil ógagnsæ flækja, 
hannað í anda gamla sov-
éska hagkerfisins. Megin-
inntak er að framleiða sem 
mest, óháð afkomu eða eft-
irspurn. Vinnutekjur í sauðfjár-
rækt eru nánast engar, þótt óselj-
anlegt kjöt hrúgist upp. Inntektin 
kemur beint frá ríkinu. Starfsum-
hverfi íslenska bóndans er sovéskt, 
því hann ber enga ábyrgð á eigin 
framleiðslu. Afkoma hans ákvarð-
ast á skrifstofum í Reykjavík. Það 
skiptir einstaka bændur litlu máli, 
þótt allir markaðir séu yfirmettir. 
Lögmál framboðs og eftirspurnar 
eru að engu höfð. Sovétmenn þótt-
ust hafa afsannað hin „kapítal-
ísku“ lögmál um framboð og eft-
irspurn, en gáfust að lokum upp 
nær örendir. Íslenska bændafor-
ystan og stjórnmálaflokkar henn-
ar þybbast við og lofsyngja þetta 
örláta sóunarkerfi. Þá er ótalin sú 
jarðvegseyðing sem stóraukið beit-
arálag veldur hrjóstrugum úthag-
anum.

Niðurgreidd offramleiðsla
Skömmu eftir að aflamarkskerf-
inu í sjávarútvegi var komið á 
fót, en það gekk m.a. út á að laga 
sókn að veiðigetu fiskistofna, voru 
bújarðir „kvótasettar“. Opinber 
tilgangur var sagður vera að laga 
framleiðslumagn að innlendri eft-
irspurn. Reynslan sýnir að það var 

blekking. Kvótasetning í 
mjólkurframleiðslu virðist 
beinast að bændum sjálf-
um til að koma í veg fyrir 
að þeir fari að keppa hver 
við annan í verði. Kvótinn 
í sauðfjárrækt virðist vera 
mælikvarði á framtíðar-
greiðslur úr ríkissjóði. 
Offramleiðslan er óbreytt. 
Nýverið birti Hagstofan 
upplýsingar um að af 9.000 

tonna lambakjötsframleiðslu væru 
enn um 2.000 tonn óseld, þrátt 
fyrir að flutt hafi verið út um 2.500 
tonn. Þetta segir að ekki þurfi að 
framleiða nema um 4.000 tonn til 
að fullnægja innlendri neyslu. Það 
má vissulega finna réttlætingu á 
niðurgreiðslu kindakjöts innan-
lands. Haft var eftir einum for-
ystumanna bænda að útflutning-
ur á kindakjöti væri þjóðhagslega 
hagkvæmur. Sú hagþvæla, að örlít-
ið brot af heildarkostnaði sem skili 
sér í gjaldeyri, réttlæti útflutning-
inn, er aumkunarverð. Meinleg er 
sú manngæska að niðurgreiða mat 
ofan í útlendinga á meðan 12.500 
Íslendingar eiga hvorki til hnífs né 
skeiðar. 2.500 íslensk börn fá ekki 
nægju sína að borða, en okkur er 
svo hlýtt til stöndugra útlendinga 
að við eyðum stórfé til að gefa 
þeim ódýrt kjöt. Þetta hefði ein-
hvern tíma verið kölluð rangsnúin 
mannúð.

Hverjum þjónar sóunin ?
Svona dýrt og sóunargjarnt fram-
leiðslukerfi nærist ekki bara á 
þröngsýni og þrjósku. Eini mark-
vissi hvatinn sem innbyggður 
er í kerfið er sá að fjölga sauðfé 

án afkomuáhættu fyrir bændur. 
Þótt útflutningsbæturnar hafi að 
nafni til verið afnumdar, þá er nú 
farið bakdyramegin inn í ríkis-
sjóð. Greiðslurnar skila sér. Þótt 
kerfið gagnist ekkert sérstaklega 
minni bændum, þá þjónar það 
ágætlega þeim sem geta nýtt sér 
vissa hagkvæmni stærðarinnar, 
þeim sem geta sankað að sér kvót-
um og þar með greiðslum úr rík-
issjóði. Þá kveinka innflytjendur 
fóðurs og áburðar sér ekki undan 
þessu kerfi. Og ekki má gleyma 
afurðarstöðvunum. Þær hagn-
ast af því að meðhöndla og vinna 
úr vöru sem stendur vart undir 
eigin framleiðslukostnaði. Svína- 
og alifuglabændur maka krók-
inn í skjóli innflutningsbanns. Já, 
þetta er vissulega mikið töfrakerfi 
fyrir alla aðstandendur þess, nema 
þá sem borga brúsann. Við greið-
um fyrir helmingi meira kjöt en 
við borðum. Landið er ásetið fé 
sem enginn þarf á að halda. Fáir 
útvaldir, sem hafa tögl og hagldir 
á öllum ríkis stjórnum, sjá til þess 
að vitleysunni er haldið áfram. 
Þessari skaðlegu óráðsíu verður 
að linna, því auk útgjalda fyrir 
almenning, er þetta ein af stóru 
hindrununum áleiðis til heil-
brigðari atvinnuhátta, svo ekki sé 
minnst á landvernd.

Landbúnaðarkerfi ð – 
broddur á barka þjóðarinnar

Við viljum gjarnan gera okkur 
gildandi á meðal stærri þjóða 
meðal annars með þátttöku í 
Júróvision. Júróvision hefur mikið 
skemmtanagildi, sameinar fjöl-
skyldur og vini yfir sjónvarpinu og 
hvetur okkur til að grilla snemma 
að vori. En því miður þá höfum við 
oftar en ekki vermt síðustu sætin, 
við reynum þó og tökum þátt.

Við ættum líka að vilja gera 
okkur gildandi á meðal stærri 
þjóða í stórum málum eins og 
mannréttindamálum. Mannrétt-
indi veita okkur alls konar rétt 
svo sem til framfærslu, sjálfstæðs 
lífs, náms, starfa, heilbrigðisþjón-
ustu, háralitunar og margs ann-
ars sem skiptir okkur öll máli í 
daglegu lífi. Við hjá ÖBÍ efumst 
stundum um áhuga stjórnvalda á 
að gera sig gildandi í mannrétt-
indamálum. Nýlega áttum við fund 
með ráðherra mannréttindamála, 
Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, þar 
sem við bentum á að Ísland er eitt 
af síðustu löndum til að innleiða 
mannréttindasamning Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 
(SRFF). Samningurinn var undir-
ritaður fyrir Íslands hönd 30. mars 
2007, síðan þá hafa stjórnvöld 
nokkrum sinnum áætlað að leggja 
fram frumvarp á Alþingi um full-
gildingu samningsins en af því 
hefur ekki orðið. Í þingsályktun 
um framkvæmdaáætlun í málefni 
fatlaðs fólks til ársins 2014, sem 
Alþingi samþykkti 11. júní 2012, 
kemur fram að frumvarp eigi að 
fara fyrir Alþingi eigi síðar en á 
vorþingi 2013. Það gekk ekki eftir 
og var því næsta áætlun á vorþingi 
2014, sem hefur heldur ekki orðið. 

Nú hafa stjórnvöld sagt að frum-
varpið verði lagt fram á vorþingi 
2015.

158 lönd hafa þegar skrifað 
undir samninginn og þar af hafa 
150 innleitt hann. Núverandi staða 
er sú að Ísland er eitt af átta síð-
ustu löndunum. Það er vissulega 
von okkar að stjórnvöld taki við 
sér og keppist við að stýra landinu 
með slagorðinu „með mannrétt-
indalögum skal land byggja“.  

Staðreyndin er hins vegar sú 
að við vermum sæti neðarlega á 
listanum. Er markmiðið að verða 
síðust til innleiðingar á mannrétt-
indasáttmála? Ef svo er, þá verð-
ur hæglega hægt að hrópa: „Jibbí, 
við urðum í síðasta sæti!“ og er þá 
ekki um að ræða glamúrkeppni 
Júróvision heldur MANNRÉTT-
INDI!

Jibbí, í síðasta sæti 
í Júróvision
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LANDBÚNAÐUR

Þröstur Ólafsson
hagfræðingur

➜ 2.500 íslensk börn fá 
ekki nægju sína að borða, 
en okkur er svo hlýtt til 
stöndugra útlendinga að 
við eyðum stórfé til að gefa 
þeim ódýrt kjöt. 

MANNRÉTTINDI

Ellen Calmon
formaður ÖBÍ

Halldór Sævar 
Guðbergsson
varaformaður ÖBÍ

➜ Staðreyndin er hins 
vegar sú að við vermum sæti 
neðarlega á listanum. Er 
markmiðið að verða síðust 
til innleiðingar á mannrétt-
indasáttmála?
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Í vor mælti fjár-
mála- og efna-
hagsráðherra 
fyrir frumvarpi 
til laga um opin-
ber fjármál. 
Frumvarpið felur 
í sér heildarlög-
gjöf um fjármál 
ríkis og sveitar-
félaga þar sem 
áhersla er lögð á 
langtímastefnu-
mörkun opin-
berra fjármála, 
aukinn aga við 
framkvæmd fjár-
laga og markviss tengsl almanna-
fjár við stefnur og áætlanir. 
Mörg markverð nýmæli má finna 
í frumvarpinu sem munu hafa 
veruleg áhrif á fyrirkomulag 
ríkisrekstrarins ef það verður að 
lögum, en fjármála- og efnahags-
ráðherra mun leggja frumvarpið 
fram á ný á haustþingi.

Markvissari stefnumótun
Í frumvarpinu er gert ráð fyrir 
að verulegar breytingar verði 
gerðar á skipulagi og vinnulagi 
við stefnumótun og áætlanagerð 
hins opinbera. Skilgreina á stefnu 
fyrir málefnasvið og málaflokka 
samhliða fækkun fjárlagaliða. 
Hver ráðherra á síðan að setja 
fram stefnu fyrir þau málefna-
svið og málaflokka sem hann ber 
ábyrgð á til eigi skemmri tíma en 
fimm ára. Málefnasviðsstefnur 
munu í raun leiða hvert svið og 
áætlanir málaflokka. Gera má 
ráð fyrir að fjöldi málefnasviða 
í fjárlagafrumvarpi telji um þrjá 
tugi og að fjöldi málaflokka verði 
um fimm til sjö að meðaltali á 
hvert málefnasvið. Með mark-
vissri fækkun fjárlagaliða og til-
komu málefnasviðsstefna tekst 
m.a. að skapa skýrari grundvöll 
fyrir tengingu á milli stefnumót-
unar og úthlutunar fjárveitinga.
Í frumvarpinu er því gert ráð 
fyrir vandaðri stefnumótun fyrir 
málefnasvið og málaflokka sem 
hlutaðeigandi fagráðherra ber 
ábyrgð á. Í stefnu fyrir málefna-
svið og málaflokka skal meðal 
annars greint frá gæða- og þjón-
ustumarkmiðum og hvernig 
markmiðum verði náð með tilliti 
til fjármuna. Forsenda stefnumót-
unar fyrir málefnasvið er ríkt 
samstarf ráðuneyta og ríkisstofn-
ana, en þær eiga m.a. að móta 
stefnu á hverju ári fyrir starf-
semi sína til næstu þriggja ára. 
Þar skal m.a. greint frá mark-
miðum og almennum áherslum 
og hvernig áætlaðar fjárveitingar 
til stofnana samræmast ann-
ars vegar markmiðum í rekstri 
hlutaðeigandi stofnunar og hins 
vegar þeim gæða- og þjónustu-
markmiðum sem fram koma í 
málefnasviðsstefnu.

Auka stefnumótunarþekkingu
Árið 2012 var gerð greining á 
helstu stefnum og áætlunum 
ríkisins. Eitt af því sem kom 
fram í þeirri greiningu var að 
stefnur og áætlanir þurfa að vera 
fjármagnaðar svo að þær verði 
framkvæmdar og nái markmið-
um sínum. Með frumvarpi um 
opinber fjármál er stigið stórt 
skref í þá átt. Greiningin leiddi 
einnig í ljós að stefnur og áætl-
anir ríkisins segja til um hvað 
þær ætla að gera en leiða í fæst-
um tilfellum til framkvæmda. Þá 
reyndist samhæfingu þeirra vera 
ábótavant, þær eru of margar, 
framkvæmda- og ábyrgðarað-
ilar aðgerða eru ekki ávallt skil-
greindir auk þess sem sjaldan 
voru settir fram hlutlægir árang-
ursmælikvarðar.

Í skýrslu forsætisráðuneyt-

isins, Sam-
hent stjórnsýsla 
(2010), kemur 
m.a. fram að 
styrkja þurfi 
getu og hæfni 
ráðuneyta til 
stefnumótunar 
og tryggja nauð-
synlega sérþekk-
ingu. Ef frum-
varp um opinber 
fjármál verð-
ur að lögum er 
líklegt að álag 
vegna undirbún-
ings stefnumót-

unar verði umtalsvert. Brýnt 
verður að auka þekkingu og 
færni innan stjórnsýslunnar á 
stefnumótun og áætlanagerð til 
lengri tíma með áherslu á faglega 
framsetningu markmiða, víðtækt 
samráð, markvissa innleiðingu 
og eftirfylgni.  

Næstu skref
Við mótun málefnasviðsstefna 
munu ráðuneyti og stofnanir geta 
stuðst við handbók fyrir starfs-
menn Stjórnarráðsins um stefnu-
mótun og áætlanagerð. Gert er 
ráð fyrir að forsætisráðuneytið 
og fjármála- og efnahagsráðu-

neytið styðji við og hafi eftirlit 
með framsetningu stefnumótun-
ar innan ráðuneyta. Til að auka 
yfirsýn og samhæfingu mál-
efnasviðsstefna eru uppi hug-
myndir um stofnun samráðs-
hóps (e. policy profession board) 
allra ráðuneyta. Slík samhæf-
ing þvert á kerfið yrði til mik-
illa bóta í „lóðréttum“ kerfum 
þar sem áskoranir eru í auknum 
mæli „láréttar“. Það er framund-
an breytt vinnulag sem hefur í 
för með sér markvissari stefnu-
mótun, skýrari framtíðarsýn og 
aukinn stöðugleika í íslenskri 
stjórnsýslu. 

Framtíð stefnumótunar og áætlanagerðar hins opinbera
➜ Í stefnu fyrir málefnasvið 
og málafl okka skal meðal 
annars greint frá gæða- og 
þjónustumarkmiðum og 
hvernig markmiðum verði 
náð með tilliti til fjármuna. 
Forsenda stefnumótunar 
fyrir málefnasvið er ríkt 
samstarf ráðuneyta og ríkis-
stofnana, en þær eiga m.a. 
að móta stefnu á hverju ári 
fyrir starfsemi sína til næstu 
þriggja ára.

STJÓRNSÝSLA

Héðinn 
Unnsteinsson
stefnumótunar-
sérfræðingur í 
forsætisráðuneytinu

Pétur Berg 
Matthíasson
stjórnmála- og 
stjórnsýslufræð-
ingur í fj ármála- 
og efnahags-
ráðuneytinu

Save the Children á Íslandi
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NÁÐAR-
STUND 
eftir Hönnuh 

Kent, magnaða 
lýsingu á síðustu 
dögum Agnesar 
Magnúsdóttur, 
síðustu konunnar 
sem tekin var af 
lífi fyrir glæp á 
Íslandi.

Á ÓTTU, nýja plötu Sólstafa. 
Þungarokk eins og það gerist 
best og hrífur jafnvel þá sem 

yfirleitt fíla ekki þungarokk.

Á GLEÐIN ER SVÖRT, 
sýningu Kristínar Gunnlaugs-
dóttur í innra-rýminu í Studio 

Stafni, Ingólfsstræti 6, sem verður 
opnuð klukkan 16 í dag. Þar sýnir 
Kristín ellefu nýjar vatnslitamyndir 
unnar á þessu ári. Sýningin er opin 
frá klukkan 14 til 17 alla daga til 21. 
september.
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FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...
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www.lyfja.is

Fyrir
þig
í Lyfju

www.lyfja.is

Fyrir
þig
í Lyfju

www.lyfja.is

Lægra 
verð í 
LyfjuNicorette 

Fruitmint, forðaplástrar og innsogslyf. 
Allar pakkningar og styrkleikar.

20%
afsláttur
Gildir út september.

- Lifi› heil

sogslyf. 

Á KVIKMYNDINA SKIPA-
FRÉTTIR á RÚV klukkan 
21.35 í kvöld.  Áhrifamikil 

mynd um feðgin sem standa á 
tímamótum og hyggjast hefja nýtt 
líf á fornum slóðum. Saga er byggð á 
verðlaunahandriti eftir Annie Proulx. 
Aðalhlutverk: Kevin Spacey, Julianne 
Moore og Judi Dench.

Stefán Máni Sigþórsson, 
rithöfundur

Breiðafj arðarþorskur og 
veikur köttur 
„Ég verð með rokklingunum 
mínum. Við þurfum meðal annars 
að fara með veikan kött til dýra-
læknis. Hlustum án efa á nýju 
Sólstafaplötuna, og svo kemur 
einn uppáhaldsfrændi í mat.“ 

Elliði Vignisson bæjarstjóri 

Fjárlögin og hlaup 
„Helgarnar eru annasamar á haustin. Mestan tíma ætla ég að taka í 
lestur fjárlaga. Þá spilum við Eyjamenn tvo evrópuleiki við lið frá Ísrael 
og á þá ætla ég að horfa. Á Laugardagskvöld tek ég á móti Sigmundi 
Davíð og hans fólki sem er hér í starfsmannaferð. Á sunnudaginn er 
síðan fundur með menntamálaráðherra um framtíð skóla-
mála. Ég hef líka ákveðið að hlaupa að minnsta kosti 20 
kílómetra, elda fyrir fjölskylduna og ef tími gefst ætla 
ég að djöflast á mótorkrosshjólinu mínu hér uppi á 
braut í nýja hrauninu. Sem sagt skemmtileg helgi fram 
undan.“

Rakel Mjöll Leifsdóttir, 
söngkona

Styður systur sína
„Ég ætla á myndlistaropnun 
systur minnar Ragnheiðar Hörpu 
í Kunstschlager, skála í kampavíni 
og dansa fram á rauðanótt.“

Erna Hrönn, söngkona

Berst í blaki
„Tek daginn í dag snemma þar 
sem ég ætla að keppa í blaki 
með liðinu mínu „Dýfunum“. 
Í kvöld er mér boðið í tvö 
fertugsafmæli og stíg trylltan 
dans fram á nótt. Á morgun 
verður svo að öllum líkindum 
hvíldardagur með familíunni.“  

Það er margt líkt með okkur Línu,“ segir 
Ágústa Eva Erlendsdóttir sem leikur sterk-
ustu stelpu í heimi í Borgarleikhúsinu. 
„Fyrir það fyrsta erum við báðar rauð-
hærðar og svo eigum við báðar óvenjulega 
pabba. Minn er reyndar ekki sjóræningi 
heldur útskurðarmeistari og myndlistar-
maður sem er ekkert heilagt og þeir sem 
hafa einhvern tíma hitt hann muna alltaf 
eftir honum.“

Melkorka Pitt, sem leikur Sollu stirðu í 
Latabæ í Þjóðleikhúsinu, tekur ekki alveg 
jafn djúpt í árinni um líkindi sín og pers-
ónunnar sem hún túlkar en viðurkennir 
þó að þær eigi ýmislegt sameiginlegt. „Til 
dæmis það að reyna alltaf að líta á björtu 
hliðarnar og vera jákvæðar.“

Ágústa Eva upplýsir að hún hafi aldrei 
lesið bækurnar um Línu Langsokk og 
raunar lítið þekkt persónuna áður en hún 
fór að æfa hlutverkið. „Ég las ekki mikið 
af bókum þegar ég var stelpa. Heima var 
voða mikið verið að segja sögur og svo las 
systir mín eitthvað af bókum fyrir mig, en 
aldrei Línu. Okkur Línu kemur hins vegar 
mjög vel saman, enda er hún opin og frjáls-
leg stelpa sem tekur sig ekki hátíðlega, 
sem er einmitt markmiðið hjá mér.“

Melkorka segist hins vegar hafa horft 
mikið á Latabæ þegar hún var barn. „Solla 
var reyndar ekki uppáhaldið mitt heldur 
Glanni glæpur, hann fannst mér æðislegur. 
Stefán Karl er líka svo ótrúlegur leikari og 
mér finnst mikill heiður að fá að leika með 
honum – og auðvitað öllum leikurunum í 
sýningunni.“

Búið er að sýna báðar sýningarnar 
nokkrum sinnum fyrir unga áhorfendur 
og þær Ágústa Eva og Melkorka eru sam-
mála um að viðbrögð þeirra hafi farið fram 
úr björtustu vonum. „Maður hefur heyrt 
af mörgum börnum sem fara út grátandi 
yfir því að sýningin skuli vera búin,“ segir 
Ágústa Eva. „Og heyrt svona setningar 
eins og: Mamma, ég vil að þessi sýning 
endi aldrei!“

„Við höfum fengið slatta af krökkum á 
æfingar og þau hafa verið alveg rosalega 
ánægð,“ segir Melkorka. „Það hefur verið 
mjög gaman að fá viðbrögðin frá þeim.“

Ef að líkum lætur munu báðar sýning-
arnar ganga fram á vor, eru þær stöllur til-
búnar til að verja öllum helgum vetrarins 
á leiksviðinu? „Já, já já,“ segir Melkorka. 
„Þetta verður bara gaman og ég ætla að 
njóta þess á meðan það er.“ Ágústa Eva 
tekur í sama streng. „Já, svo sannarlega, 
þetta er svo svakalega gaman. Ég hlakka 
bara til.“  fridrikab@frettabladid.is  

Rauðhærðu stelpurnar rokka
Lína Langsokkur verður á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu frá og með deginum í dag og á morgun leggur 
Solla stirða undir sig stóra svið Þjóðleikhússins í Ævintýri í Latabæ. Ágústa Eva Erlendsdóttir leikur Línu 
Langsokk og Melkorka Pitt leikur Sollu stirðu. Þær segjast báðar líkjast persónunum töluvert.

STERKASTA STELPA Í HEIMI  Ágústa Eva segir þær Línu eiga ýmislegt sameiginlegt.  MYND/GRÍMUR BJARNASON

SOLLA STIRÐA MEÐ FÉLÖGUM SÍNUM Í LATABÆ  Melkorka Pitt segir það heiður að fá að leika á móti leikurunum í 
sýningunni. MYND/ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
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ÁRBÆJARKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.arbaejarkirkja.is

ÁSKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.askirkja.is

BREIÐHOLTSKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.breidholtskirkja.is

BÚSTAÐAKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.kirkja.is

DÓMKIRKJAN
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.domkirkjan.is

FELLA- OG HÓLAKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.fellaogholakirkja.is

GRAFARVOGSKIRKJA
Alla sunnudaga í kirkjunni kl. 11
og Kirkjuselinu, Spönginni kl. 13
Nánar á www.grafarvogskirkja.is

GRENSÁSKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.grensaskirkja.is

GUÐRÍÐARKIRKJA 
GRAFARHOLTI
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.gudridarkirkja.is

HALLGRÍMSKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.hallgrimskirkja.is

HÁTEIGSKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.hateigskirkja.is

HJALLAKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 13 
Nánar á www.hjallakirkja.is

KÓPAVOGSKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.kopavogskirkja.is

LAUGARNESKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.laugarneskirkja.is

LANGHOLTSKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.langholtskirkja.is

LINDAKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11 
í Lindakirkju og í Boðaþingi 
Nánar á www.lindakirkja.is

NESKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.neskirkja.is

ÓHÁÐI SÖFNUÐURINN
Annan og fjórða sunnudag 
mánaðarins kl. 14 
Nánar á www.ohadisofnudurinn.is

SELJAKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.seljakirkja.is

SELTJARNARNESKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.seltjarnarneskirkja.is

HAFNARFJÖRÐUR
OG GARÐABÆR

ÁSTJARNARKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11
Nánar á www.astjarnarkirkja.is

BESSASTAÐAKIRKJA
Fyrsta sunnudag hvers mán.
í Bessastaðakirkju kl. 11:00 
(frá 7. september) Aðra sunnudaga 
í Brekkuskógum 1 
Nánar á bessastadasokn.is

FRÍKIRKJAN HAFNARFIRÐI
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.frikirkja.is

HAFNARFJARÐARKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is

VÍÐISTAÐAKIRKJA
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.vidistadakirkja.is

VÍDALÍNSKIRKJA – GARÐABÆ
Alla sunnudaga kl. 11 
Nánar á www.vidalinskirkja.is

MOSFELLSBÆR

LÁGAFELLSKIRKJA 
Alla sunnudaga kl. 13:00
í Lágafellskirkju 
Nánar á www.lagafellskirkja.is
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JÓN ÓTTAR ÓLAFSSON UM  SÉRSTAKAN SAKSÓKNARA

 Er bitur eftir kæruna
Ég neita því ekkert að ég er 
bitur út í marga aðila inni í 

kerfinu eftir þessa atburðarás, 
hvernig þeir tóku á þessu.

Eins og í sælgætisbúð
Stemmingin í kringum þetta 

var eins og hjá krökkum í sælgæt-
isbúð; nú vissu menn betur hvern-
ig verjendur sakborninga myndu 

stilla vörninni upp.

Allir öskrandi á blóð
Það voru allir öskrandi á blóð og að 

það yrðu einhverjir settir í fangelsi. Ég 
held að sú pólitíska pressa, fjölmiðlafár og 

múgæsing sem var í Guðmundar- og 
Geirfinnsmálunum, það gerðist bara aftur.

Sérstakur saksóknari kærði 
Jón Óttar Ólafsson, fyrr-
verandi rannsóknarlög-
reglumann hjá embætt-
inu, og meðeiganda hans í 
félaginu Pars Per Pars til 

ríkissaksóknara árið 2012. Kæru-
efnið laut að brotum á þagnarskyldu 
í starfi þegar þeir létu skiptastjóra 
Milestone hafa rannsóknargögn um 
Milestone. Ríkissaksóknari taldi 
málið ekki nægjanlegt til sakfell-
is og lét það niður falla í febrúar í 
fyrra. 

Jón Óttar segir að eftir á að 
hyggja hafi það verið mistök að 
starfa hjá sérstökum saksóknara 
á sama tíma og þeir störfuðu fyrir 
skiptastjóra Milestone. Hins vegar 
sýni gögn málsins að kæra sér-
staks saksóknara hafi verið byggð 
á vísvitandi rangfærslum. Jón 
Óttar segir það vera eina hræðileg-
ustu tilfinningu sem hann hafi upp-
lifað þegar hann áttaði sig á því að 
fyrrverandi vinnufélagar hans til 
margra ára hafi vitað að hann væri 
saklaus en samt reynt að koma 
honum í fangelsi. 

Kæran til ríkissaksóknara
Eftir að hafa unnið í fullu starfi hjá 
sérstökum saksóknara um nokk-
urt skeið fór Jón Óttar í 50 prósenta 
starf hjá embættinu í nóvember  
2011. Á móti starfaði hann í hálfu 
starfi í verktakavinnu á einkamark-
aði í desember 2011 sem sjálfstætt 
starfandi rannsakari undir merkj-
um Pars Per Pars. Hann segir að 
þetta fyrirkomulag hafi verið með 
fullri vitund og samþykki sérstaks 
saksóknara. 

Í desember 2011 vann Jón Óttar 
fyrir Milestone og segir þá vinnu 
hafa verið með vitneskju og sam-
þykki Hólmsteins Gauta Sigurðs-
sonar, saksóknara hjá sérstökum 
saksóknara, sem var næsti yfir-
maður hans. Þar liggi meðal ann-
ars fyrir tölvupóstar þar sem sak-
sóknarinn heimili afhendingu 
gagna til skiptastjóra Milestone 
og biðji skiptastjórann um að vera 
í sambandi við Jón Óttar varðandi 
afhendingu gagnanna. Frá áramót-
um 2011/2012 var hann alfarið sjálf-
stætt starfandi verktaki, meðal ann-
ars fyrir sérstakan saksóknara. 

Jón Óttar segir að verktakasamn-
ingur um vinnu hans fyrir sérstak-
an saksóknara hafi hins vegar ekki 
verið gerður fyrr en u.þ.b. þremur 
mánuðum síðar, í mars 2012, en þá 
hafi starfinu fyrir Milestone verið 
lokið. Við undirritun samningsins 
hafi hann átt að telja upp vinnu sem 
hann vann fyrir aðra en sérstakan 
saksóknara. Jón Óttar segist bara 
hafa greint frá því að hann ynni 
fyrir Glitni, enda hafi það verið eini 
aðilinn sem hann vann fyrir á þeim 
tíma. Það hafi Ólafur Þór Hauksson 
vitað um og lýst því í samningnum 
að hann væri samþykkur. 

Jón Óttar segir að Ólafur Þór 
hafi beðið sig um að dagsetja 
samninginn aftur í tímann, til 2. 
janúar 2012, til að leysa „ákveðin“ 
vandamál sem embættið hafi stað-
ið frammi fyrir og hafi Jón Óttar 
orðið við því. „Vandamálið var það 
að við höfðum í nokkra mánuði 
unnið fyrir sérstakan saksóknara 
í refsimálum, meðal annars yfir-
heyrt sakborninga, án þess að nokk-
uð væri til á pappír um þessa vinnu 
okkar. Eftir að verjendur komust að 
þessu og kvörtuðu meðal annars til 
ríkissaksóknara út af gagnaflæði 
frá sérstökum til skiptastjóra virð-
ast menn innan embættisins hafa 
orðið hræddir og allt fór í baklás,“ 
segir hann. Nokkrum vikum síðar 
var Jón Óttar kærður til ríkissak-
sóknara og segir hann að Ólafur 
Þór hafi lagt fram fyrrnefndan 

Kæran setti lífið úr skorðum
Jón Óttar Ólafsson, fyrrverandi rannsóknarlögreglumaður hjá sérstökum saksóknara, segir að viðhorf sín til rannsókna 
efnahagsbrotamála séu gerbreytt eftir að hann sjálfur þurfti að svara fyrir kæru frá embættinu vegna brota á trúnaði í starfi.  

Á MEÐAL TÍU FYRSTU  
Jón Óttar starfaði hjá 

embættinu frá stofnun 
þess. Hann segir að frá 

upphafi hafi menn rætt 
að þeir þyrftu að passa 

sig á þrýstingnum frá 
samfélaginu.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Jón Hákon
Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is
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GÓLFEFNI Eik Rustik , lögð í síldarbeinsmynstri frá Junckers 

Þjónusta hefur í fjölmörg ár verið eitt af aðalsmerkjum 
Egils Árnasonar.  Það er okkar trú að þjónustan skilji á milli 
í samkeppni, það er þess vegna sem að við leggjum allt 
okkar í að veita þér framúrskarandi þjónustu.

G E R Ð U  K RÖ F UR
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verktakasamning sem sönnur 
fyrir því að Jón Óttar hefði hald-
ið frá honum vitneskju um vinnu 
sína fyrir skiptastjóra Milestone 
ehf. sem kvartanir verjenda höfðu 
meðal annars beinst að. Jón Óttar 
segir að í yfirheyrslu í júlí 2012 
hafi hann fengið að vita að Ólafur 
Þór segði nú að samningurinn hefði 
í raun verið gerður þann 2. janúar 
2012, en ekkert hefði verið minnst 
á vinnuna fyrir Milestone. 

Jón Óttar segist hafa bent Sigríði 
Friðjónsdóttur ríkissaksóknara á 
það að þar færi Ólafur með rangt 
mál. Samningurinn væri gerður 
löngu eftir janúar sem sæist á því 
að þar væri samkomulag um vinnu 
hans fyrir Glitni sem byrjaði ekki 
fyrr en vikum síðar. Í yfirheyrslum 
hafi Ólafur Þór viðurkennt að hafa 
dagsett skjalið aftur í tímann. Þá 
segir Jón Óttar að tölvupóstur sem 
Hólmsteinn Gauti Sigurðsson sak-
sóknari sendi skiptastjóra Milestone 
sýni að það hafi verið Hólmsteinn 
Gauti sem átti frumkvæðið að því að 
gögn voru send frá sérstökum sak-
sóknara til Milestone.

Voru það mistök að vinna fyrir 
Milestone og sérstakan saksókn-
ara á sama tíma? „Eftir á að hyggja 
var þetta óeðlilegt, eins og margt 
sem fram fór innan vébanda emb-
ættisins. Það sem gerði þetta að 
verkum var þessi hugmyndafræði 
innan embættisins, þetta eru allt-
af við á móti hinum,“ segir hann og 
bætir því við að andrúmsloftið hafi 
verið þannig að litið hafi verið svo 
á að lögreglan og slitastjórnirnar 
hefðu verið saman í liði gegn gömlu 
bankamönnunum. 

Setti líf okkar á hliðina
Jón Óttar segir að kæran gegn sér 
hafi sett líf sitt verulega úr skorð-
um og orðið til þess að hann varð 
gagnrýnni á verklag sérstaks sak-
sóknara. „Þessi kæra til ríkissak-
sóknara gersamlega setti líf mitt á 

Jón Óttar hefur efasemdir um að það hafi verið rétt ákvörðun að stofna embætti 
sérstaks saksóknara. „Ég held eftir á að hyggja, að það hefði átt að taka þennan 
pening sem fór í að stofna sérstakan saksóknara og styrkja hina venjulegu lögreglu 
í landinu. Flestar löggurnar sem voru að vinna hjá sérstökum voru að vinna hjá 
lögreglunni í Reykjavík eða öðrum lögregluembættum sem segir manni bara að 
þessar sömu löggur hefðu alveg getað unnið þessi mál á sínum gömlu stöðum,“ 
segir hann. Það hefði því vel komið til greina að styrkja efnahagsbrotadeild ríkis-
lögreglustjóra eða fjármunadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Hefði frekar vilja styrkja almenna lögreglu

Skeifan 4,  108 Reykjavík 

 

Mögulega 
hægt að fá heimsent.

 Kostar 1.000 kr.
Með lágmarkspöntun 3500 kr.

eða www.yummy.is

HLERANIR  Jón Óttar segist hafa orðið þess strax áskynja að sérstakur saksóknari hleraði símtöl verjenda við skjólstæðinga, en 
slíkt er óheimilt samkvæmt sakamálalögum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Jón Óttar Ólafsson lauk doktorsnámi í afbrotafræði frá Cambridge 2004. 
Fljótlega eftir að hann fluttist til Íslands var hann ráðinn í starf hjá ríkis-
lögreglustjóra sem sérfræðingur í afbrotafræði og fékk þá áhuga á starfi 
lögreglunnar. „Ég hafði alltaf ætlað að verða fræðimaður eftir doktors-
námið. Árið 2005 fer ég í lögguskólann og fer svo að vinna aftur hjá ríkis-
lögreglustjóra árið 2006 þegar ég er búinn í skólanum,“ segir Jón Óttar. 

Hann vann þar í ellefu eða tólf mánuði og færði sig þá til lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu og var þar lögreglumaður í venjulegum rann-
sóknum og í upplýsingadeildinni hjá lögreglunni í Reykjavík þangað til 
2009. Það ár byrjaði hann að vinna fyrir sérstakan saksóknara og fór að 
rannsaka mál sem tengdust hruninu.

Á meðal fyrstu starfsmanna saksóknara
Fréttablaðið bar fullyrðingar 
Jóns Óttars Ólafssonar undir 
Ólaf Þór Hauksson, sérstakan 
saksóknara, sem hafnar þeim. 

  Embættið tjáir sig 
ekki að svo stöddu um 
þessar fullyrðingar 
fyrrverandi starfsmanns 
að öðru leyti en því að 
það hafnar að nokkuð 
óeðlilegt hafi átt sér stað 
varðandi þau tilvik sem 
um er spurt af hálfu 
blaðamannsins.

segir Ólafur í svari til Fréttablaðsins.

➜ Hafnar ásökunum 
Jóns Óttars

staks saksóknara og dómara var 
gríðarlega náið og hlutirnir voru 
gerðir í gegnum síma. Í eitt skipti 
fór ég ásamt einum lögreglumanni 
og náði í úrskurð heim til dómara. 
Þegar það var gert opinbert varð 
allt vitlaust. Þá fór varnarmekan-
isminn í gang aftur. Menn fóru að 
dreifa sögum um það að ég væri að 
ljúga af því að ég fengi borgað fyrir 
þetta og ég væri bara á launum hjá 
þessum fyrrverandi bankamönn-
um, Hreiðari Má, Sigurði og fleir-
um,“ segir Jón Óttar. 

Hann segir að það hafi verið 
mikið samráð milli sérstaks sak-
sóknara og Fjármálaeftirlitsins 
annars vegar og sérstaks saksókn-
ara og slitastjórna og skiptastjóra 
hins vegar. Samstarfið hafi gengið 
svo langt að starfsmenn sérstaks 
saksóknara hafi leiðbeint starfs-
mönnum FME um það hvernig 
kærur frá FME til sérstaks sak-
sóknara ættu að líta út. „Og það var 
samstarf milli dómara og sérstaks 
frá upphafi sem er mjög óheppi-
legt af því að sakborningarnir hafa 
engan fulltrúa í þessum samskipt-
um. Það er enginn lögmaður sak-
borninga sem er vitni að samskipt-
um dómara og sérstaks. Þetta er 
svo rosalega mikið í gegnum síma,“ 
segir hann. Hann segir að eitt sinn 
hafi hann farið og sótt heimild til 
hlerunar til dómara. Þegar dómar-
inn veitti heimildina hafi hann sagt: 
„Náið svo þessum andskotum.“

Ertu bitur eftir þessa atburða-
rás? „Já, ég get ekkert neitað því. 
Ég neita því ekkert að ég er bitur 
út í marga aðila inni í kerfinu eftir 
þessa atburðarás, hvernig þeir tóku 
á þessu,“ segir Jón Óttar og bætir 
því við að hann telji að annað væri 
ómögulegt. Hann segist hins vegar 
gera sér betur grein fyrir því að 
núverandi starfsmenn kerfisins séu 
ekki vont fólk. Heldur sömu fórn-

arlömb ákveðins brenglaðs hugar-
fars gagnvart rannsókn opinberra 
mála og hann var sjálfur þegar 
hann starfaði innan kerfisins. „Þess 
vegna er ég líka að benda á þetta. 
Af því að þetta verður ekkert lagað 
nema við förum yfir þetta á hlut-
lausan, rólegan og yfirvegaðan hátt. 
Við bara skoðum þetta kerfi okkar. 
Eins og þetta sem búið er að benda á 
að í yfir 99 prósentum tilvika heim-
ila dómarar hlustun eftir að löggan 
biður um það,“ segir Jón Óttar. Það 
sé ótrúlegt að í svo mörgum tilfell-
um sé fallist á beiðni lögreglunnar.  

Finnst þér fleiri þvingunarúr-
ræðum en hlerunum hafa verið 
misbeitt? „Hlustanirnar voru það 
sem maður varð mest var við. Þær 
eru gríðarlega íþyngjandi fyrir 
þá sem lenda í því. Rannsakarar 
komast þannig á snoðir um dýpstu 
leyndarmál einstaklinga. Hand-
tökurnar voru framkvæmdar án 
aðkomu dómara.“ Hann segir að á 
þeim tíma sem hann var starfsmað-
ur embættisins hafi hann hvorki 
gagnrýnt gæsluvarðhaldsúrskurði 
né símhleranir. „Ég get ekki sagt 
að ég hafi séð þetta í sama ljósi og 
ég geri nú,“ segir hann. Það sé hans 
mat í dag að þvingunarúrræðum 
hafi verið beitt í of ríkum mæli, en 
það hafi ekki verið hans mat þá.

Ólafur Hauksson, sérstakur sak-
sóknari, og aðrir saksóknarar hjá 
embættinu horfa kannski núna 
sömu augum og þú á það núna? 
„Þeir hafa ekki verið kærðir sjálf-
ir, þannig að þeir horfa allt öðrum 
augum á þetta. Þeir hafa ekki lent 
í því að vera í fréttunum á kvöld-
in marga daga i röð. Þeir hafa ekki 
lent í því að fara í Hagkaup í Garða-
bæ um miðnætti af því að maður 
veigraði sér við að hitta annað fólk. 
Það er það sem vekur mig. Þegar 
ég lendi sjálfur í þessu og fæ á mig 
kerfið af öllu afli,“ segir hann. 

Sannarlega framin brot
Jón Óttar segist vonast til þess að 
hægt verði að gera hrunið upp með 
aðeins afslappaðri hætti. „Að þeir 
fari í fangelsi sem eiga að fara í 
fangelsi. Sannarlega voru framin 
brot þarna. Ég er alls ekki að segja 
að þetta hafi allt verið búið til af 
sérstökum saksóknara. Ekki til í 
dæminu. Það eru klárlega mörg brot 
þarna og menn eiga að fara í fang-
elsi. En við eigum að gera þá kröfu 
að embætti sérstaks saksóknara 
fylgi lögum í landinu og rannsaki 
þetta rétt á rólegan og yfirvegaðan 
hátt,“ segir hann. 

En kannski sé til of mikils mælst 
að ætlast til þess, vegna þess and-
rúmslofts sem ríkti þegar rann-
sóknin átti sér stað. „Það voru allir 
öskrandi á blóð og að það yrðu ein-
hverjir settir í fangelsi. Ég held að 
sú pólitíska pressa, fjölmiðlafár og 
múgæsing sem var í Guðmundar- og 
Geirfinnsmálunum, það gerðist bara 
aftur. Þrýstingurinn breytti okkur 
öllum sem vorum að vinna í þessu,“ 
segir hann. Það var allt of mikill  
þrýstingur á starfsmenn sérstaks 
saksóknara um að ná fram árangri í 
rannsóknum og sakfellingum.

Ertu með öðrum orðum að segja 
að stofnun sérstaks saksóknara 
hafi verið mistök? „Ég held eftir 
á að hyggja, að þá hefði átt að taka 
þennan pening sem fór í að stofna 
sérstakan saksóknara og styrkja 
hina venjulegu lögreglu í land-
inu. Flestar löggurnar sem voru 
að vinna hjá sérstökum voru að 
vinna hjá lögreglunni í Reykjavík 
eða öðrum lögregluembættum sem 
segir manni bara að þessar sömu 
löggur hefðu alveg getað unnið þessi 
mál á sínum gömlu stöðum,“ segir 
hann. Til dæmis hefði mátt efla 
efnahagsbrotadeild ríkislögreglu-
stjóra eða fjármunabrotadeild lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu. 

hliðina. Hún hafði gríðarleg áhrif á 
fjölskylduna og alla í kringum mig 
og ég var atvinnulaus mánuðum 
saman. Þetta hafði rosaleg áhrif 
á mann að vera kærður og þegar 
fyrrverandi vinnufélagar manns 
til margra ára eins og Hólmsteinn 
Gauti sökuðu mann um verknað sem 
margra ára fangelsi lá við, með því 
að fara af stað með ásakanir sem 
þeir vissu að voru ekki réttar, halda 
eftir gögnum sem sönnuðu sakleysi 
mitt að lokum, og hafa til þessa dags 
ekki sýnt þann manndóm að biðjast 
afsökunar,“ segir Jón Óttar.

„Ég vildi að ég gæti sagt að augu 
mín hefðu opnast á meðan ég starf-
aði hjá sérstökum. En ég var fastur 
eins og aðrir í þessu brenglaða hug-
arfari,“ segir Jón Óttar. Hann segist 
þó hafa misst nokkuð trúna á sér-
stakan saksóknara  um vorið 2011. 

„Það var ákveðið atriði sem olli 
því að ég fór að missa trúna. Á vor-
mánuðum 2011 er ákveðið að halda 
seminar þar sem öllum rannsökur-
um hjá embættinu er smalað saman 
upp í lögregluskóla, þar sem á að 
stilla saman strengi þannig að menn 
séu sammála um það hvað teljist til 
umboðssvika. Það var vegna þess 
að yfirmenn hjá sérstökum, eins og 
Sigurður Tómas Magnússon, fóru að 
skynja það þegar þeir gengu á milli 
vinnuhópanna að það var mjög mis-
jafn skilningur á því hvað markaðs-
misnotkun er og hvað umboðssvik 
eru og hvernig samspil þessara 
brota er í raun og veru. Og þetta er 
2011, þarna erum við búin að rann-
saka í tvö ár og eigum þá fyrst að 
fara að stilla saman strengi varð-
andi hvað umboðssvik eru. Og þarna 
verður maður að spyrja sig; ef lögg-
an veit ekki hvað umboðssvik eru 
2011 hvernig áttu bankamenn árið 
2008 þá að vita það?“ 

Hleraði símtöl verjenda
Jón Óttar segist hafa orðið þess 
strax áskynja að sérstakur sak-
sóknari hleraði símtöl verjenda við 
skjólstæðinga, en slíkt er óheimilt 
samkvæmt sakamálalögum. Hann 
segist hafa nokkrum sinnum orðið 
vitni að því þegar símtöl lögmanna 
hafi verið spiluð í hátalara á borði 
svo saksóknarar og aðrir gætu 
heyrt hvað mönnum fór á milli, er 
lögmennirnir ráðlögðu sakborn-
ingum og fóru yfir vörn þeirra. 
„Stemmingin í kringum þetta var 
eins og hjá krökkum í sælgætisbúð; 
nú vissu menn betur hvernig verj-
endur sakborninga myndu stilla 
vörninni upp,“ segir Jón Óttar.  
Hann hafi sagt Sigríði Friðjóns-
dóttur ríkissaksóknara frá þessu 
árið 2012 í greinargerð sem hann 
skilaði til hennar vegna rannsókn-
ar á þagnarskyldubrotunum. 

„Það er í greinargerðinni okkar 
nákvæm lýsing á þessu, að það er 
verið að hlusta á símtöl lögmanna. 
Samt segist hún ekki hafa haft vitn-
eskju um þetta fyrr en í fyrra og þá 
hafi öll málin verið fyrnd. Árið 2012 
voru málin ekkert fyrnd. Hún hefði 
alveg getað rannsakað þetta,“ segir 
Jón Óttar. „Það er líka það sem kom 
manni svolítið á óvart hvað kerfið 
ver sig. Það lokast allt og það pass-
ar upp á að svona spyrjist ekki út. 
Ríkissaksóknari gerði ekki neitt. Ég 
hefði haldið, miðað við hvernig þeir 
töluðu við mig um það sem sérstak-
ur hafði gert, að þeir myndu rann-
saka sérstakan saksóknara,“ segir 
hann.

Jón Óttar starfar núna sem sjálf-
stæður ráðgjafi, meðal annars fyrir 
Samherja. Að öðru leyti harðneit-
ar hann því að hafa nokkurn tíma 
þegið laun frá mönnum sem hafi 
haft réttarstöðu sakborninga hjá 
embætti sérstaks saksóknara. „Ég 
hef verið sakaður á opinberum vett-
vangi um að þiggja greiðslur fyrir 
að upplýsa um brot í starfsemi sér-
staks saksóknara og því neita ég 
alfarið. Ég hef aldrei fengið greitt 
fyrir að upplýsa um það sem miður 
fór. Aldrei,“ segir hann, spurður um 
málið. 

Hann hafi hins vegar verið ósátt-
ur, eftir að hann lét ríkissaksókn-
ara vita að símtöl lögmanna og 
sakborninga væru hleruð, við að 
ekkert væri gert í því. „Í fyrra-
haust þegar ég sá að ekkert var 
að fara að gerast lét ég verjendur 
sakborninga vita um hlustanir sem 
fengust með ólögmætum hætti að 
mínu mati. Þar sem samstarf sér-



Stoltur 
samstarfsaðili

Þjónusta við fyrirtæki

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Íslandsbanki er stoltur samstarfsaðili Höfðahótels og Íslandshótela sem 
byggja saman stærsta hótel landsins. Höfðahótel verður 16 hæðir, staðsett 
við Höfðatorg, með alls 320 herbergjum. 
 
Íslandsbanki er framsýnn og öflugur samstarfsaðili í framkvæmdafjármögnun 
í fasteigna– og byggingariðnaðinum. Við leggjum metnað okkar í að bjóða 
fyrirtækjum sérþekkingu og erum traustur bakhjarl alla leið.
 
Þekking okkar sprettur af áhuga.

320 fyrsta flokks herbergi  •  16 hæðir
islandshotel.is

Íslandsbanki var annað árið í röð 
valinn besti íslenski bankinn af 
hinu virta tímariti Euromoney.
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Opið alla virka daga frá 9 til 18 
og laugardaga frá 12 til 16. 
Verið velkomin í reynsluakstur.

Útborgun: 259.000 kr.*
Chevrolet Aveo LS

Chevrolet Aveo LS 1.2 bensín bsk.: Verð 2.590.000 kr. 
Útborgun: 259.000 kr.  I  Lánshlutfall 90%   |  Lánsfjárhæð: 2.331.000 kr. 
Breytilegir óvt. vextir: 9,15%  |  Annar kostnaður á lánstímanum: 104.565 kr. 
(Þinglýsing, greiðslu-, lántöku- og umsýslugjöld)   |  Árleg hlutfallstala 
kostnaðar: 11,05%   |  Mánaðargreiðslur: 39.370 kr. í 84 mánuði.

* 

Útborgun: 299.000 kr.*
Chevrolet Cruze Station LT 1.8 bensín bsk.: Verð 2.990.000 kr. 
Útborgun: 299.000 kr.  I  Lánshlutfall 90%   |  Lánsfjárhæð: 2.691.000 kr. 
Breytilegir óvt. vextir: 9,15%  |  Annar kostnaður á lánstímanum: 117.165 kr. 
(Þinglýsing, greiðslu-, lántöku- og umsýslugjöld)   |  Árleg hlutfallstala 
kostnaðar: 11,02%   |  Mánaðargreiðslur: 45.393 kr. í 84 mánuði.

Chevrolet Cruze Station LT

* 

Útborgun: 549.000 kr.*
Chevrolet Captiva LT 2.2 dísel bsk.: Verð 5.490.000 kr. 
Útborgun: 549.000 kr.  I  Lánshlutfall 90%   |  Lánsfjárhæð: 4.941.000 kr. 
Breytilegir óvt. vextir: 9,15%  |  Annar kostnaður á lánstímanum: 195.915 kr. 
(Þinglýsing, greiðslu-, lántöku- og umsýslugjöld) |  Árleg hlutfallstala 
kostnaðar: 10,89%   |  Mánaðargreiðslur: 83.038 kr. í 84 mánuði.

Chevrolet Captiva LT

* 

Útborgun: 439.000 kr.*
Chevrolet Trax LT 1.4 Turbo bensín ssk.: Verð 4.390.000 kr. 
Útborgun: 439.000 kr.  I  Lánshlutfall 90%   |  Lánsfjárhæð: 3.951.000 kr. 
Breytilegir óvt. vextir: 9,15%  |  Annar kostnaður á lánstímanum: 161.265 kr. 
(Þinglýsing, greiðslu-, lántöku- og umsýslugjöld)   | Árleg hlutfallstala 
kostnaðar: 10,93%   |  Mánaðargreiðslur: 66.474 kr. í 84 mánuði.

Chevrolet Trax LT Turbo

* 

FRÁBÆR LÁNAKJÖR  Í BOÐI 
Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Chevrolet á þægilegan máta. 
Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar þér afganginn til allt að sjö 
ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. 

Lánshlutfall ræðst af lánshæfis- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.

Ch l t C St ti LT
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Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Nánari upplýsingar á benni.is  

ÚTBORGUN INN Á 
NÝJAN CHEVROLET

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

AkAkurey iri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Nánari upplýsingar á benni.is  

179.OOO kr.*

Þú getur eignast glænýjan Spark 
strax í dag með aðeins 10% útborgun

Chevrolet Spark

Útborgun:

Chevrolet Spark LS 1.0 bensín bsk.: Verð 1.790.000 kr. 
Útborgun: 179.000 kr. I Lánshlutfall 90% 
Lánsfjárhæð: 1.611.000 kr. I Breytilegir vextir: 9,15%
Annar kostnaður á lánstímanum: 79.365 kr. 
(Þinglýsing, greiðslu-, lántöku- og umsýslugjöld)
Árleg hlutfallstala kostnaðar: 11,9%
Mánaðargreiðslur: 27.324 kr. í 84 mánuði.

* 
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HRÆÐILEGT AÐ 
FYLGJAST MEÐ 
ALLRI UMFJÖLLUN 
UM MÁLIÐ  Ebba 
Guðný segir ekki 
gott að ákveðið hafi 
verið að sjónvarpa 
beint frá réttarhöld-
unum. Þar með 
hafi þau orðið að 
sápuóperu.

(Á myndinni sjást 
Oscar og Ebba á 
góðri stundu).
MYND/ÚR EINKASAFNI

Suðurafríski spretthlauparinn 
Oscar Pistorius var ellefu mán-
aða þegar báðir fætur hans 
voru fjarlægðir fyrir neðan 
hné vegna sjaldgæfs fæðing-
argalla, en sperrilegg vantaði í 

báða fætur hans. Það sama á við um son 
Ebbu, Hafliða, og þannig kynntust fjöl-
skylda Ebbu og Pistorius, sem Ebba segir 
mikilvæga fyrirmynd fyrir Hafliða. 
„Ég held að aðalmálið fyrir Oscar og alla 
sem þykir vænt um hann sé að sannan-
ir hafi leitt í ljós að hann var, alveg frá 
upphafi, að segja satt og rétt frá. Það 
er hræðilegt að þurfa að sitja undir því 
að hafa drepið einhvern viljandi, það er 
alveg nóg að bögglast við að reyna að lifa 
með því að hafa valdið dauða einhvers 
óviljandi,“ segir Ebba Guðný.

Margir lifa í ótta 
„Ég vissi um leið og ég heyrði hvað 
gerðist að hann væri að segja satt. Þetta 
er ekkert einsdæmi í Suður-Afríku 
þó margir tali þannig. Við höfum búið 
þarna, fjölskyldan. Það gerist allt of 
oft að fólk drepur maka eða fjölskyldu-
meðlim í misgripum fyrir innbrotsþjóf. 
Margir lifa í ótta og fréttir af fólsku-
legum árásum tröllríða miðlum þar 
ytra. Það er alltaf verið að ala á ótta, 
ótti selur, því miður. Fólki, sem er við-
kvæmt eða berskjaldað eins og Oscar – 
fótalaus, frægur og ríkur, hættir til að 
taka svona fréttir mjög inn á sig og verða 
mjög hrætt. Mjög margir eiga byssur 
og sofa með byssur jafnvel. Frægt er 
annað mál þar ytra þar sem faðir skaut 
unglingsdóttur sína er hún var að koma 
heim,“ útskýrir Ebba Guðný og bætir við 
að nokkur svipuð mál hafi komið upp á 
meðan dómsmál Oscars var í gangi. 

„Hvað Oscar varðar þá er hann alinn 
upp í ótta ef svo má segja. Mamma hans 
skildi við pabba hans þegar hann var 
bara 6 ára gamall. Hún var mikið ein 

með börnin sín og alltaf hrædd, svaf 
til að mynda með byssu. Þetta hefur 
áhrif á börn, þau taka inn á sig óöryggi 
og ótta foreldra sinna. Það þarf engan 
sálfræðing til að fatta það. Þar að auki 
hefur hann orðið fyrir ofbeldi sjálf-
ur og orðið vitni að hræðilegu ofbeldi. 
Þetta allt setur mark sitt á fólk.“ Beðin 
um að lýsa Oscari segir Ebba: ,,Hann 
er ljúfur og indæll, kurteis, hugrakk-
ur, skemmtilegur og fylginn sér.“ 
Ebba Guðný segir ekki hægt að neita því 
að lögreglan hefði getað staðið betur að 
rannsókninni og upplýsingagjöf strax 
í byrjun. „Við réttarhöldin komu í ljós 
ýmsir vankantar á vinnubrögðum og við-
brögðum lögreglu. Þar að auki láku upp-
lýsingar frá lögreglunni á netið. En hætt-
an er líka meiri þegar sakborningur er 
fræg persóna. Þegar ég var úti í nokkrar 
vikur þá mætti ég í dómsalinn alla dag-
ana. Ég tek ofan fyrir Masipa og hjálpar-
mönnum hennar. Mér finnst dómurinn 
mjög sanngjarn, hún heldur sig algjör-
lega við staðreyndir, sannanir og lögin. 
Flækist ekki vitundarögn í tilfinningum 
eða einhverju sem á ekkert erindi inn í 
dómsal. Hún er góð fyrirmynd.“ 

Réttarhöldin eins og sápuópera 
Aðspurð segir Ebba Guðný ekki gott að 
ákveðið hafi verið að sjónvarpa beint frá 
réttarhöldunum. 

„Ég held að ókostirnir verði ofan á. 
Réttarhöldin verða eins og sápuópera 
þar sem fólk gerir ekki greinarmun á 
raunveruleika og leiknu efni og um leið 
missir það alla samhygð og skilning. Það 
er aldrei gott. Mér hefur almennt þótt 
hræðilegt að fylgjast með umfjöllun um 

málið. Þarna gerist hræðilegt slys. Eng-
inn veit það betur en Oscar og foreldr-
ar Reevu. Fólk hleypur upp til handa og 
fóta með alls kyns sleggjudóma og for-
dóma án þess að vita nokkuð um málsat-
vik, án þess að vita neitt um Suður-Afr-
íku, án þess að vita nokkuð um Oscar og 
hans líf, án þess að vita neitt. En þetta er 
ekkert einsdæmi. Svona er þetta. Mann-
legur breyskleiki. Ég hef lært mikið á 
þessu öllu sem ég hefði viljað læra öðru 
vísi. Ég hef alveg stundum hugsað mitt 
er ég hef lesið fyrirsagnir blaðagreina 
varðandi önnur mál, hugsað mitt og 
dæmt í hljóði án þess að vita nokkuð, 
ég mun ekki gera það framar. Frétta-
mennska, sérstaklega á netinu, geng-
ur því miður alltof mikið út á að kasta 
fram breiðum og villandi fyrirsögnum. 
Margir lesendur kynna sér málið ekkert 
lengra en fyrirsögnin nær. Fjölmargar 
rangar fyrirsagnir og greinar hafa verið 
birtar varðandi þetta mál og Oscar er 
ekki í neinni aðstöðu til að verja sig. 

Mér finnst þessi setning Voltaire ansi 
góð: „It is better to risk saving a guilty 
person than to condemn an innocent 
one.““

En hvað hugsar Ebba þegar hún heyr-
ir að hann gæti setið inni í allt að fimm-
tán ár? 

„Ég ætla að bíða með að hafa áhyggjur 
af því þangað til refsingin er ákveðin og 
gefin upp. Ég ber fullt traust til Masipa, 
líkt og Oscar og fjölskylda hans, að hún 
verði réttlát fyrir alla aðila. Aðalmálið 
núna, eftir að vandlega er búið að kryfja 
málið til mergjar, er að vitnisburður 
Oscars var í algjöru samræmi við sann-
anir.“

Vissi að hann sagði satt
Ebba Guðný Guðmundsdóttir er vinkona suðurafríska spretthlauparans Oscars 
Pistorius og hefur hann reynst fjölskyldu Ebbu afar vel. Dómari mun tilkynna 
um refsingu Pistorius 13. október, en hann var fundinn sekur um manndráp 
af gáleysi í gær. Pistorius varð unnustu sinni að bana á heimili sínu í Pretoríu í 
febrúar í fyrra. Hann gæti átt yfir höfði sér allt að fimmtán ára fangelsisvist. 

Ólöf 
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Stiklað á stóru
í lífi Oscars

Pistorius

14. febrúar 2014 
Ár frá dauða 
Steenkamp. Pistorius 
sendir kveðju á 
opinbera heimasíðu 
Steenkamp og segir 
engin orð fá lýst til-
finningum sínum 
þegar hann hugsi til 
slyssins.

8. apríl 
2014 
Pistorius 
kúgast í 
réttarsaln-
um þegar 
hann lýsir 
því hvernig 
hann skaut 
Reevu.

11. mars 2014 Fyrr-
verandi kærasta Pistorius, 
Samantha Taylor, ber vitni 
í réttarhöldunum. Hún 
segir frá því þegar Pistor-
ius, í bræðiskasti, hleypti 
skoti af byssu í gegnum 
þaklúgu á bíl eftir að hafa 
verið stoppaður af lög-
reglu í september 2012.

3. mars 
2014 
Réttarhöld 
í málinu 
hefjast í 
Pretoríu og 
eiga að taka 
þrjár vikur 
samkvæmt 
dagskrá.

11. September 
2014 Dómarinn 
Thokozile segir 
að ekki hafi tekist 
að sanna það að 
suðurafríski sprett-
hlauparinn hafi 
myrt unnustu sína 
að yfirlögðu ráði 
og sýknar hann af 
þeim ákærulið. Hún 
frestar úrskurði þar 
til daginn eftir. 

2. júlí 2014 Skýrsla 
er lesin í réttar-
salnum sem segir 
Pistorius alvarlega 
þunglyndan og lík-
legan til að fremja 
sjálfsvíg. Skýrslan 
mælir með að hann 
verði færður undir 
læknishendur.

12. maí 2014 
Sérfræðingur 
segir Oscar haldinn 
kvíðaröskun. 
Réttarhöldunum er 
frestað.

12. september 
2014 Pistorius 
er fundinn sekur 
um manndráp af 
gáleysi. Dómari 
mun tilkynna um 
refsingu Oscars 
Pistorius þann 
13. október

8. ágúst 2014 
Réttarhöldin klárast 
og ákveðið er að 
dómur falli þann 
11. september.

30. júní 2014 Eftir 
sex vikna hlé er 
það einróma álit 
sálfræðinga og geð-
læknis að Pistorius 
sé ekki haldinn 
geðsjúkdómi.

15. apríl 2014 
Suðurafrískt dag-
blað segir frá því 
að Pistorius hafi 
sést á djamminu 
og daðra við konur 
í Jóhannesarborg 
á meðan hann er 
laus úr varðhaldi. 
Pistorius neitar að 
hafa gert það.

14. apríl 2014 
Aðdáendur Pist-
orius, þekktir 
sem Pistorians, 
standa fyrir utan 
dómsalinn, styðja 
sinn mann og bera 
skilti. Aðrir biðja 
fyrir honum. Síður 
eru settar upp á 
samfélagsmiðlum 
honum til stuðn-
ings.

24. mars 2014 SMS 
milli Steenkamp og 
Pistorius eru lesin 
við réttarhöldin. 
Hún lýsir því 
hvernig hún var 
hrædd við hann–  
„Ég er hrædd við þig 
stundum og hvernig 
þú snöggreiðist.“

10. mars 2014 
Pistorius kastar 
upp, aftur og 
aftur, í réttarsaln-
um eftir að hafa 
heyrt mynd-
rænar lýsingar á 
sárum sem drógu 
Steenkamp til 
dauða.

25. febrúar 
2014 Dómar-
inn Dunstan 
Mlambo veitir 
leyfi til þess 
að sjón-
varpa hluta 
réttarhald-
anna og taka 
upp.

28. mars 2013 Skilyrðin eru 
milduð af æðra dómstigi, þannig 
að hann má ferðast til þess að 
taka þátt í alþjóðlegum mótum, 
þótt ekkert verði úr því þegar til 
kastanna kemur.

22. febrúar 2013 Dómarinn 
Desmond Nair lætur hann lausan 
gegn milljón randa tryggingu. 
Skilyrðin eru að hann láti af 
hendi vegabréf sitt og öll vopn.

17. febrúar 2013 Umboðsmaður 
Pistorius segir að hætt hafi verið 
við allt sem hann hafði á dagskrá 
til að veita honum svigrúm til að 
einbeita sér að réttarhöldunum.

14. febrúar 2013 Pistorius 
er handtekinn á heimili sínu í 
Pretoríu fyrir morðið á Reevu 
Steenkamp, kærustu sinni.

Ágúst 2012 
Pistorius 
er fyrsti 
fótalausi 
íþróttamað-
ur sögunnar 
til að keppa 
á Ólympíu-
leikum.

Desember 
2007 Pistorius 
hlýtur verðlaun 
frá BBC sem 
íþróttamaður 
ársins fyrir 
hugrekki og 
afrek sín þrátt 
fyrir mótlæti.

2002 
Móðir 
Oscars, 
Sheila 
Pistorius, 
deyr af 
völdum 
læknamis-
taka.

19. ágúst 2013 Steenkamp hefði 
orðið þrítug. Pistorius er fyrir 
rétti hjá dómaranum Desmond 
Nair til þess að hlýða á formlega 
ákæru. Hann er ákærður fyrir 
morð að yfirlögðu ráði og fyrir að 
hafa í fórum sínum byssukúlur 
án leyfis. Ríkið birtir mögulegan 
vitnalista, en á honum eru 107 
nöfn.

11. mars 2013 Lögfræðingar 
hlauparans áfrýja því að honum 
séu sett skilyrði fyrir því að vera 
látinn laus gegn tryggingu.

19. febrúar 2013 Útför Reevu 
Steenkamp fer fram í Port 
Elizabeth. Sama dag kemur Pist-
orius fyrir dómara í aðdraganda 
réttarhaldanna. Saksóknari í 
málinu segir Pistorius hafa skotið 
fjórum skotum í gegnum bað-
herbergishurð og að þrjú þeirra 
hafi hæft Steenkamp. Lögfræð-
ingar Pistorius lesa yfirlýsingu 
frá honum þar sem hann segist 
hafa haldið að kærasta sín væri 
innbrotsþjófur.

15. febrúar 2013 Pistorius er 
leiddur fyrir dómara þar sem 
hann brotnar niður þegar honum 
er tilkynnt að ákæruvaldið hygg-
ist sækja hann til saka fyrir morð 
að yfirlögðu ráði.

September 2012 Keppir á 
Ólympíuleikum fatlaðra í London, 
þar sem hann vinnur til tvennra 
gullverðlauna.

Maí 2008 Keppnis-
banninu er aflétt rétt 
fyrir leikana í Peking, 
eftir áfrýjun Pistorius, 
en það er of seint. Þess 
í stað keppir hann á 
Ólympíumóti fatlaðra 
og vinnur þar til 
þrennra gullverðlauna.

2007 Pistorius hefur að keppa gegn ófötl-
uðum á alþjóðlegum mótum víða um heim. 
Fljótlega fara að heyrast gagnrýnisraddir. 
Halda menn því fram að blöðkufæturnir veiti 
honum forskot á aðra keppendur. Er honum 
í kjölfarið bannað að hlaupa á gervifótunum 
gegn ófötluðum íþróttamönnum og draumur 
hans um að keppa á Ólympíuleikunum í 
Peking 2008 verður að engu.

22. nóvember 1986 
Oscar Carl Pistorius fæðist 
í Jóhannesarborg. Hann 
var ellefu mánaða þegar 
báðir fætur hans voru 
fjarlægðir fyrir neðan hné 
vegna sjaldgæfs fæðingar-
galla, en sperrilegginn 
vantaði í báða fætur hans.
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  Ég tek ofan fyrir Masipa og hjálparmönnum hennar. Mér 
finnst dómurinn mjög sanngjarn, hún heldur sig algjörlega við 

staðreyndir, sannanir og lögin. Flækist ekki vitundarögn í 
tilfinningum eða einhverju sem á ekkert erindi inn í dómsal.
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Reitir fasteignafélag býður viðskiptavinum sínum upp á grænt leigu-
samband. Með grænu leigusambandi hjálpum við þér að breyta 
atvinnuhúsnæðinu þínu í vistvænan vinnustað.

Reitir eru stærsta fasteignafélag landsins á sviði útleigu atvinnu-
húsnæðis með yfir 130 eignir til leigu um allt land. Markmið okkar 
er að vera leiðandi í mótun umhverfisvitundar í íslensku atvinnulífi.

Kynntu þér græna reiti á reitir.is.

Grænt leigusamband Reita 
er samstarf um vistvænan 
rekstur atvinnuhúsnæðis. 

Grænt leigusamban
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5,3 MILLJÓNIR ÍBÚA
78,4 ÞÚS. KM2

53,9 MILLJÓNIR ÍBÚA
130,4 ÞÚS. KM2

3,1 MILLJÓN ÍBÚA
20,8 ÞÚS. KM2

1,8 MILLJÓNIR ÍBÚA
13,9 ÞÚS. KM2

SKOTLAND

ENGLAND

WALES

N-ÍRLAND

ÍRLAND
6,4 MILLJÓNIR ÍBÚA
84,5 ÞÚS. KM2

Salmond leggur 
fram frumvarp 

um þjóðarat-
kvæðagreiðslu 

meðal Skota 
um sjálfstæði. 

Hann dregur 
frumvarpið til 

baka þegar ljóst 
er að ekki sé 

meirihluti fyrir 
því á þingi.

Skotar hafa verið í ríkja-
sambandi við England, 
og þar með Wales, í rúm-
lega þrjár aldir eða frá því 
Bretland varð formlega til 
með sameiningu landanna 

árið 1707. 
Á fimmtudaginn kemur ganga 

Skotar að kjörborðinu þar sem þeir 
verða spurðir einfaldrar spurning-
ar: Á Skotland að vera sjálfstætt 
land?

Margir þeirra hafa þó átt erf-
itt með að gera upp hug sinn, enda 
afleiðingarnar að einhverju leyti 
illfyrirsjáanlegar ákveði þeir að 
taka stóra skrefið og stofna sjálf-
stætt ríki.

Samkvæmt skoðanakönnunum 
stefnir allt í spennandi kosningar. 
Fylgismenn sjálfstæðis hafa á síð-
ustu vikum verið að sækja mjög í 

sig veðrið. Þeir komust um síðustu 
helgi í fyrsta sinn upp fyrir and-
stæðinga sína, en eitthvað virð-
ist vera að draga úr fylginu á ný. 
Könnun frá YouGov í gær sýndi 
fjögurra prósenta forskot andstæð-
inga sjálfstæðis.

Svifasein andstaða
Stærstu efasemdirnar hafa snúist 
um framtíðargjaldeyri Skotlands 
og óvissu varðandi efnahagslega 
afkomu hins nýja ríkis. Aðrir, ekki 
síst Englendingar en einnig marg-
ir Skotar, eru á móti því að kljúfa 
Bretland í sundur, „höggva af því 
hausinn“ eins og Boris Johnson, 
borgarstjóri í London, orðaði það í 
byrjun vikunnar.

Andstæðingar sjálfstæðis hafa 
reyndar ekki haft sig neitt verulega 
mikið í frammi í kosningabarátt-
unni fyrr en nú á lokasprettinum.

Alex Salmond, leiðtogi sjálf-
stæðissinna, hefur því átt tiltölu-
lega auðvelt með að koma boðskap 
sínum á framfæri án verulegra 
mótbára frá andstæðingum sjálf-

stæðis og misjafnlega sannfærðu 
efasemdarfólki.

Breskir stjórnmálaleiðtogar hafa 
vaknað til lífsins nú í vikunni og 
hver á fætur öðrum hvatt Skota til 
þess að hafna aðskilnaði.

Fræga fólkið hefur verið eitthvað 
duglegra að láta málið til sín taka. 
Leikarinn Sean Connery hefur til 
dæmis lengi verið harður þjóðern-
issinni og talar mjög máli aðskiln-
aðar frá Bretlandi, en rithöfund-
urinn J.K. Rawling, sem eins og 
Connery er skosk, er á öndverð-
um meiði: Þar stendur James Bond 
gegn Harry Potter, og ekki gott að 
sjá hvor verður ofan á.

Mikla athygli vakti þegar eitt 
helsta dagblað Skotlands, The 
Scotsman, birti á miðvikudag áber-
andi yfirlýsingu þar sem kostir og 
gallar sjálfstæðis voru reifaðir. 
Blaðið hafði engar efasemdir um að 
sjálfstætt Skotland gæti vel staðið 
jafnfætis öðrum löndum og notið 
velsældar, en niðurstaðan varð 
engu að síður sú að Skotar ættu að 
hætta við öll sjálfstæðisáform.

„Þetta er ekki afstaða, sem 
tekin er vegna hræðslu eða skorts 
á sjálfsöryggi, eða skorts á föð-
urlandsást, heldur þvert á móti,“ 
segir í yfirlýsingunni.

Hvetur til dáða
Alex Salmond lætur þó hvergi deig-
an síga. Hann gagnrýnir breska 
fjölmiðla, breska stjórnmálaleið-
toga og jafnvel breska embættis-
mannakerfið harðlega fyrir að 
reyna allt til að draga kjarkinn úr 
Skotum.

Í gær hafði hann hörð orð um 
Royal Bank of Scotland, einn 
stærsta banka Skotlands, sem hafði 
hótað því að flytja höfuðstöðvar 
sínar til Englands lýstu Skotar yfir 
sjálfstæði. Þrír aðrir stórir bankar 
hafa hótað því sama.

„Það mikilvægasta er að Já-
atkvæði er ekki lokapunktur, held-
ur upphafið á einhverju mjög sér-
stöku,“ segir hann og hvetur fólk til 
að láta ekki úrtölufólk hafa áhrif á 
sig: „Framtíð Skotlands á að vera í 
höndum Skota.“

Fyrirmynd annarra
Áhrifin af sjálfstæði Skotlands 
gætu reyndar náð langt út fyrir 
landsteina Skotlands sjálfs. 

Í Katalóníuhéraði á Spáni hafa 
sjálfstæðissinnar fyllst miklum eld-
móð vegna fordæmis Skota, eins og 
sást á fimmtudaginn þegar hundruð 
þúsunda komu saman í Barcelona til 
að hvetja til sjálfstæðis.

Katalóníubúar hafa lengi verið 
áhugasamir um aðskilnað frá Spáni 
og stefna ótrauðir á atkvæðagreiðslu 
um málið þann 9. nóvember, jafn-
vel þótt allar líkur bendi til þess 
að stjórnlagadómstóll Spánar muni 
ekki fallast á aðskilnað, hver svo 
sem niðurstaða kosninganna verður.

Þá má fastlega búast við að sjálf-
stæði Skotlands myndi hvetja marga 
aðskilnaðarsinna á Norður-Írlandi 
til þess að fara að hugsa sér til 
hreyfings á ný.

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

SALMOND OG 
SJÁLFSTÆÐISBARÁTTAN

   1990  2010

Þurfa að gera upp hug sinn
Skotar standa nú frammi fyrir því að þurfa innan fárra daga að taka afdrifaríka ákvörðun um framtíðina. Kostirnir eru 
aðeins tveir: Að stofna sjálfstætt ríki með þeirri óvissu sem því fylgir eða láta bresku stjórnina sjá um hlutina áfram.

Hve stórt yrði nýja ríkið?
Skotland yrði fimm milljón manna ríki, álíka stórt að 
flatarmáli og álíka fjölmennt og Írland sem hefur verið 

sjálfstætt í tæpa öld.

Fengi sjálfstætt Skotland aðild að ESB?
Þótt Skotland sé nú í Evrópusambandinu sem hluti af 
Bretlandi þá fengi sjálfstætt Skotland ekki sjálfkrafa aðild 

heldur þyrfti að sækja um aðild og ganga í gegnum aðildarvið-
ræður þar sem semja þyrfti um það hvernig löggjöf Skotlands 
yrði samræmd löggjöf Evrópusambandsins.

Hvaða gjaldmiðill yrði notaður?
Alex Salmond hefur stefnt að því að gera gjaldmiðilsbandalag 
við Breta um pundið. Bresk stjórnvöld hafa tekið dræmt í slíkar 
hugmyndir. Breski seðlabankinn segir að í slíku bandalagi þyrftu 
Skotar að gefa eitthvað eftir af sjálfstæði sínu. Skotar gætu í 
sjálfu sér haldið áfram að nota pundið án samþykkis Breta, en 
breski seðlabankinn hefði áfram öll yfirráð yfir gjaldmiðlinum.

Ef Skotar vildu fá evruna þyrfti Skotland fyrst að gerast 
aðildarríki Evrópusambandsins. Einhliða upptaka evrunnar yrði 
gerð í óþökk Evrópusambands. Sitji Skotar uppi án bæði punds 
og evru þyrftu þeir væntanlega að hefja útgáfu eigin myntar, en 
lítill áhugi virðist vera fyrir því.

DRAUMUR UM SJÁLFSTÆÐI  Alex Salmond, helsti baráttumaður fyrir 
sjálfstæði Skotlands, stillti sér upp í hópi skoðanabræðra nú í vikunni 
og hvetur fólk til að merkja við „Já“ á atkvæðaseðlinum. 

FJÓRIR FÁNAR Á HÚSI Í EDINBORG  Efst tróna fánar Bretlands og 
Evrópusambandsins en undir eru bláhvíti skoski fáninn og rauðhvíti 
enski fáninn. NORDICPHOTOS/AFP

VÖKNUÐU TIL LÍFSINS  Leiðtogar stóru bresku stjórnmálaflokkanna, 
þeir Ed Miliband, Nick Clegg og David Cameron, héldu til Skotlands á 
miðvikudaginn í von um að fá Skota ofan af aðskilnaði. NORDICPHOTOS/AFP

1954 1973 1979 1987 1997 1999 2004 20112007 2012 2013

Alex Salmond fæðist á 
gamlársdag árið 1954 í bæ 
sem heitir Linlithgow, ekki 
langt frá Edinborg. Hann 
er því 59 ára gamall.

Salmond gengur 19 
ára gamall í Skoska 

þjóðarflokkinn, sem 
var stofnaður árið 

1934. Flokkurinn hefur 
frá upphafi barist fyrir 

því að Skotar fái sitt 
eigið þjóðþing. 

Efnt til atkvæða-
greiðslu meðal Skota 
og Wales-búa um 
takmarkað sjálfstæði 
með eigin löggjafarþingi. 
Wales-búar hafna 
sjálfstæði en skoskir 
kjósendur samþykkja 
með nærri 52 prósentum 
atkvæða. Vegna dræmrar 
kosningaþátttöku dugir 
það samt ekki til.

Salmond tekur sæti 
á breska þinginu.

Kosinn 
leiðtogi 
Skoska 
þjóðar-

flokksins. 

Aftur er efnt til 
atkvæðagreiðslu 

meðal Skota, Wales-
búa og nú einnig 
Norður-Íra til að 

kanna hvort nægur 
stuðningur sé við 

takmarkað sjálfstæði 
með eigin löggjafar-

þingi. Að þessu sinni 
samþykkja 74 prósent 

kjósenda tillöguna.

Ný glæsi-
bygging 
skoska 

þingsins 
tekin í notkun 

í Holyrood í 
Edinborg.

Efnt er til 
þingkosninga 

í Skotlandi 
samkvæmt 

lögum frá 1998. 
Nýtt þing Skota 

kemur fyrst 
saman 12. maí. 
Salmond tekur 

sæti á nýja 
þinginu fyrir 

Skoska þjóðar-
flokkinn.

Skoski 
þjóðarflokk-
urinn vinnur 
mikinn sigur 

í kosningum til 
skoska þingsins. 
Salmond verður 

fyrsti ráðherra 
minnihluta-

stjórnar með 
stuðningi 

Græningja.

Skoski þjóðar-
flokkurinn 

nær hreinum 
meirihluta á 

skoska þinginu. 
Salmond hefst 

þegar handa 
við að undirbúa 

kosningar um 
sjálfstæði Skot-

lands á seinni 
hluta kjörtíma-

bilsins.

Breska stjórnin 
fellst á að 

veita skoska 
þinginu heim-
ild til að efna 

til kosninga 
um sjálfstæði, 

að upp-
fylltum vissum 

skilyrðum.

Frumvarp 
um þjóðarat-

kvæðagreiðslu 
er samþykkt á 

skoska þinginu 
27. júní. 

Salmond leggur 
15. nóvember 
fram ítarlega 

skýrslu um 
framtíð Skot-

lands.

➜ 24. mars 2016 
er stefnt að formlegu 

fullveldi Skotlands.

BRETLAND
64,1 MILLJÓN ÍBÚA
243,4 ÞÚS. KM2

BRETLAND ÁN SKOTLANDS
58,8 MILLJÓNIR ÍBÚA
165 ÞÚS. KM2

STÓRA-BRETLAND 
ÍBÚAFJÖLDI OG 
FLATARMÁL

ALEX SALMOND  
Ötull baráttumaður 
fyrir sjálfstæði 
Skotlands.



Nýttu tækifærið og nældu þér 
í Pampers bleiur á frábæru verði!



BLACK&DECKER

30%
AFSLÁTTUR!

20% afsláttur 
af allri innimálningu og lökkum

4.796 kr
5.995

VERKFÆRATASKAVERKFÆRATASKA

HANDVERKFÆRI 

& TÖSKUR

20%
AFSLÁTTUR!

11.897 kr
16.994

RAFHLÖÐUBORVÉL35.644 kr
44.555

BÍLSKÚRSHURÐAOPNARI

Grunnpenslasett innanhúss
Penslasett með hárum úr gerviefni. 
7006082

Bílskúrshurðaopnari
ML700EV 
5746577

Impra veggmálning 10 ltr
Gljástig 5, litur hvítur. 
7119964

HarpaSjöfn Polytex 7
Veggmálning 10 ltr. Litir: hvítt, beinhvítt og ljós antík.
7119970-77

HarpaSjöfn Útitex
Útimálning 10 ltr. Litir: hvítt, beinhvítt og ljós antík.
7120001-6

HarpaSjöfn Loftamálning
Loftamálning 10 ltr. Litir: hvítt.
7119968

“Elite” rúllusett
Sett með bakka, “maxi”-handfangi og Anlon 
25 cm rúllu. Hentar til að mál loft innanhúss. 
Passar fyrir framlengingarsköft frá Anza.
7014822

Útiiteeexx
r. Litir: hvítítttt, beiibeibeibei hhnhvnhvnhvnhvnhvíttíttíttíttíttíttítt ogogogog og ogg ljljljljlj ljjósósósósós ós antantantantantíkíkíkík.ík.

7120001 6

ÚÚÚÚtitiititititeteetetetetexxxxxHarpaSjöfn Polytex 777
Veggmálning 10 ltr. Litir: hvítt, beinhvítt ot o llg lg ljósjósjósjós anannan antíkktíktíktíktíktík.

HarpaSjöfn 
Útimálning 10 ltr
HarpaSjöfn

3.995 kr
10 ltr.

VEGGMÁLNING

H SaSjöffn P l te 7777

7.996 kr
9.995 kr

VEGGMÁLNING

ÚÚÚÚÚÚÚÚÚtiitititit tetet xHaH rp SaSjöjöfnffn

9.746 kr
12.995 kr

ÚTIMÁLNING

995 kr
4 stk.

PENSLASETT

995 kr
25 CM RÚLLA, BAKKI OG 

HANDFANG

RÚLLUSETT
10 ltr.10 ltr.

10 ltr.10 ltr.

Hillurekki Solid 50 Galva
150x75x30 cm
5803671

Áltrappa 3 þrep
Jumbo, 150 kg
5078885

Ryksuga Power Plus
Ryksugar blautt og þurt.
5247007

Vörutrilla Millarco
150 kg
5080149

Búkki tré
5079904

Ný sending, ekki útsöluvara Ný sending, ekki útsöluvara Ný sending, ekki útsöluvara

i

aa

BRJÁLAÐ

VERÐ!

BRJÁLAÐ

VERÐ!

BRJÁLAÐ

VERÐ! BRJÁLAÐ

VERÐ!

Hillurekki Solid 50 GalvaaavavalvalvGalGa0 G50 Gd 50lid 5Solidkki SoHillurekkHillur

VV

2.595 kr

HILLUREKKI

Ryksuga Power PlususPluer Plwer Pa Powuga PoRyksR

VVV

7.795 kr

VV

5.995 kr

VÖRUTRILLA

V

1.095 kr

TRÉBÚKKI

ÁLTRÖPPUR

20%
AFSLÁTTUR!

20%
AFSLÁTTUR!

Áltrappa 3 þrep

AFAFSSLÁL

3.996 kr
4.995

ÁLTRAPPA 3 ÞREP

H Sjöf LoL ft máln

6.599 kr
8.249

LOFTAMÁLNING

Fyrir bílskúrinn
Rafhlöðuborvél 14.4V.
Black&Decker 2 rafhlöður 
og taska.
5246006Verkfærataska 23”

5024481
Ný sending, ekki útsöluvara

*Afsláttur gildir eingöngu af útsöluvörum.
Gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“. 
Vöruúrval getur verið misjafnt milli verslana



Húsasmiðjunnar
ÚTSALA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

AALLLLTT FRFRÁÁÁ GGRGRUNUNNINI A AÐÐ GÓGÓGÓÐUÐU HHEIEIMIMILILI 
Í

HLUTI AF BYGMA

A

Erikur 
veljið sjálf 3 stk.

999

LAGERHREINSUN Á ÚTIVISTARFATNAÐI 
Í SKÚTUVOGI

ALLT Á AÐ SELJAST 30-70% AFSLÁTTUR

Hnífapör Aida
24 stk.
2201164

4.495 kr
8.990

HNÍFAPÖR 24 STK.

4.4
HHNHNNÍFAP

BÚSÁHÖLD

30-70%
AFSLÁTTUR!

Veggflís hvít
20x20 cm
8600000

FLÍSAR

25%
AFSLÁTTUR!

1.680 kr/m2

2.240

VEGGFLÍS

20% AFSLÁTTUR20% AFSLÁTTUR
PARKET

Ný 
gólfefnadeild
Skútuvogi

gggggóóóó
SSS

Þekkt 
vörumerki 

á lægra verði

Kaffivél Russell Hobbs
Purple passion 12 bollar
1840060

SMÁRAFTÆKI

20%
AFSLÁTTUR!

Kaffivél Russell HobbssbsbbsobbHobell Hosell HRusseél RusKaffivélKaffiv

10.072 kr
12.590

KAFFIVÉL

Garðsett
Borð og 2 stólar
3901158

GARÐHÚSGÖGN

50%
AFSLÁTTUR!

8.450 kr
16.900

GARÐSETT

Blöndunartæki Damixa
Handlaugartæki með lyftitappa
8000800

BLÖNDUNARTÆKI

20-25%
AFSLÁTTUR!

Blöndunartæki Damixa

AFAFS

7.995 kr
9.995

BLÖNDUNARTÆKI

Gasgrill Broil King Royal 320
3 ryðfríir brennarar
3000604

GRILL
ÚTSALAÚ

52.720 kr
65.900

BROIL KING
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Ógnvekjandi fegurð
Ekkert dregur úr gosinu í Holuhrauni og gosvirknin breytist lítið. Hraun 
rennur áfram í farveg Jökulsár á Fjöllum og flæmist áin til austurs undan 
hrauninu. Árfarvegurinn þrengist og nær hraunið fimm til tíu metra upp 
yfir farveg árinnar. Gufubólstrar stíga upp þar sem hraunið rennur í ána.

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN NÍELSSON

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN NÍELSSON

FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL AÐALSTEINSSON

FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL AÐALSTEINSSON



GLUGGAR OG GLER
LAUGARDAGUR  13. SEPTEMBER 2014 Kynningarblað Gluggar ehf, Kjarnagluggar og steindir gluggar

Steindir gluggar voru upp-
haflega notaðir til að upp-
lýsa ólæsan almenning um 

guðspjöllin en sýna margir í dag 
óhlutbundna og huglæga tjáningu 
þar sem einblínt er á túlkun hins 
æðra með formum, litum og birtu,“ 
segir Gígja um steinda glugga sem 
gegndu stóru hlutverki í trúboði 
kirkjunnar.

„Birta glugganna þótti svo mátt-
ug að hún hefur verið talin geta 
gefið fólki tilfinningu fyrir því 
hvernig væri að vera undir náðar-
birtu Guðs.“

Dulrænt andrúmsloft
Gígja valdi í námi sínu í listfræði að 
skoða samband byggingarlistar og 
steindra glugga í Kópavogskirkju og 
Bústaðakirkju.

„Ég valdi þessar tvær kirkjur 
vegna þess að þær eru mjög ólík-
ar og sömuleiðis steindu gluggarn-
ir sem skreyta þær. Þau Gerður og 
Leifur eru ólíkir listamenn, störf-
uðu á mismunandi tíma og sóttu í 
ólíkar hefðir,“ segir Gígja og vísar til 
Gerðar Helgadóttur myndhöggvara 
sem skapaði steinda glugga Kópa-
vogskirkju og myndlistarmanns-
ins Leifs Breiðfjörð sem hannaði 
steinda glugga Bústaðakirkju.

„Margt er ólíkt í nálgun og út-
færslu listafólksins. Þannig notaði 
Gerður mun dekkri liti og er birtan í 
kirkjunni þar af leiðindi minni. Hún 
skapar dulrænt andrúmsloft með 
bláum og rauðum tónum í anda 
gömlu gotnesku kirknanna í Frakk-
landi. Verk Leifs er mun ljósara og 
notar hann að mestu hvítt gler en 

einnig gráan, svartan og rauðan lit. 
Formin eru líka ólík. Blýlínur glers-
ins í Kópavogskirkju mynda flæð-
andi hvöss og mjúk form en gler Bú-
staðakirkju er skreytt með sterkum 
línum og kröftugum formum,“ segir 
Gígja.

Vinnuferli Gerðar og Leifs voru 
einnig ólík. 

„Mikið er til af heimildum þar 
sem Leifur fjallar um mikilvægi 
sambands listamanns og arkitekts 
og hvernig vinna eigi steindan 
glugga svo vel til takist, en í viðtöl-
um sem tekin voru við Gerði fjallaði 
hún frekar um glerlistaverk sín sem 
sjálfstæð listaverk og ekki í sam-
hengi við arkitektúrinn.“

Hluti af heildararkitektúr
Saga steindra glugga á Íslandi hófst 

um miðja 20. öld þegar farið var að 
byggja módernískar kirkjur.

„Stærri kirkjur kölluðu á stærri 
myndverk og um leið varð hlutverk 
listamannsins stærra og færðist 
meira í það horf að skapa umhverfi 
kirkjunnar.“

Gígja segir glerlistaverk Gerðar 
og Leifs bæði mjög stór og vera hluta 
af arkitektúr kirkjunnar.

„Bæði eru óhefðbundin abstrakt-
verk sem falla ekki endilega undir 
flokk kirkjulistar. Listamennirnir 
leggja bæði áherslu á form og línur, 
að litir skapi sinn eigin heim og 
að ekki þurfi að réttlæta listaverk-
ið á annan hátt en að vera trúverð-
ug list.“

Samvinnan mikilvæg
Að sögn Gígju þurfa listamenn og 

arkitektar að hefja samvinnu um 
leið og frumdrög að kirkju eru gerð 
og fá nauðsynlegar upplýsingar 
hvor hjá öðrum.

„Í námi Leifs var lögð mikil 
áhersla á samspil glermynda og 
bygginga og honum kennt að vinna 
forvinnuna vel með því að kynna 
sér aðstæður og skoða birtu á mis-
munandi tímum. Athuga þarf 
hversu mikla birtu steindir gluggar 
eiga að gefa og hvort þeir eigi að 
móta umhverfi kirkjunnar með lita-
vali. Birtan á Íslandi er mun kald-
ari en á suðlægri slóðum og Leifur 
notar því heitari liti í glugga hér á 
landi. Ef glugginn er í sólarátt getur 
hann hins vegar notað kalda liti og 
ef það er fallegt útsýni notar Leifur 
glært gler með því litaða svo að út-
sýnið njóti sín betur.“

Heilagur ljómi og náðarbirta 
BA-ritgerð Gígju Rósar Þórarinsdóttur í listfræði við Háskóla Íslands fjallar um samband byggingarlistar og steindra glugga 
í Kópavogskirkju og Bústaðakirkju. Hún segir samvinnu listamanna og arkitekta mikilvæga við gluggagerðina.

1. Leifur Breiðfjörð notar 
að mestu hvítt gler með 
gráum, svörtum og 
rauðum litum í Bústaða-
kirkju. 2. Steindir gluggar 
Gerðar Helgadóttur skapa 
dulrænt andrúmsloft með 
bláum og rauðum lita-
tónum í Kópavogskirkju. 
3. Börn í Kárnsesskóla hafa 
unnið falleg myndverk úr 
steindum gluggum Gerðar 
Helgadóttur sem nú 
hanga uppi í Kópavogs-
kirkju. MYNDIR/GVA

Gígja Rós Þórarinsdóttir.1 2

3
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Allt er í boði og það er 
kannski eina vandamálið. 
Úrvalið er hreint ótrú-

legt. Alveg frá pínulitlum og upp 
í hrikalega stóra glugga og hurð-
ir, sem má ýmist opna út, inn 
eða renna til hliðar. Við bjóðum 
allar útfærslur,“ segir Eyþór Jós-
epsson, einna eigenda Glugga 
ehf. að Kaldbaksgötu 1 á Akur-
eyri, sem sérhæfir sig í fjölbreyttri 
framleiðslu og sölu á álgluggum, 
-hurðum, -veggjaeiningum og 
-svalalokunum ásamt fleiru.

Gluggar ehf. bjóða meðal ann-
ars upp á sérsniðnar lausnir fyrir 
einstaklinga um land allt sem 
Eyþór segir henta jafnt í íbúð-
ir, einbýlishús, sumarbústaði og 
jafn vel í bátinn ef svo ber við. „Við 
tökum að okkur öll verkefni, lítil 
sem stór, hvort sem til stendur að 
útvega eina hurð eða glugga eða 
klára stórt verkefni frá upphafi til 
enda,“ lýsir hann.

Að sögn Eyþórs hafa timbur-
gluggar og -hurðir notið vinsælda 
gegnum árin en síðasta áratuginn 
eða svo hafi orðið breyting þar á. 
„Menn fóru að átta sig á því hversu 
dýrt og tímafrekt er að viðhalda 

timburgluggum. Leitin að sterku 
og viðhaldslitlu eða -fríu efni 
hefur leitt til þess að menn hafa 
í auknum mæli snúið sér að áli,“ 
bendir hann á. „Þannig að tíma-
eyðsla og kostnaður við viðhald 
timburglugga er í raun farin að 
selja álgluggana fyrir okkur.“

Gluggar ehf. bjóða aragrúa 
lausna í áli og áltimbri, eins og 
áður sagði. Beðinn um að lýsa 
helsta muninum á þessu tvennu, 
segir Eyþór álglugga og hurð-
ir vera ál bæði að utan og innan 
með rofinni kuldabrú á milli, en 
áltimburgluggar séu timbur að 
innanverðu og ál að utanverðu. 
„Álið er með innbrenndri lakk-
húð og rafmeðhöndlað,“ tekur 
hann líka fram. 

Einn helsta kostinn við ál segir 
Eyþór vera hversu vel það þolir ís-
lenskar aðstæður í öllum sínum 
margbreytileika og síbreytilegt 
veðurfarið.

„Í nýrri byggingarreglugerð 
árið 2012 eru gerðar auknar kröf-
ur um að allir gluggar þoli 1.100 
Pascal vind- og vatnsþrýsting hér 
á landi og þetta atriði ætti fólk að 
hafa í huga þegar það velur fram-

leiðanda að hurðum og gluggum 
í húsið sitt,“ segir hann og getur 
þess að mikið af vöru erlendis 
sé kannski bara prófuð fyrir 600 
Pascal þrýsting.

„Gluggar ehf. er fyrsta íslenska 
glugga framleiðslufyrirtækið sem 
fór af stað í samvinnu við Nýsköp-
unarmiðstöð Íslands að fá allar 

sínar framleiðsluvörur CE vottaðar 
eins og krafist er í íslenskri bygg-
ingareglugerð. Áltimburgluggar 
fyrirtækisins eru þegar CE vottað-
ir og álgluggar fá vottun í marslok,“ 
segir hann og vísar loks á heima-
síðu fyrirtækisins á slóðinni www.
algluggi.is þar sem skoða má úr-
valið og afla sér frekari upplýsinga.

Sérsniðnar lausnir í íbúðir, 
einbýli og sumarbústaði
Gluggar ehf. bjóða gott úrval sérsniðinna lausna úr álprófílum fyrir íbúðir, einbýli og sumarbústaði. Fyrirtækið vinnur 
að því að fá CE vottun á allar sínar vörur.

SVALALOKANIR OG 
HANDRIÐ FYRIR SUMAR
BÚSTAÐI OG EINBÝLISHÚS
Gluggar ehf. bjóða svalalokanir 
í góðu úrvali. „Við erum með allar 
gerðir, alveg frá svalaskjólum með 
einföldu gleri eins algeng eru í 
blokkum og upp í svalalokanir 
með tvöföldu gleri, eða allt eftir 
hvað hentar hverjum og einum 
best,“ segir Eyþór Jósepsson.
Hann getur þess að fyrirtækið 
selji einnig handrið sem eru 
sérlega einföld í uppsetningu. 
„Þetta er eins og mekkanó sem 
skrúfast saman og er því alveg 
leikandi létt að henda upp,“ segir 
hann og bendir á www.algluggi.is 
þar sem frekari upplýsingar eru.

RAFMAGNSKNÚINN 
OPNUNARBÚNAÐUR 
FYRIR HURÐIR
Gluggar ehf. selur rafmagnsknú-
inn opnunarbúnað fyrir bæði 
inni- og útihurðir frá svissneska 
framleiðandanum Record. „Þetta 
er ekkert annað en pumpa sem 
sett er á hurð og opnar hana inn 
eða út,“ útskýrir Eyþór Jósepsson 
og getur þess að hægt sé að 
bæta við sérstökum takka sem 
þrýst er á til að opna hurðina. „Svo 
seljum við líka rafmagnsknúinn 
rennihurðabúnað eins og flestir 
þekkja úr bönkum, skólum og 
elliheimilum, sem hægt er tengja 
hússtjórnarkerfi húsa og skrá inn 
opnunartíma og svo framvegis.“

PK arkitektar eiga heiðurinn að þessu glæsilega einbýlishúsi og Gluggar ehf. að gluggum og rennihurðum.

Gestastofa á Skriðuklaustri úr smiðju 
Arkís. Gluggar og hurðir frá Gluggum ehf.

MYND/RAFN SIG

Sundlaug var tekin í notkun á Hofsósi í Skagafirði fyrir tveimur árum. Basalt Arkitektar 
hönnuðu hana. Gluggar ehf. höfðu umsjón með gluggum, hurðum og fleiru. 

• Gluggar 
• Hurðir

• Rennihurðir 
• Handrið

• Sólskálar 
• Svalalokanir

... fyrir einbýlið, fjölbýlið, sumarbústaðinn, 
skrifstofuna - við höfum lausnina. 

Einbýlishús við Eyjafjörð

Menningarhúsið á Dalvík

Við Sóleyjarrima

Á AkureyriHeiðarskóliHeiðarskóli

Áliðer málið ...



SÍGRÆNN HEILSUÁVÖXTUR
Noni-ávöxturinn er sígrænn allan 
ársins hring og er rómaður fyrir að 
stuðla að langlífi, betri heilsu og betri 
líðan. Ávöxturinn kemur upprunalega 
frá Kyrrahafseyjum og flokkast sem 
ofurfæða vegna þess hve einstaklega 
ríkur hann er af næringaefnum. Hann 
er þekktur af innfæddum sem veikinda-
baninn og í pólýnesískum goðafræðum 
er greint frá því að guðinn Maui hafi 
verið endurlífgaður með þessum magn-
aða ávexti.

ALLRA MEINA BÓT
Rannsóknir sýna að noni-ávöxturinn 
styrkir ónæmiskerfi og varnarkerfi 
líkamans. Hann gefur aukna orku, 
jafnar blóðþrýsting, bætir meltinguna, 
eflir starfsemi hjarta, lifrar og nýrna, 
linar verki, styrkir liði, minnkar bólgur 
ásamt því að gefa fallegt og unglegt 
útlit. Þá er Noni þekktur fyrir 
að auka vellíðan þar sem 
hann ríkari af pro-xeroníni 
en aðrir ávextir, en efnið er 
nauðsynlegt frumum líkam-
ans og styður við myndun 
serotóníns í heila. 

BURT MEÐ VEIKINDIN
„Noni-ávöxturinn er tilval-
inn fyrir þá sem vilja bæta 
heilsuna, hreysti og verja 
sig gegn veikindum í haust 
og vetur,“ segir Ómar Þór 
Ómarsson, framkvæmda-
stjóri Balsam. Hann 
bendir á að ávöxturinn 
innihaldi um 150 
þekkt nær-
ingarefni sem 
líkaminn þurfi 
til vaxtar, 
viðhalds og 
heilsu. „Hann 
er auðugur 
af A-, B-, C- og 
E-vítamínum, 

járni, kalki, kalíum, sinki 
og inniheldur 17 af 20 
lífsnauðsynlegum aminó-
sýrum,“ segir hann. 

HREIN AFURÐ FRÁ 
HAVAÍ
Noni sem ræktað er 
af heimamönnum á 
Havaí er oft talið það 
hreinasta og áhrifa-
ríkasta í heiminum. 
Fæðubótarefnið er 
100% náttúrulegt, 
organic-vottað, GMP-
vottað og frábær 
lausn fyrir þá sem 
vilja njóta næringu 
ávaxtarins á þægileg-
an máta.

SÖLUSTAÐIR
Fáanlegt í nær 
öllum apótekum, 
Lyfju, Apótekinu, 
Lyf og Heilsu, Apó-
tekaranum, Heilsu-
húsinu, Heilsutorgi 
Blómavals, Hag-
kaup, Heimkaup, 
Fjarðakaup, Sportlíf 
og Heilsulausn.is.

OFURFÆÐA SEM BÆTIR 
HEILSU OG HREYSTI
BALSAM KYNNIR:  HAWAIIAN NONI ÁVÖXTUR Nýjasta frá Natural Health 
Labs. Tilvalið fyrir þá sem vilja stuðla að langlífi, styrkja ónæmiskerfið, auka 
orku, hreysti og betri líðan. Ávöxturinn inniheldur um 150 þekkt næringarefni.

ÓMAR ÞÓR 
ÓMARSSON 
framkvæmdastjóri 
Balsam

MYNDIR AF ÍSLANDI
Norski ljósmyndarinn Rune Molnes opnar 
ljósmyndasýningu í Galleríi Fold í dag klukk-
an 15. Á sýningunni eru ljósmyndir sem Rune 
hefur tekið á ferðalögum sínum um Ísland en 
hann kom fyrst til landsins árið 2007. 

Ráðlögð notkun: 
Taktu 1 til 3 
græn metishylki með 
vatnsglasi yfir daginn.

Laugavegi 63 • S: 551 4422

laxdal.is

Vertu vinur á 
Facebook

Skoðið

Yfirhafnir

GLÆSILEGAR  HAUSTYFIRHAFNIR

Stofnað

Fyrirbyggjandi

lúsas jampó
Nýtt

Gotitas de Oro - Anti-Lice Shampoo
Kemur í veg fyrir lúsasmit.
Fyrirbyggjandi lúsasjampó fyrir börn. Virk samsetning 
innihaldsefna ver hárið og hársvörðinn og kemur í veg fyrir 
lúsasmit án þess að valda óþægindum né ertingu. 
Afar milt en öflugt sjampó. 

Virku innihaldsefnin í sjampóinu eru náttúruleg. 
Þau fyrirbyggja og gefa líka raka:
Andiroba olía: 100% náttúruleg olía. 
Notuð víða í heiminum, m.a sem vörn gegn skordýrabiti.
Quassia edik: Edik blanda með Quassia Amara seyði sem 
kemur í veg fyrir að egg lúsarinnar (nit) geti fest í hárinu.
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Útsölustaðir: Lyfjaver/Heilsuver, Lyfjaval Mjódd, Rima Apótek, Reykjavíkur Apótek, 
Garðs Apótek, Árbæjar Apótek, Apótek Hafnarfjarðar, Apótek Garðabæjar, Lyfsalinn- 

Glæsibæ, Austurbæjar Apótek, Lyfja Lágmúla, Lyfja Smáratorgi, og Fjarðarkaup

Notist reglulega eins og hvert annað sjampó fyrir hárþvott.
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Kolbeinn Kolbeinsson, kkolbeins@365.is, s. 512 5447
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Þingmaðurinn Katrín Jakobsdótt-
ir ætlar að mæta á kvöldstund 
hjá Vinstri grænum um helgina 

og eyða tíma með fjölskyldunni. Hún 
segir líf þingmannsins breytast mikið 
þegar þingið er starfandi, þá missir 
hún stjórn á tíma sínum því hún veit 
aldrei hvað dagurinn ber í skauti sér.

Hvað gerir þú alltaf um helgar? Ég 
þvæ hverja einustu helgi. Raunar ver 
ég megninu af helgum í þvottahúsinu!

Stendur eitthvað sérstakt til um 
þessa helgi? Það stendur til að mæta 
á kvöldstund hjá Vinstri grænum í 
Hamraborg á föstudagskvöld þar sem 
kynnt verður metnaðarfull vetrar-
dagskrá. Svo mun ég hitta gott fólk á 
laugardagskvöld, verja tíma með fjöl-
skyldunni minni góðu og svo verð ég 
að sjálfsögðu í þvottahúsinu!
 
Hver er óskamorgunmaturinn um 
helgar? Hann er pönnukökur með 
sírópi!

Hver er yfirleitt helgarmorgunmat-
urinn? Ekki pönnukökur með sírópi, 
svo mikið er víst! En ég borða hafra-
graut nánast alltaf en fæ mér stundum 
hrökkbrauð með osti á 
sunnudögum.

Hvernig er dæmigert 
helgarkvöld? Ef ég er 
heima þá sest ég í sófann 
til að horfa á Barnaby 
lögreglufulltrúa og 
sofna svo yfirleitt 
skömmu eftir fyrsta 
morðið. En stundum 
nýti ég nú kvöldin til 
að hitta góða vini og 
þá endist ég lengur 
en með Barnaby.

Sefur þú út um helgar? Yfirleitt 
ekki enda með þrjú börn sem vakna 
snemma. Sef samt lengur en á virkum 
dögum.

Vakir þú fram eftir? Nei, ég lognast 
yfirleitt út af fyrir miðnætti nema ég 
sé í þeim mun meira stuði.

Ef þú ert næturhrafn færðu þér eitt-
hvað í gogginn á kvöldin? Það kemur 
fyrir og algjörlega nauðsynlegt ef ég 
ætla að vaka. Örsjaldan rifja ég upp 
unglingsárin og borða pitsu í kringum 
miðnætti – svona einu sinni á ári!

Ertu með nammidag? Hvaða nammi 
færðu þér? Alltof margir dagar í mínu 
lífi eru nammidagar og þá er lakkrís 
og súkkulaði fyrsta val.

Hvað er í sunnudagskaffinu? Pönnu-
kökur ef tími er til, stundum snúður 
úr bakaríinu eða bara hrökkbrauð.

Hvað er annars að frétta? Af þvott-
inum? Allt gott að frétta og alltaf nóg 
af spennandi viðfangsefnum.

ÞVÆR ALLAR HELGAR
HELGIN  Katrín Jakobsdóttir, þingmaður Vinstri grænna, eyðir miklum tíma í 
þvottahúsinu um helgar. Hún borðar yfirleitt alltaf hafragraut í morgunmat en 
langar mun frekar að borða pönnukökur með sírópi enda svolítill nammigrís.  

NÓG AÐ GERA
Þingmaðurinn Katrín 
veit sjaldnast hvað 
dagurinn ber í skauti sér 
nú þegar þingið hefur 
tekið til starfa að nýju. 

BÆJARLIND 16  - KÓPAVOGUR  - SÍMI 553 7100  -  WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11 - 18   LAUGARDAGA 11 - 16
BÆJBÆJARLARLINDIN  16  - KKÓPAVAVOGUOGUR R - SÍMII 5553 710000 -- WWWW.W LINNAN.A IS
OPIOPIÐ MÐ MÁNUÁNUDAGDAGA TA TIL IL FÖSFÖSTUDTUDAGAAGA 1111 -- 1818 LLAUGAUGARDARDAGAAGA 111 -- 1616

GO
TT  VERÐ

GOTT  VERÐ

YUMI
2 saman

í setti
 kr. 28.700

YUMI
Sófaborð 
130x70

 kr. 55.800

GINA
Stóll á

Eikarfæti
kr. 19.900

AMI
Eikarstóll

kr. 24.900

HD 
Lampaskermur

kr. 14.900

PORGY
Stóll á
krómfæti 
kr. 17.900

TURTLE - Hægindastóll kr. 239.9000
Hönnun: Lenka Tellmann

BETINA - Eikarskenkur  strð: 170x43x72  kr. 151.700

Stofudjásn...
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Ég er allur annar og orðinn orkumeiri, ein-
beittari og liðugri en áður,“ segir Árni Þór 
Árnason, 44 ára sjósundkappi og einn af frum-

kvöðlum Íslands í sjósundi.
Árni hefur nú um nokkurt skeið tekið inn fæðu-

bótarefnið Pharmepa 90% EPA Step 1 frá Igennus 
og finnur á sér mikla og góða breytingu.

„Mér gengur til að mynda mun betur að jafna 
mig eftir lengri sundferðir sem reyna eðlilega mikið 
á líkamann. Það er mér gríðarlega mikilvægt þar 
sem ég stefni ótrauður á hin ýmsu langsund í fram-
tíðinni.“

Varla er til sá pollur á landinu sem Árni hefur 
ekki dýft sér í.

„Ég hef meðal annars spreytt mig á hinu víð-
fræga Ermarsundi og synt frá hinu alræmda Alca-
traz-fangelsi í San Francisco-flóa. Þá hef ég tekist 
á við margar af erfiðustu sjósundleiðunum við Ís-
landsstrendur eins og Drangeyjarsundið, Viðeyjar-
sundið og Bessastaðasundið.“

Árni mælir hiklaust með ómeganu frá Igennus.
„Eftir að hafa tekið það inn og lesið mér til um 

virkni þess er ég sannfærður um að Igennus-ómeg-
að sé ein sú besta ómega-vara sem boðið er upp á 
í dag.“

VÍÐTÆK, GÓÐ OG MIKIL VIRKNI
Bólgumyndun í líkamanum er talin geta aukið veru-
lega líkur á hættulegum lífsstílssjúkdómum. Phar-
mepa frá Igennus er talið geta dregið mjög úr líkum 
á sjúkdómsmyndun með minnkun langvinnra bólga. 
Pharmepa endurstillir hlutfall á milli ómega-3 EPA 
og ómega-6 fitusýra. Líkaminn fær vanalega of mikið 
af ómega-6 fitusýrum sem til lengri tíma getur valdið 
bólgumyndun en með meiri forða af ómega-3 EPA og 
réttu hlutfalli af EPA og ómega-6 minnkar framleiðsla 
líkamans á bólgumyndandi þáttum og framleiðsla 
bólguminnkandi efna eykst. 

Pharmepa eykur framleiðslu og virkni á serotóníni 
í líkamanum. Það bætir svefn, hefur jákvæð áhrif á 
starfsemi heila- og taugakerfis, eykur virkni ónæmis-
kerfisins og hefur sýnt jákvæð áhrif á depurð og 
þunglyndi. Pharmepa hefur einnig áhrif á hjarta-
heilsu, hefur bætandi áhrif á hlutfall kólesteróls í 
blóði og er góð forvörn gegn þreytu og orkujafnvægi.

Igennus Omega 3 EPA fæst í Heilsuhúsinu, 
Lyfjaveri, Heilsuveri, Lyfsalanum, Árbæjarapóteki, 
Urðarapóteki, Heilsutorginu Blómavali, Lyfjavali og 
Apóteki Suðurnesja.

ÖFLUGT GEGN BÓLGUMYNDUN Í LÍKAMANUM
Pharmepa frá Igennus er talið geta dregið mjög úr líkum á sjúkdómsmyndun með minnkun langvinnra bólga. Það endurstillir hlutfall á milli 
ómega-3 EPA og ómega-6 fitusýra og minnkar framleiðslu líkamans á bólgumyndandi þáttum á meðan framleiðsla bólguminnkandi efna eykst.

ALLT ANNAR MAÐUR
RARITET KYNNIR  Sjósundkappinn Árni Þór Árnason þakkar fjölvirkum 
ómega-fitusýrum frá Igennus frábæran árangur og úthald í sjósundi.  

ORKUMIKILL
Árni Þór Árnason 
er einn af frum-
kvöðlum Íslands 
í sjósundi og 
segist ganga mun 
betur að jafna 
sig eftir lengri 
sundferðir eftir að 
hann fór að taka 
inn ómega frá 
Igennus.
MYND/STEFÁN

PHARMEPA 
Pharmepa Step 1 inniheldur 90 prósent hreint EPA 
og Pharmepa Step 2 inniheldur 80 prósent hreint 
EPA. Einnig GLA, B5-, D3- og E-vítamín. Ómega-
3 EPA hefur lengi verið talið hafa góð áhrif á ofan-
greinda þætti og er ráðlagt sem eitt mikilvægasta 
bætiefnið fyrir fólk á öllum aldri. Takið tvö hylki á 
dag í þrjá mánuði til að tryggja hæfilegt hlutfall af 
ómega-3 og ómega-6.
Igennus ómega-3 EPA Pharmepe og Vegepe eru 
hágæða olíur. Vottað án þungmálma, PCB og díox-
íðs. Afurðir eru úr sjálfbærum fiskistofnum.

S y k u r s ý k i
Ríkt af andoxunarefnum

1 dós = 90 rauðrófur

Sykursýki veldur skemmdum á æðum.

SUPERBEETS eykur Nitric Oxice í líkamanum 
(30 mínútum eftir inntöku) sem bætir blóðflæði og 
jafnar blóðsykur svo minni líkur eru á æðaskemmdum 
af völdum sykursýki. Hand og fótkuldi minnkar og 
minni líkur eru á augnbotnaskemmdum.

Ráðlagður dagsskammtur fyrir Nitric Oxide áhrif fyrir eðlilegt blóðflæði

SUPERBEETS YFIRBURÐIR

Fáanlegt í fjölda apóteka m.a. Lyfja og Apótekið. Einnig í Heilsuhúsinu, Hagkaup,  
Heimkaup, Fjarðarkaup, Heilsuver, Heilsulausn.is og Heilsuhornið Blómavali.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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KRAFTA-
VERK
„Ég myndi 
kannski ekki 
mæla með 
því að konur 
frestuðu fæð-
ingum fram 
yfir fertugt 
en því miður 
koma börn-
in ekki eftir 
pöntun,“ segir 
Bryndís sem 
er 49 ára.

þær óski að eiga börn sín. „Ég 
myndi kannski ekki mæla með því 
að konur frestuðu fæðingum fram 
yfir fertugt en því miður koma 
börnin ekki eftir pöntun. Það er 
hins vegar frábær upplifun að 
eignast barn á þessum aldri og 
þarf ekki að stoppa mann frá því 
að lifa lífinu. Við erum til dæmis 
búin að bóka sumarfrí til Banda-
ríkjanna næsta sumar með alla 
fjölskylduna. Ég verð bara ótrú-
lega töff á sextugsaldri að elta 
ungana mína,“ segir hún. „Þau 
munu halda mér ungri.“

Bryndís á vinkonu sem er orðin 
amma og aðrar sem eru að gifta 
börnin sín. „Þær gifta og ég skíri,“ 
segir hún og hlær. „Hér hefur ver-
ið gott veður í allt sumar og mér 
finnst einstaklega skemmtilegt 
að labba úti með tvíburavagn-
inn,“ segir þessa stolta móðir og 
bætir við: „Börnin veita mér mikla 
hamingju.“

Bryndís segir að þeim líði vel í 
Ósló. Þau hafa búið sér heimili á 
góðum stað nálægt Holmenkollen 
þar sem stutt er í náttúruparadís. 
„Við ætluðum í fyrstu ekki að setj-
ast hér að í langan tíma en þegar 
hrunið varð á Íslandi var ekki 
mjög fýsilegt að snúa til baka. Við 
erum bæði í góðu starfi og ekki 
á heimleið á næstunni hvað sem 
síðar gerist.“  

FULL LAUN Í FÆÐINGARORLOFI
Fyrst eftir að Bryndís flutti til 
Noregs skrifaði hún fyrir íslensk 
blöð en síðan langaði hana að 
vera meira meðal fólks. „Ég fékk 
vinnu hjá Olíufyrirtækinu VNG 
Norge og er búin að starfa hjá 
þeim í rúm sex ár. Ég starfa á 
upplýsingadeild og finnst afar 
áhugavert að kynnast olíuiðnað-
inum á þennan hátt. Ég sakna 
auðvitað blaðamennskunnar og 
þess skemmtilega fólks sem vann 
með mér en það er alltaf gaman 
að kynnast einhverju nýju,“ segir 
hún.

Bryndís hafði aldrei áður búið 
í Noregi þótt hún hefði heimsótt 
landið. Tveir af þremur bræðrum 
hennar hafa búið þar lengi. Þegar 
hún er spurð um fæðingarorlof 
í Noregi segir hún það betra en 
á Íslandi. Foreldrar halda sínum 
launum á meðan á orlofinu 
stendur en það er 49 vikur miðað 
við eitt barn en 54 þegar um tví-
bura eru að ræða. Þar af á pabb-
inn rétt á 14 vikum. 

FJÖLSKYLDUVÆNT SAMFÉLAG
Um helgina ætla þau að horfa á 
dótturina Selmu keppa í frjáls-
íþróttamóti en hún hefur fetað 
í fótspor móður sinnar. Bryndís 
keppti lengi í frjálsum íþróttum. 
„Hún hefur sérstakt dálæti á 

langstökki en það var einmitt 
mín grein,“ segir Bryndís ánægð 
og bætir síðan við: „Hér er mjög 
fjölskylduvænt samfélag og 
sjaldgæft að fólk vinni eftirvinnu. 
Yfirmaður minn er til dæmis 
alltaf kominn í stuttbuxur og 
með bakpoka klukkan fjögur. Þá 
er farið í hjólaferð eða göngu 
með fjölskyldunni. Á veturna eru 
skíðin tekin fram. Það er ríkt í 
menningunni hér að fjölskyldan 
geri eitthvað saman.“
 ■ elin@365.is

Bryndís flutti til Noregs árið 
2006 ásamt norskum eigin-
manni sínum, Jan Fredrik 

Rosenberg, og dótturinni Selmu, 
sem nú er 8 ára. Þau langaði að 
prófa að búa í Ósló. Lífið tók 
síðan óvænta stefnu í sumar 
þegar tvíburar komu í heiminn á 
þjóðhátíðardegi Íslendinga, 17. 
júní. „Þetta var róttæk en ánægju-
leg breyting á högum okkar,“ 
segir Bryndís þegar við slógum 
á þráðinn til hennar. „Umönnun 
barnanna er vinna allan sólar-
hringinn. Tvíburarnir fæddust 
tæpum sjö vikum fyrir tímann og 
þetta var auðvitað svolítið erfitt í 
fyrstu en núna er komin rútína á 
líf þeirra. Edda var 1,9 kg við fæð-
ingu en Erik 1,8 kg. Þau eru að 
ná fjórum kílóum svo allt hefur 
gengið mjög vel,“ segir hin stolta 
móðir. „Þetta er krefjandi verk-
efni en jafnframt afar ánægjulegt. 
Það getur stundum reynst erfitt 
að komast í sturtu eða fá sér að 
borða því börnin þurfa athygli. 
Ég vissi auðvitað á meðgöngunni 
hvað biði mín og var undir það 
búin. Maður gerir sér hins vegar 
aldrei alveg grein fyrir hvernig 
þetta verður fyrr en á reynir. 
Selma er í skýjunum, enda lengi 
búin að þrá systkini. Hún er af-
skaplega dugleg að hjálpa til.“

Um síðustu helgi voru litlu 

krílin skírð og fengu nöfnin Edda 
Hólm Rosenberg og Erik Hólm 
Rosenberg. Núna um helgina 
munu þau fagna með langömmu 
sinni sem verður 90 ára. Það er 
sannarlega ánægjulegt fyrir elstu 
kynslóðina að kynnast þeirri 
nýjustu.

KYNNTUST Á ÍSLANDI
Bryndís og Jan kynntust árið 
1999 og giftu sig 2001. Hann starf-
aði hjá Járnblendifélaginu en 
hún var þá í fjölmiðlaheiminum. 
Fyrsta barnið fæddist árið 2005 
og síðan komu litlu krílin níu 
árum síðar. Þegar hún er spurð 
hvort það hafi verið planlagt á 
þessum aldri að stækka fjöl-
skylduna, svarar hún: „Óskin var 
mjög heit að eignast fleiri börn 
en það var fyrst nú sem hún varð 
að veruleika. Edda og Erik eru al-
gjört kraftaverk. Meðgangan gekk 
vel en það tók auðvitað á í lokin 
að ganga með tvö börn. Þótt tví-
burarnir hafi fæðst fyrir tímann 
voru þeir alveg tilbúnir að koma 
í heiminn,“ segir Bryndís. „Ekki 
var verra að það skyldi vera á 
þjóðhátíðardaginn, þetta eru 
sannir Íslendingar.“ 

EKKI EFTIR PÖNTUN
Bryndís segir að það fari auðvitað 
eftir aðstæðum kvenna hvenær 

VERÐ BARA ÓTRÚLEGA TÖFF MAMMA
KRAFTAVERK   Það fjölgaði heldur betur í fjölskyldu Bryndísar Hólm, fyrrverandi fréttamanns á Stöð 2, í sumar þegar tvíburarnir 
Edda og Erik komu í heiminn. Bryndís, sem er 49 ára, segir að litlu gleðigjafarnir taki allan hennar tíma þessa dagana. 

SKÍRN Bryndís, 
Jan og Selma 
ásamt Eddu og 
Erik á skírnardag-
inn. Skírnin fór 
fram í Holmen-
kollen-kirkju 7. 
september.

FLOTT Litlu kraftaverkin Edda og Erik 
dafna vel. 

www.fi.is
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FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

Fræðslu- og

myndakvöld

Í sal FÍ 17. september, kl. 20:00
Vatnavistkerfi á Íslandi

Gísli Már Gíslason prófessor í vatnalíffræði

Aðalvík-Hesteyri-Snæfjallaströnd

Ólöf Sigurðardóttir kennari

   Aðgangseyrir kr. 600, innifalið kaffi og kleinur

                       Allir velkomnir!

Vatnavistkerfi á Íslandi
Vatnavistkerfi á Íslandi

Aðalvík-Hesteyri-Snæfjallaströnd

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



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 24. september 201
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is

14.
m 
t.is

Sviðsstjóri réttinda- og lögfræðisviðs
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga (LSS) óskar eftir að ráða sviðsstjóra réttinda- og lögfræðisviðs.  Sviðið sér um  
móttöku og skráningu iðgjalda, réttindaumsýslu, útgreiðslu lífeyris, samskipti við aðila vegna lífeyrismála, gagnaöflun 
fyrir tryggingafræðilegar úttektir, annast lagaleg málefni sjóðsins og veitir öðrum sviðum sjóðsins lögfræðilega ráðgjöf. 

LSS er einn af stærstu lífeyrissjóðum landsins og annast einnig rekstur á Lífeyrissjóði starfsmanna Reykjavíkurborgar og
Lífeyrissjóði starfsmanna Kópavogsbæjar. Hjá sjóðnum starfar metnaðarfullur hópur starfsmanna sem vinnur af heilum
hug að hagsmunum sjóðfélaga.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kandidatspróf eða meistaranám í lögfræði, lögmannsréttindi æskileg

• Reynsla og þekking á lífeyrismálum og fjármálarétti

• Góð þekking á upplýsingatækni og gagnavinnslu

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Góð samstarfs- og sg samskiptahæfni

Starfssvið:
• Ábyrgð á daglegri starfsemi sviðsins

• Upplýsingagjöf um lífeyrisréttindi

• Samskipti við hagsmunaaðila

• Gerð og yfirferð viðskiptaskjala

• Ábyrgð á innheimtu

• Lögfræðileg álit og umsagnir
 Linnetsstígur 1 |  220 Hafnarfjörður |  talent@talent.is  |  Sími 552-1600

 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

Forstjóri 
Stjórn Landsnets auglýsir laust til 
umsóknar starf forstjóra fyrirtækisins
Hlutverk forstjóra er að framfylgja stefnu stjórnar, veita 
fyrirtækinu forystu og gæta hugsmuna þess í hvívetna. 
Framtíðarsýn fyrirtækisins er að vera flutningsfyrirtæki 
raforku sem styður við verðmætasköpun í samfélaginu og 
starfar í sátt við umhverfið.

Umsóknarfrestur er til og með 28. september nk. Umsækjendur eru vinsamlegast
beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Nánari upplýsingar veita Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Helga
Jónsdóttir (helga.jonsdottir@r capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu 
flutningskerfisins. Landsnet stýrir jafnframt raforkukerfi landsins og 
tengir þannig saman framleiðendur og notendur raforku. Landsnet 
er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga liðsheild,
sterka samfélagsvitund og í fremstu röð í alþjóðlegum samanburði. 
Landsnet leggur áherslu á að vera eftirsóknarverður vinnustaður.

Landsnet

Starfssvið
• Stefnumótun og innleiðing stefnu í samráði við stjórn

• Ábyrgð á daglegum rekstri

• Stjórnun mannauðs

• Samningagerð

• Samskipti við stjórnvöld og hagsmunaaðila

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Haldgóð stjórnunar- og rekstrarreynsla

• Skilvirkni og eftirfylgni stefnumótunar sem
og reynsla af breytingastjórnun

• Þekking á og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur

• Góð tungummálakunnátta og hæfni að tjá sig í ræðu og riti

• Leiðtogahæfni og framsýni
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Laus störf hjá Hraðlestinni

Veitinga- og take away staðurinn Hraðlestin óskar eftir góðu 
starfsfólki í fulla vinnu sem og hlutastörf. Óskað er eftir starfs-
fólki í afgreiðslu eða til að starfa í eldhúsi, dag- og kvöldvaktir.

Hraðlestin er staðsett á Hverfisgötu, Lækjargötu, Kringlunni 
og í Hlíðarsmára. Áhugasamir eru beðnir um að senda óskir 
um starf ásamt ferilskrá á starf@hradlestin.is

www.hradlestin.is - S. 578-3838 
 facebook.com/hradlestin Fossaleyni 16   |   112 Reykjavík   |   Sími 534 8400   |   www.tgverk.is

SMIÐIR ÓSKAST Í MÆLINGU
ÞG-VERK leitar að smiðum í mælingu.
Góð laun í boði fyrir gott fólk  
– mikil vinna framundan.

Umsóknir er hægt að fylla út á tgverk.is  
undir flipanum fyrirtækið/starfsumsókn 
eða í síma 534 8400 þar sem jafnframt 
er hægt að fá nánari upplýsingar um störfin.

Orkuveitan er fjölbreyttur 
og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu.

Sótt er um á https://starf.or.is/or/
Umsjón með úrvinnslu umsókna 
hefur Birna Bragadóttir 
starfsþróunarstjóri Orkuveitu 
Reykjavíkur, sem veitir nánari 
upplýsingar á starf@or.is

Umsóknarfrestur er til og með 
22. september 2014. Farið 
verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

rekur vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi og Vesturlandi. Starfsmenn 
Viðhaldsþjónustu sinna m.a. reglubundnu eftirliti og viðhaldi veitukerfa og vélbúnaðar, bregðast við bilunum, 

HAGSÝNI – FRAMSÝNI – HEIÐARLEIKI

Ný tækifæri hjá Orkuveitu Reykjavíkur

Vélfræðingur 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Vélfræðingar í Viðhaldsþjónustu annast rekstur, eftirlit og viðhald 
vatns- og hitaveitukerfa Orkuveitu Reykjavíkur. Starfsmaður mun 
taka þátt í fjölbreyttum verkefnum vélfræðingahóps og annast 
kvarðanir mæla- og tækjabúnaðar í dælustöðvum, borholuhúsum 
og víðar.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Vélfræðingur með sveinspróf í málmiðnaðar-  

• Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  

tileinka sér nýjungar
• Starfsmaður þarf að geta gengið bakvaktir 

Starfsstöð: Bæjarhálsi 1, Reykjavík

Iðnaðarmaður í vatns- og hitaveitu

Starfs- og ábyrgðarsvið:

og vatnsveitu, þ.m.t. lokanir og áhleypingar vegna 
bilana og endurnýjunar, viðhald brunna og þátttöku í 
framkvæmdaverkum í fjölhæfum hópi fagmanna.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Sveinspróf í málmiðnaðargrein/pípulögnum eða  

• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru kostur
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Öguð og skipulögð vinnubrögð

Starfsstöð: Bæjarhálsi 1, Reykjavík

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Orkuveita Reykjavíkur hefur umsjón með götulýsingu nokkurra 

starfskraft í götulýsingarhóp sem sér um uppsetningu og 
viðhald götuljósakerfa.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• 
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru kostur
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Áreiðanleiki, vandvirkni og öguð vinnubrögð

Starfsstöð: Bæjarhálsi 1, Reykjavík

Málmiðnaðarmaður á Vesturlandi

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Orkuveitunnar á Vesturlandi. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Sveinspróf í málmiðnaðargrein
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru kostur
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Starfsmaður þarf að geta gengið bakvaktir

Starfsstöð: Akranesi eða Borgarnesi 

Fyrirtækið leitast við að vera 
í fremstu röð hvað snertir 

möguleika til að samræma 
vinnu og fjölskylduábyrgð eins 
og kostur er.

Við hvetjum jafnt konur sem 
karla til að sækja um.

Umsókn þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar ásamt rökstuðningi 
um hæfni viðkomandi í 
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Útibússtjóri á Akureyri
Landsbankinn auglýsir starf útibússtjóra á Akureyri laust til umsóknar. Leitað er að 
kraftmiklum og drífandi einstaklingi með góða þekkingu á fjármálamörkuðum og mikla 
reynslu af stjórnun til að leiða starfsemi útibúsins. 

Helstu verkefni

 » Yfirumsjón með öllum rekstri útibúsins

 » Yfirumsjón með þjónustu og ráðgjöf  
til viðskiptavina

 » Fjármálaráðgjöf til einstaklinga, félaga 
og fyrirtækja

 » Virk þátttaka í markaðsstarfi og öflun 
nýrra viðskipta

 » Eftirlit og ábyrgð á arðsemi, áhættu  
og vanskilum

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun og yfirgripsmikil 
reynsla sem nýtist í starfi

 » Mjög góð þekking á starfsemi 
fjármálafyrirtækja

 » Framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum

 » Frumkvæði og fagmennska í starfi

 » Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Baldur G. 
Jónsson, mannauðsstjóri, í síma 410 7904 
eða baldur.g.jonsson@landsbankinn.is og 
Helgi Teitur Helgason, framkvæmdastjóri 
Einstaklingssviðs, í síma 410 5601  
eða helgi.t.helgason@landsbankinn.is. 
Umsóknarfrestur er til og með  
22. september nk.

Umsókn merkt Útibússtjóri Akureyri fyllist 
út á vef bankans, www.landsbankinn.is.
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Flokkstjóri í Vestmannaeyjum
Olíudreifing óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra til 
framtíðarstarfa sem flokkstjóra í Vestmannaeyjm. 
Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint á 
vinnu vélar, tanka og skip.  Olíudreifing greiðir ADR nám-
skeið og laun á námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra sem ekki 
hafa ADR réttindi.  Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher 
Egonsson í síma  550 9937.

Meiraprófsbílstjóri Vestmannaeyjum
Olíudreifing óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra stað-
settan í Vestmannaeyjum til framtíðarstarfa. Um fjölbreytt 
starf er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka 
og skip. Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á 
námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi.  
Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma  
550 9937.

Meiraprófsbílstjóri Reyðarfirði
Olíudreifing óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra 
staðsettan á Reyðarfirði til framtíðarstarfa. Um fjölbreytt 
starf er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka 
og skip og vinnu í birgðastöð. Olíudreifing greiðir ADR 
námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra sem 
ekki hafa ADR réttindi.  Nánari upplýsingar veitir Guðjón 
Páll Jóhannsson í síma  550 9910.

Umsóknir sendist á odr@odr.is fyrir 19. september.

Störfin standa báðum kynjum jafnt til boða. 
Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á 
www.oliudreifing.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfr. á sv. fjármálastöðugleika Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201409/712
Sérfræðingur á sviði uppl.tækni Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201409/711
Skólastjóri Sjúkraflutn.skólans Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201409/710
Yfirlæknir kvennadeildar Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201409/709
Fulltrúi í þjónustudeild Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201409/708
Starfsmaður í notendaþjónustu Háskóli Íslands, Reiknistofnun Reykjavík 201409/707
Starfsmaður í mötuneyti Alþingi, skrifstofa Reykjavík 201409/706
Stuðningsfulltrúi Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201409/705
Sjúkraliðar LSH, bráðadeild Reykjavík 201409/704
Sérfræðilæknir LSH, vakt svæf.- og gjörgæslulækna Reykjavík 201409/703
Sérnámsstöður í heimilislækn. Heilsugæslan Efstaleiti Reykjavík 201409/702
Sérhæfð þrif LSH, skurðstofur Reykjavík 201409/701
Iðjuþjálfar LSH, iðjuþjálfun Reykjavík 201409/700
Geislafræðingur LSH, röntgendeild Reykjavík 201409/699
Sjúkraliði LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík 201409/698
Réttindagæslum. fatlaðs fólks Velferðarráðuneytið Reykjavík 201409/697
Verkfræðingur Vegagerðin Reykjavík 201409/696
Flokksstjóri Vegagerðin Borgarnes 201409/695
Lífeindafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201409/694
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Fasteignasali / sölufulltrúi óskast
Vegna aukinna umsvifa leitum við að öflugum fasteignasala / 
sölufulltrúa til að bætast í öflugan hóp starfsmanna á Heimili 

fasteignasölu. Við leitum að sjálfstæðum og traustum einstaklingi 
sem hefur áhuga á að koma inn í sterkt og framsækið fyrirtæki sem 
vinnur á ört vaxandi markaði. Viðkomandi þarf að hafa brennandi 

áhuga á sölumennsku, vera framfærinn og vandvirkur. 

Áhugasamir sendi umsóknir á Finnboga Hilmarsson á netfangið 
finnbogi@heimili.is, sem jafnframt veitir frekari upplýsingar.  

Umsóknarfrestur er til  20. september.

www.rumfatalagerinn.is

AÐSTOÐARVERSLUNARSTJÓRI 
ÓSKAST TIL STARFA!   

Við leitum að jákvæðum, heiðarlegum 
og þjónustulunduðum einstaklingi.
Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

Nánari upplýsingar veitir 
Hafþór verslunarstjóri 

í síma 842-8080 eða á netfanginu 
selfoss@rfl.is

Umsóknarfrestur er til 29. september 2014

í sí

Umsóknar

Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Independent Software Vendor (ISV)

TM

- snjallar lausnir

Forritun - Microsoft Dynamics NAV
Fjölbreytt verkefni við forritun í Microsoft Dynamics NAV.

Við leitum að drífandi einstaklingi með háskólamenntun í tölvunarfræði 
eða sambærilega menntun. Reynsla af forritun í viðskiptahugbúnaði er 
nauðsynleg.

Ráðgjafi - Microsoft Dynamics NAV
Ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini Wise.

Óskað er eftir einstaklingi með háskólamenntun í viðskiptafræði eða 
sambærilega menntun. Bókhaldsþekking og góð færni í upplýsingatækni er 
mikilvæg sem og ánægja af mannlegum samskiptum og metnaður til að 
veita framúrskarandi þjónustu. Reynsla af notkun NAV er kostur.

UT rekstur - SQL sérfræðingur
Uppsetning og rekstur á gagnagrunnum hjá viðskiptavinum og í skýinu 
(Azure) ásamt almennum UT rekstri í Microsoft umhverfi.

Óskað er eftir einstaklingi sem er búinn að öðlast færni í rekstri SQL 
gagnagrunna og nýtur sín í fjölbreyttu og krefjandi starfsumhverfi. Þekking á 
Azure umhverfinu er kostur.

Upplýsingar um störfin veita:
Torfi Markússon torfi@intellecta.is og 

Gauja Hálfdanardóttir gauja@intellecta.is 
ráðgjafar hjá Intellecta í síma 511 1225.

Umsóknarfrestur er til 29. september.

Allar umsóknir og fyrirspurnir eru 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

Umsókn fyllist út á www.intellecta.is
og henni þarf að fylgja starfsferilskrá.

Hjá Wise vinna 80 starfsmenn á skrifstofum 

félagsins í Reykjavík, Akureyri og Halifax í 

Kanada. Unnið er í fjölbreyttum verkefnum 

hjá breiðum hópi viðskiptavina hérlendis 

sem erlendis. Starfsaðstæður eru fyrsta 

flokks og vinnuandinn er góður að 

ógleymdu öflugu starfsmannafélagi.

Viltu slást í hópinn?
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Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Sérnámsstöður  
í heimilislækningum  

við Heilsugæsluna Efstaleiti 

Sérnámslæknar  
í heimilislækningum

Lausar eru tvær sérnámsstöður lækna í heimilislækningum  
við Heilsugæsluna Efstaleiti.  
Stöðurnar eru frá 1. janúar 2015 og veitast til þriggja ára.  
Umsóknarfrestur er til og með 1. október, 2014.

Á stöðinni fer fram skipulagt sérnám í heimilislækningum og 
byggir á marklýsingu Félags íslenskra heimilislækna um sérnám 
í heimilislækningum. Sérnámslæknar hafa sinn aðalleiðbeinanda 
sem fylgir þeim eftir allt námið, sem alls tekur 4 1/2 ár. Námið fer 
fram á heilsugæslustöðinni en einnig á sjúkrahúsum samkvæmt 
reglugerð um sérnám í heimilislækningum. Námið er undir 
yfirumsjón kennslustjóra sérnáms í heimilislækningum sem 
starfar hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 

Helstu verkefni og ábyrgð
- Almennar lækningar
- Heilsuvernd
- Vaktþjónusta

Hæfnikröfur
- Almennt lækningaleyfi. 
- Mikil samskiptahæfni
- Faglegur metnaður

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra  
og viðkomandi stéttarfélags.
Stéttarfélag er Læknafélag Íslands. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. 
Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknis-
menntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf ásamt 
staðfestu afriti af opinberu starfsleyfi. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og 
viðtölum við umsækjendur. 

Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast  
Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgar- 
svæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í störfin.  
Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi eða á vef Heilsugæslunnar  
undir „laus störf“.

Starfshlutfall er 100% 
Umsóknarfrestur er til og með 01.10. 2014

Nánari upplýsingar veita
Gunnar Helgi Guðmundsson 
gunnar.helgi.gudmundsson@heilsugaeslan.is - 585-1800
Alma Eir Svavarsdóttir 
alma.e.svavarsdottir@heilsugaeslan.is - 585-1800

HH Efstaleiti
Efstaleiti 3, 103 Reykjavík

VERKFRÆÐINGUR 
Á FRAMKVÆMDADEILD
Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi á framkvæmdadeild í Reykjavík.  
Um 100% starf er að ræða. Gjarnan er tekið við umsóknum frá yngra fólki með nýleg próf.  

Starfssvið
Vinna við áætlanagerð, mat á áhættu áætlana, uppgjör verka og skilamat, úrvinnsla upplýsinga úr gagnagrunnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingarverkfræðingur MSc
• Þekking á gagnagrunnum 
• Kunnátta í tölfræði
• Góð íslenskukunnátta
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu  
Vegagerðarinnar eru konur með tilskildar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 6. október 2014. Umsóknir berist mannauðsstjóra, netfang oth@vegagerdin.is
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir,   
þar með talin menntunar- og starfsferilsskrá.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Helgason framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs (jon.helgason@vegagerdin.is  
og Ólöf Dagný Thorarensen mannauðsstjóri (olof.d.thorarensen@vegagerdin.is) í síma 522 1000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

VIÐGERÐAR-
MAÐUR

Hvaleyrarbraut 20, 220 Hafnarfjörður     Sími: 575 2400

Við leitum að starfskrafti með reynslu og 
góða hæfni til vinnuvélaviðgerða. Menntun 
í faginu er mikill kostur en ekki skilyrði

Umsóknir sendist á ss@velafl.is  
Umsóknarfrestur er til 26. september 2014.UmUmsUmmsókn með mynd skal senda til Kynnisferða, Vesturvör 34, 200 Kópavogi eða a aa

á nnetfeetfetfanganganggið:i  job@rre.ie s
Umsmsóknóknnk arfarfarfarfreresre tur ere  til 22. september 2014.
Haft vverðer ur ur samsammbanbanb d vd við ið iði allallalll a sa sa ssem eeem sækja j um efteftir ir að að umsumsm óknókóknarfarfresresturtur re rennunnur úr út.t.

Umferðarmiðstöðin BSÍ
101 Reykjavík

 580 5400
main@re.iis s • wwwww.rw re ie.iss

Kynnnisisfef rðir óska efeftitir r að ráðáða a vanaa s strtrætætóbó ílsts jójórara 
hið fyyrsrsta. Unnið er áá v vökö tum.m.

er er rótrótgrógróiðið en framsæækiðkið fyfyrirtæki 
í íí íslenskri ferferðaþðaþjónjónustus u. FyrFyrirtirtækiækið ð ð 
varva  stofnofnað aðað ááriárið 1ðð 1968968 ogog og he hefurfur al allarlar 
göturur r síðísíðan ververerið ið í fararbroddi þeirra
semsemsems s skipuulegleglleggja ferðir fyrir innlenda
sem erlenenenenda dadada fferðammmennee .
Hjá Reykjaviaviavik Ek EEEExcuxcxcxcursionononsn  starfar 
samsamhenturrr hó hó hóh purrpup  fólksksks sem lleggeggur ur 
metmetnaðnað si sinn nn í aí að nð nnýtaýtaýta þe þe þeþekkiingungu og og
reynslu sína í í þágþágu vu viðsðsskipkiptavtavavinana..

REYKJAVIK EXCURSIONS - 
KYNNISFERÐIR

• Meiraprófóf (ö(ökuréttindaflokkur D)
• Stundvísi
• Sjálfstæð vinnuubrbrögð

• RíkRík þj þ ónustulund 
• ÍslÍslÍs ensensku- og enskukunnátnátta ta 
• HreHrereeintintinin  sakavottorð

STRÆTÓBÍLSTJÓRAR 
ÓSKAST

Hæfniskröfur:

©
 2014 Ernst &

 Young ehf. A
ll R

ights Reserved.

Ernst  &  Young  ehf.  óskar  eftir starfsfólki 
með eins til tveggja ára reynslu af störfum 
á endurskoðunarstofu sem stefnir að 
löggildingu í endurskoðun

Störf  á  endurskoðunarstofu  byggja  á  gæðum  og 
faglegum vinnubrögðum. Starfsfólk okkar þarf því að 
hafa frumkvæði og getu til að starfa sjálfstætt, ásamt 
því að hafa ríka þjónustulund.  

Við hjá EY erum sveigjanleg og reynum að koma til móts 

EY er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki 

Umsóknir sendist til Hildar Pálsdóttur,  
hildur.palsdottir@is.ey.com

Umsóknarfrestur er til  og með 22. september n.k.

www.ey.is



Fjarðalax var stofnað árið 2009 en fyrirtækið elur 
lax í Arnarfirði, Patreksfirði og Tálknafirði. Fjarðalax 
hefur frá upphafi framleitt umhverfisvænan lax í kyn-
slóðaskiptu eldi. 

Kynslóðaskipt eldi felur í sér að hver kynslóð er alin 
í sjó í rúmlega tvö ár og síðan er fjörðurinn hvíldur í 
tæpt ár. Fjarðalax notar engin eiturefni eða aflúsunar-
efni við eldið.

Fjarðalax hefur hlotið umhverfis- og gæðavottunina 
BAP, Best Aquaculture Practices, ásamt IMO vottun 
fyrir Whole Foods Market í Bandaríkjunum. Umhverfis-
vöktun, rannsóknir og gæðastýring eru lykilþættir 
í rekstri fyrirtækisins.

Á sunnanverðum Vestfjörðum búa um 1300 manns, í 
ægifögru umhverfi í námunda við Látrabjarg, Rauða-
sand og Arnarfjörð. 

Á Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal eru starfræktir 
fjórir skólar og þrír leikskólar auk tónlistarskóla. 
Þá rekur Fjölbrautaskóli Snæfellinga framhaldsdeild 
á Patreksfirði. 

Mikil áhersla er lögð á umhverfismál og vinna skólarnir 
allir eftir verkefninu Skólar á grænni grein. Mannlífið 
á sunnanverðum Vestfjörðum er blómlegt og fjölmörg 
félagasamtök eru þar starfandi.

Laxeldi á Vestfjörðum
Spennandi störf í boði hjá stærsta laxeldi Íslands

FjFjararðað lax ehehf.f.
StStrarandndgögötutu 4 433
46460 0 TáTálklknanafjfjörörðuðurr
wwwww.w.fjfjarardadalalax.x.isis

GÆÐASTJÓRI
Gæðastjóri heyyrir beint undir framkvæmdada-
stjóra og er staðsettur á skrifstofufu félagsiins
á Patreksfirði.

Starfssvið:
• Umsjón með innleiðingu gæðakerfis.
• Rekstur og endurskoðun gæðakerfis.
• Fræðsla og þþjálfun starfsmanna.
• Stýring á gæðaráði.
• Innleiðing vottana.
• Þróuóunarvinna.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði matvælafræði, 

líffræði, sjávarútvegsfræði eða
saambærileg menntun. 

• ReR ynynsls a af gæððastjórnun úr sjávarútvegi.
•• ReR ynsls a af innleleiðiðingu gæðakerfis.
• Sjjálfsfstætæð ð viinnnnubrögð og reynsla af stjórnun.
•• GóGóðiðir r sasamsmskikiptahæfileikar, áreiðanleiki 

ogo  nákákvævæmnmni.i.

VÉLSTJÓRI
UmUmsæs kjanndi þþarf að hafa réttindi ssemem y yfir-
vélstjtjóri VS.III á skip p sem er lengra en 12 metrar 
eða A réttindi og vélarstærð 750 kw eða stærri.

SKIPSTJÓRI
Umsækjandi þarf að hafa réttindi á 45 m skip

eða styttra – Skkipstjórnarnám B.  

Áhugasamir vinsamlegast sendi 
ferilskrá til starfsmamannn astjóra, 
kristin@fjardalaax.isi .

Umsóknarfrestur um framangreind 
störf er til 21. september 2014.

Fjjarðalax á Vestfjörðum leitar að ááhhuugasöömuu og dduuggmmiiikklu ssttaarrfsffóólkkkii..  
Fjölbreeyytttt sttöörrf eru í boðði bbæðii í Reyykkjavíkk og fyrir vestan. 
FrFramundadan n erer a auku inn vööxtturur o og mem iri frf amleiððsla, viðið óskum því eftir að ð rár ða í eftftirrtatalilin ststörö f:
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Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi er laus 

staða kennara á miðstigi

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og eigi 
síðar en 20. október.
Starfið krefst kennsluréttinda, góðra skipulagshæfileika 
og mikillar hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla 
af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir 
eiginleikar. 

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu 
kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem 
að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og KÍ. Starfið 
hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 24. september 2014.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, 
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 
1, 800 Selfoss.  

Skólastjóri

Rafvirkjar og rafeindavirkjar óskast til starfa

kristind@securitas.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
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Síminn óskar eftir að ráða sérfræðinga til að vinna að metnaðar-
fullri stefnu fyrirtækisins í öryggismálum. Starfsemi Símans felur í 
sér rekstur þar sem kröfur viðskiptavina til ferla og gæða eru miklar. 
Mikið er lagt upp úr fagmennsku, þekkingu, frumkvæði, jákvæðu 
viðhorfi, sjálfstæði og vinnugleði.

Helstu verkefni

• Undirbúningur, skipulag og framkvæmd 
innri úttekta

• Umsjón með umbótaferlum

• Skráningar og skýrslugerð

Reynsla og hæfni

• Reynsla af innri úttektum

• Öguð vinnubrögð og skipulagshæfileikar

• Metnaður og drifkraftur

• Áhugi og vilji til að tileinka sér nýja 
þekkingu

Sérfræðingur í innri úttektum

Helstu verkefni

• Starfið felur í sér ábyrgð á þróun, rekstri 
og viðhaldi vottaðs ISO 27001 stjórnkerfis 
upplýsingaöryggis á fyrirtækjamarkaði

• Verkefni tengd upplýsingagjöf, 
öryggisþáttum, verklagsreglum og 
samræmingu ferla

• Vinna við gæða- og öryggisverkefni t.a.m. 
áhættumat, innri úttektir, endurútgáfu og 
viðhald skjala

• Stjórnun samskipta við yfirvöld og 
eftirlitsaðila

Reynsla og hæfni

• Menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af gæða- og  
öryggismálum skilyrði

• Hæfni til að leiða verkefni

• Jákvæðni og lipurð í samskiptum

• Áhugi og vilji til að tileinka sér  
nýja þekkingu

Sérfræðingur í upplýsingaöryggi

Umsóknarfrestur er til og með 21. september nk.

Sótt er um á siminn.is. Fyrirspurnum skal beint til Brynhildar Halldórsdóttur 
á netfangið brynhildur@skipti.is.

Tveir vinnuglaðir

sérfræðingar

13. september 2014  LAUGARDAGUR10



Hjúkrunarfræðingur

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við sjúkrahúsið Vog.
Starfshlutfall samkomulagsatriði

Upplýsingar veitir 
Þóra Björnsdóttir hjúkrunarforstjóri Vogs
Netfang: thora@saa.is. - Sími: 824-7615

VILT ÞÚ TAKA ÞÁTT Í AÐ MÓTA
KRAFTMIKIÐ OG LIFANDI

UPPLÝSINGATÆKNIFYRIRTÆKI?

REIKNISTOFA BANKANNA  |  Höfðatorg  |  Katrínartúni 2  |  105 Reykjavík  |  Sími: 569 8877  |  www.rb.is
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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 fjármála-

fyrirtæki og vátryggingafélög. Markmið RB er að 

gegna lykilhlutverki í hagræðingu innan íslenska 

fjármálamarkaðarins með því að lækka upplýsinga-

tæknikostnað fjármálafyrirtækja. Hjá RB starfar margt 

af öflugasta IT-fólki landsins – og þótt víðar væri leitað.

Við leitum að öflugum einstaklingi í nýtt 
starf Rekstrarstjóra á sviði Tæknireksturs og 
þjónustu.

Okkar æðsta markmið er að veita viðskiptavinum 

okkar 100% uppitíma og það gerum við með því að 

hafa í okkar röðum öflugt fólk; einstaklinga sem við 

treystum fyrir lyklinum að mikilvægustu upplýsinga-

tæknikerfum landsins. Það eru ekki margir sem 

uppfylla þau skilyrði. Ert þú einn af þeim?

Við trúum á öfluga liðsheild og lifum og brennum 

fyrir áskoranir sem felast í flóknum og krefjandi 

verkefnum. 

Við viljum að tími þinn hjá RB sé besti tími starfsævi 

þinnar.

Rekstrarstjóri
Rekstrarstjóri er hluti af þverfaglegu teymi sem sinnir 

tilteknum viðskiptavinum.    

Hæfniskröfur

  upplýsingatækni 

  en ekki nauðsynleg

  geta til að vinna sjálfstætt

  skemmtileg verkefni

  með 100% að markmiði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eyjólfur Ólafsson 

forstöðumaður Tæknireksturs, eyjolfur.olafsson@rb.is, 

sími 569 8877.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til 

endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra 

samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, 

öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

Spariskór eru sérstaklega velkomnir.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 21. september 
2014. 

Farið verður með umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

ÞÁ
KRAFTTMMIIKKIIÐÐ OOGG LLIIFFAANDI

VVVIIILLLTTT ÞÞÚÚ TTAAKKAA ÞÁTTT  ÍÍ  AAÐÐ MMÓÓÓTTTAAAÁÁÁTTTT ÍÍ AAÐÞÚÚ TTAAKKAA ÞÞÞÞÁÁÁÞÞÁÁÁ

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Söluráðgjafi
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Öryggismiðstöðin auglýsir eftir öflugum sóknarmanni í framlínu sölusviðs

Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@oryggi.is, merkt „Söluráðgjafi“. 
Umsóknarfrestur er til 22. september 2014. 
Nánari upplýsingar veitir Auður Lilja Davíðsdóttir, deildarstjóri á sölusviði, í síma 570 2400.

 Helstu verkefni:
• Söluráðgjöf, tilboðsgerð og eftirfylgni
• Þátttaka í sölu- og átaksverkefnum
 
 Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum og gott orðspor á því sviði
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Drifkraftur ásamt vilja til að ná árangri í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og jákvæðni
• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta
• Þekking á sölu eða þjónustu rafeindavara er kostur

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

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

20132010
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Reiknistofnun Háskóla Íslands 
óskar eftir að ráða starfsmann 
í notendaþjónustu HÍ. 
Starfið

Starfið felst í notendaaðstoð, uppsetningu 
og þjónustu við vél- og hugbúnað starfsmanna 
innan Háskóla Íslands auk annarra fjölbreyttra 
verkefna. 

Áhersla er lögð á hátækni og símenntun í starfi. 
Reiknistofnun er í miklu samstarfi við hliðstæðar 
stofnanir á Norðurlöndum.

Nánari upplýsingar veitir Albert Jakobsson, 
deildarstjóri notendaþjónustu Reiknistofnunar 
í síma 525 4754, netfang aj@hi.is. 

Umsóknarfrestur er til 29. september 2014. 

Sjá nánar um starfið á www.hi.is/laus_storf.

Starfsmaður í notendaþjónustu tölvudeildar  

Hæfniskröfur:

Rík þjónustulund

Mjög góð almenn tölvukunnátta

Góð þekking á Microsoft hugbúnaði á útstöðvum

Góð þekking á tölvum og tengdum búnaði og 
færni til bilanagreininga

Þekking á netkerfum, tengingum og 
samskiptabúnaði

Þekking á Microsoft hugbúnaði á netþjónum 
æskileg

Microsoft prófgráðurnar eru kostur

Þekking á Unix, Linux, MacOSX

Góð íslensku- og enskukunnátta er áskilin
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Skurðstofuhjúkrunarfræðingur
Læknastofur Akureyrar er fyrirtæki sérfræðilækna sem 

eru til húsa í Hafnarstræti 97 á Akureyri. Starfsemin 
samanstendur af hefðbundnum læknastofum með 

sérfræðimóttöku og skurðstofum, þar sem 
ferliverkaaðgerðir eru framkvæmdar.

Við óskum eftir að ráða skurðstofuhjúkrunarfræðing  
í 80 – 100% starf í 1 ár frá og með næstu áramótum.  

Eingöngu skurðstofuhjúkrunarfræðingar 
með reynslu koma til greina.

Við bjóðum upp á góða vinnu aðstöðu, góðan starfs-
anda, frábært samstarfsfólk og fjölbreytt starf.

Áhugasamir sendi umsókn á Læknastofur Akureyrar, 
Hafnarstræti 97, 600 Akureyri eða í tölvupósti til 
svanlaug@centrum.is, fyrir 25. september 2014.

Öllum umsóknum verður svarað

Skólamatur leitar að jákvæðum, sveigjanlegum 
og barngóðum einstaklingum til starfa í mötuneyti 
sín á höfuðborgarsvæðinu.

Um er að ræða hlutastörf í afleysingar 
í Hafnarfirði, Kópavogi og Garðabæ.

Umsóknir og fyrirspurnir berist 
á fanny@skolamatur.is 

MÖTUNEYTI

Hollt, gott og heimilislegt

skolamatur@skolamatur.is
 skolamatur.is  I  Sími 420 2500

www.keahotels.is

Umsækjendur sendi
starfsferilsskrá
á netfangið
olafur@hotelborg.is

Starfssvið er m.a.:
Bókanir, innritun, upplýsingagjöf, reikningagerð, afgreiðsla o.fl.

Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi.
Dagvakt frá kl. 07:30 til 19:30.
Næturvakt frá kl. 19:30 til 07:30, viku í senn.
Frí aðra hverja viku.

Óskum eftir fólki sem hefur:
Ríka þjónustulund
Góða samskiptahæfni
Mjög góða íslensku- og enskukunnáttu í töluðu
og rituðu máli
Góða almenna tölvukunnáttu
Þekkingu á Navasion bókunarkerfi(æskilegt)
Sjálfstæði og metnað til að skila góðu starfi

Umsækjandi þarf að hafa hreint sakavottorð,
vera reyklaus, 26 ára eða eldri og geta hafið störf strax.

Umsóknarfrestur er til 19. september.

Keahotel ehf. óska eftir starfsfólki í gestamóttöku 
Apotek Hotel í Reykjavík.
Um er að ræða framtíðarstarf á dag- og næturvaktir.

STARFSFÓLK ÓSKAST
Í GESTAMÓTTÖKU

Byggingafræðingur óskast

      Við mat á umsóknum verður eftirfarandi haft
      til hliðsjónar:

             reynsla af verk- og deiliteikningum
             reynsla af gerð áætlana- og verklýsinga
             góð þekking á Autocad

development-architecture-property Tjarnargötu  4  101 Reykjavík

Umsókn ásamt ferilskrá skal sent á netfangið umsokn@dap.is 
eigi síðar en 22.09.2014  -  Nánari upplýsingar í síma 660 4200
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál

dap

dap óskar eftir að ráða metnaðarfullan
 og hæfan einstakling til starfa 

Ert þú með
metnað í Amadeus og 

langar að vaxa 

Áætlunardeild Úrvals Útsýnar leitar 
að snjöllum ferðaráðgjafa með 

Útsýnar skiptist upp í Fyrirtækjavið 

er eftir jákvæðum og kraftmiklum 
einstaklingi með einstaka hæfni 

Starfssvið og helstu verkefni

- Samskipti við viðskiptavini
- Sala og ráðgjöf

Menntunar- og hæfniskröfur

- Gott vald á íslensku og ensku og 
   færni til að miðla upplýsingum í 
   ræðu og riti
- Viðkomandi þarf að vera 

   frumkvæði og geta unnið undir álagi

- Þjónustulundaður og góður í mannlegum   

    samskiptum

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja 

og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar ásamt rökstuðningi um hæfni 
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Sölumaður

Umsóknir sendist á 
vidskiptastjori@skjarinn.is

K100 óskar eftir frábærum ein-
staklingi í söluteymi stöðvarinnar. 
Viðkomandi þarf að vera orku-
mikill, drífandi, sjálfstæður, 
skapandi, lausnamiðaður og 
umfram allt framúrskarandi í 
mannlegum samskiptum.  
Í starfinu felst hugmyndavinna, 
samskipti við viðskiptavini og 
framleiðsla útvarpsauglýsinga.

K100 er hluti af Skjánum sem 
á og rekur SkjáEinn, SkjáSport, 
SkjáBíó, SkjáFrelsi og SkjáKrakka

Verkstjóri 
hjá Vinnslustöðinni hf. 

 
Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum óskar eftir að ráða 
verkstjóra í fiskvinnslu. Meginverkefni verkstjóra eru 
dagleg umsjón og skipulagning á fiskvinnslu félagsins 
í samvinnu við aðra stjórnendur. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Reynsla af stjórnun er æskileg 
 Tölvukunnátta 
 Hæfni í mannlegum samskiptum 
 Heiðarleiki og nákvæmni 
 Stundvísi og reglusemi 

Upplýsingar veitir Anna S. Hjaltadóttir, anna@vsv.is. 
Í umsókn þurfa að koma fram ítarlegar upplýsingar 
um menntun, reynslu og fyrri störf. Umsóknir óskast 
sendar í tölvupósti á vsv@vsv.is eða á skrifstofu 
félagsins merkt: ,,Umsókn – verkstjóri‘‘. Farið verður 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum svarað. Umsóknarfrestur rennur út 
sunnudaginn 28. september 2014. 

Vinnslustöðin er í hópi stærstu sjávarútvegsfyrirtækja landsins. 
Fyrirtækið er einn stærsti vinnustaðurinn í Eyjum með um 250 
fastráðna starfsmenn og fjölda fólks í tímabundnum verkefnum eða 
störfum. Fyrirtækið greiddi tæpa fjóra milljarða króna í laun á árinu 
2013. Vinnslustöðin á og gerir út alls níu skip til uppsjávar-, tog- og 
netaveiða. Vinnslustöðin starfrækir saltfiskverkun, humarvinnslu, 
bolfiskvinnslu og uppsjávarvinnslu. Fyrirtækið á og rekur 
fiskimjölsverksmiðju og frystigeymslu. 

 
Vinnslustöðin hf. 

Hafnargötu 2, 900 Vestmannaeyjar 
Sími 488 8000 

vsv@vsv.is  •  www.vsv.is 

      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 140 

starfsmenn á 11 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins.

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.
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Ráðgjafi

Viðskiptastjóri

Í starfinu felst ráðgefandi sala á þjónustulausnum Motus, samskipti við 
viðskiptavini, greining og ráðgjöf varðandi meðferð viðskiptakrafna auk  
tilboðs- og samningagerðar.

Viðkomandi þarf að búa yfir söluhæfileikum, frumkvæði, jákvæðni og drifkrafti.

Í starfinu reynir á sjálfstæð vinnubrögð og virka þátttöku í teymisvinnu.   
Krafa er gerð um reynslu af sambærilegum störfum.

Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg gráða er kostur en ekki skilyrði.

Motus óskar eftir að ráða nýja starfsmenn á Fyrirtækjasvið.

Í starfinu felst þjónusta og samskipti við viðskiptavini Motus, greining og ráðgjöf 
varðandi meðferð viðskiptakrafna, auk tilboðs- og samningagerðar.

Viðkomandi þarf að búa yfir frumkvæði, drifkrafti og góðum samskiptahæfileikum. 
Í starfinu reynir á sjálfstæð vinnubrögð og virka þátttöku í teymisvinnu.   

Krafa er gerð um háskólamenntun og/eða reynslu af sambærilegum störfum.

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar Motus, en innri gildi 
starfsmanna eru hjálpsemi, frumkvæði, jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi. 
 
Í boði er skemmtilegt umhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn, afburða 
upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir, starfsmannastjóri 
Motus, í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar, 
www.motus.is. Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2014. 
Ráðið verður í störfin sem fyrst.
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Hlutastarf
Starfið felst í aðstoð við hreyfihamlaðan vinnandi ein-
stakling á heimili hans. Aðstoða þarf við athafnir daglegs 
lífs, þrif, innkaup, heimilisbókhald, vinnuferðir o.fl. Um er 
að ræða óreglulegan vinnutíma á morgnana og kvöldin eða 
eftir samkomulagi. Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi bíl-
próf. Vinnan byggir á hugmyndafræði NPA (notendastýrðri 
persónulegri aðstoð). 
Upplýsingar veitir Haraldur í síma 896 7887.

Smiðir óskast
Óskum eftir að ráða vana trésmiði 
í fjölbreytt verkefni, framtíðarstörf.

Þarfaþing hf. er traust verktakafyrirtæki sem hefur verið starfandi 
frá árinu 1993. Fyrirtækið óskar eftir vönum trésmiðum í fjölbreytt 

verkefni, um framtíðarstörf er að ræða.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið eggert@tharfathing.is

Efnafræðingur/ Efnaverkfræðingur

Carbon Recycling International

Vinsamlegast sendið ferilskrá og kynningarbréf netfangið vilborg@carbonrecycling.is  
Setjið starfsheiti sem sótt er um í titilinn.

Frekari upplýsingar fást á vefsíðu okkar www.carbonrecycling.is

Carbon Recycling International  (CRI) endurvinnur koltvísýring úr útblæstri iðn- eða orkuvera og umbreytir í endurnýjanlegt metanól elds-
neyti sem blanda má út í bensín fyrir óbreytta bíla. Endurvinnsla koltvísýrings dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækið rekur 
fyrstu verksmiðju sinnar tegundar í heiminum við Svartsengi.

Starfslýsing
Starfið er við rannsóknar og þróunardeild CRI og snýr að 
þróun á nýrri tækni til framleiðslu á vistvænu eldsneyti. 
Starfið felst í umsjón með rannsóknarverkefnum og fram-
kvæmd tilrauna á tilraunastofu s.s. efnasmíði á efnahvötum, 
efnagreiningum og gæðaeftirlit við framleiðslu. 

Ábyrgðasvið: 
• Umsjón með daglegum rekstri á rannsóknarstofu. 
• Úrvinnsla gagna og skrásetning á niðurstöðum. 
• Tæknirannsóknir og gerð einkaleyfa.
• Framkvæmd reglubundinna mælinga.
• Þátttaka í evrópskum rannsóknarverkefnum.

Hæfisskilyrði: 
• BS gráða í efnafræði/efnaverkfræði.
• Meistaragráða í efnafræði/efnaverkfræði æskileg.
• Reynsla af vinnu við rannsóknir.
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð. 
• Geta til að vinna sjálfstætt, taka frumkvæði og hæfni  
 í mannlegum samskiptum. 
• Mjög gott vald á ensku í ræðu og riti. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2014
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KLETTUR - SALA OG ÞJÓNUSTA 
LEITAR EFTIR VIÐGERÐAMÖNNUM
Bifvélavirkja, vélvirkja eða starfsmann með reynslu af vörubíla-
viðgerðum vantar til starfa á vörubílaverkstæði Kletts.

Verkstæðið er mjög vel tækjum búið og öll starfsaðstaða til 
fyrirmyndar.

Áhugasamir vinsamlega hafi samband við Svein Símonarson 
í síma 825 5752 eða svsi@klettur.is

VERKEFNISSTJÓRI Í VÉLADEILD
ÍSTAK óskar eftir að ráða verkefnisstjóra, með haldgóða þekkingu á 

eða reynslu af vinnuvélum, til starfa á skrifstofu félagsins. Leitað er að 

skipulögðum og sjálfstæðum einstaklingi með góða samstarfs- og 

samskiptahæfileika.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Starfssvið:
Kaup og sala á vinnuvélum og tækjum.

Eftirfylgni við rekstur og viðhald véla.

Skráning á vinnuvélum og tækjum.

Upplýsingagjöf um tæki og rekstrarkostnað.

Umsjón með leigukerfi.

Yfirferð og samþykkt á reikningum.

Umsjón með vinnuskýrslum.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem tæknifræði, 

viðskiptafræði eða rekstrarfræði er kostur.

Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.

Góð tungumálakunnátta (enska og norðurlandamál).

Góðir samskiptahæfileikar.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 400 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um starfið veitir starfsmannastjóri ÍSTAKS, Bugðufljóti 19,

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

störfin á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 22. september  næstkomandi.

Járnprýði ehf vantar vanan stálsmið eða blikksmið til starfa. 

Þarf að geta unnið sjálfstætt og vera reyklaus. 

Viðkomandi þarf að vera íslenskumælandi. 

Járnprýði er lítið og persónulegt fyrirtæki 
sem veitir víðtæka þjónustu. 

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið 
ingi@jarnprydi.is

Laus er til umsóknar staða sérfræðilæknis í svæfinga- og 
gjörgæslulækningum við svæfinga- og gjörgæsludeild 
Landspítala. Starfshlutfall er 100%. Starfið verður veitt frá 
1. janúar 2015 eða eftir nánara samkomulagi. Til greina kemur 
að veita hlutastöður.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækna sérgreinarinnar,

svo sem vinna á skurðstofum, gjörgæslu, móttöku, við
svæfingar á útstöðvum sjúkrahússins, bráðameðferð og
meðhöndlun bráðra og langvinnra verkja.

» Þátttaka í bakvöktum og bundnum staðarvöktum
samkvæmt vaktafyrirkomulagi sérgreinarinnar.

» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækna
og prófessor.

Hæfnikröfur
» Sérfræðiviðurkenning í svæfinga- og gjörgæslulækningum

á Íslandi.
» Frekari sérhæfing innan svæfingar á sviði bæklunar/barna/

heila- og tauga/háls-, nef- og eyrna/æða- eða lýtalækninga
og/eða gjörgæslulækninga er æskileg en ekki skilyrði.

» Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg en ekki skilyrði.
» Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við yfirlækna 

deildarinnar.
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

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 1. október 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.

yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2 maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám,
fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og
stjórnunarstörfum ásamt sérprentum eða ljósritum af 
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt
skulu berast í tvíriti fyrir 1. október 2014 til skrifstofu
aðgerðarsviðs LSH.

» Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn og
setja viðhengi, en ítarlegri upplýsingar fyllist út í umsókn
fyrir læknastöðu, sjá vef Landlæknis.

» Upplýsingar veita Sigurbergur Kárason, yfirlæknir, 
skarason@landspitali.is, sími 543 1000 og Alma D. Möller,
framkvæmdastjóri aðgerðasviðs, almam@landspitali.is, 
sími 543 1000.

Sérfræðilæknir í svæfinga-  
og gjörgæslulækningum
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Þroskaþjálfi -  
Spennandi og fjölbreytt starf 

Ás styrktarfélag óskar eftir þroskaþjálfa í 100% starf í 
Stjörnugróf. Vinnutíminn er frá 8.30-16.30. Staðan er laus frá 
1.október eða eftir nánara samkomulagi.

Um er að ræða vinnu- og virknitilboð fyrir fullorðið fólk með 
fötlun. Starfsmaður tekur þátt í fjölbreyttum og spennandi 
verkefnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp í sveigjan-
legu og skemmtilegu vinnuumhverfi. 

Upplýsingar veitir Sigurbjörg Sverrisdóttir í síma 414-0560. 

Umsókn sendist  á essy@styrktarfelag.is. Einnig má sækja 
um í gegnum heimasíðu félagsins www.styrktarfélag.is 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum. 

Við á BARNAHEIMILINU ÓS vitum að 
hjartað í húsinu slær í eldhúsinu enda þurfa 
litlir kroppar góða næringu fyrir alla stóru 

sigra dagsins. Við leitum því að Heilsukokki/
starfsmanni í eldhús leikskólans sem hefur 
yndi af matreiðslu og leggur ást í matinn. 

Í staðinn bjóðum við upp á frábæran 
starfsanda, 33 kærleiksríka matháka og 

vinnutíma frá 9.00 - 15.00.
Allar nánari upplýsingar veitir 

leikskólastjóri í síma 552-3277 eða í gegnum 
netfangið os1@simnet.is.

Umsóknarfrestur til 21. september nk.

BARNAHEIMILIÐ ÓS
Bergþórugata 20, 101 Reykjavík

deilir þú með okkur 

matarást? 

MATREIÐSLUMAÐUR

Við leitum að matreiðslumanni sem býr 
yfir metnaði og  vinnur vel með öðrum.
Samkeppnishæf laun og skemmtilegt 
vinnuumhverfi í boði fyrir réttan aðila.

Umsóknir sendist á netfangið 
info@grillmarkadurinn.is

LÆKJARGATA 2A  |  101 REYKJAVÍK
SÍMI 571 7777  |  GRILLMARKADURINN.IS

Kraftvélar óska eftir að ráða
   öflugan sölumann á norðurlandi

Áhugasamir sendi umsókn fyrir 3. október á netfangið heida@kraftvelar.is
Öllum umsóknum verður svarað.

Sölumaður landbúnaðar tækja
Vegna aukinna umsvifa vantar okkur starfsmann í söludeild okkar á Akureyri.

Um er að ræða krefjandi starf sem felur í sér sölu á landbúnaðartækjum, heimsóknir til viðskiptavina á 
norðurlandi ásamt samninga- og tilboðsgerð.

Umsækjandi þarf að að hafa reynslu af sölumennsku og þekkingu á landbúnaði er kostur. Hann þarf að vera 
framsækinn, áreiðanlegur, ósérhlífinn og hafa getu til að skipuleggja starf sitt og vinna sjálfstætt.
Umsækjandi þarf að hafa gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli.

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Grafíker óskast

590 2008
mar@benni.is 

22. september n.k.

Starfssvið: Menntun og hæfniskröfur:

sími: 511 1144

LAUGARDAGUR  13. september 2014 15
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Skólastjóri Sjúkraflutningaskólans
Laus er til umsóknar 100% staða skólastjóra Sjúkra-
flutninga skólans við Sjúkrahúsið á Akureyri. Um er að ræða 
dagvinnu. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Ábyrgðarsvið: Skólastjóri veitir skólanum faglega forystu í 
samráði við fagráð skólans, vinnur fjárhags- og starfsem-
isáætlanir og ber ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi 
hans. Skólastjóri vinnur að stefnumótun skólans auk þess 
að veita ráðgjöf og stuðning við leiðbeinendur skólans.
Hæfniskröfur: Gerðar eru kröfur um háskólapróf sem nýtist 
í starfi auk þess sem starfsreynsla á sviði sjúkraflutninga 
eða bráðaþjónustu er æskileg. Horft verður til stjórnunar- 
og skipulagshæfileika auk þess sem áhersla er lögð á 
frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi. Við ráðningu 
verður lögð áhersla á hæfileika á sviði samskipta, samvinnu 
og sjáfstæðra vinnubragða.
Næsti yfirmaður er Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmda-
stjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs sem gefur nánari upp-
lýsingar í síma 463-0100 eða á netfangi hildig@fsa.is. Laun 
eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.
Umsóknarfrestur er til og með 29. september n.k.
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu sjúkrahússins eða á 
www.fsa.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfs-
ferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi 
í starfið. Umsókn skal skila til Elsu B. Friðfinnsdóttur, mann-
auðsstjóra, Sjúkrahúsinu á Akureyri, Eyrarlandsvegi, 600, 
Akureyri eða á netfangið elsa@fsa.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Gildi Sjúkrahússins á Akureyri 
eru ÖRYGGI – SAMVINNA – FRAMSÆKNI.  
Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkra-
hússins sem er reyklaus vinnustaður.
 

Stálsmiðir - Rennismiðir
Við leitum að mönnum vönum smíði úr ryðfríju stáli. 
Einnig Rennismið í hálft eða fullt starf. 

Umsóknir óskast sendar á mesa@mesa.is
eða sima 863-2548. 

M. Sigurðsson ehf.  -  Hvaleyrarbraut 2 - 220 Hafnarfjörður

Rafvirki
Ljósavogur óskar eftir því að ráða rafvirkja.  

Æskilegt er að viðkomandi geti unni sjálfstætt við nýlagnir 
og viðhald á raflögnum.

Umsóknum skal skilað á raggi@ljosavogur.is
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnar í síma 895 9010

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Flataskóli
 • starfsmaður við leikskóladeild

Íþróttamiðstöðin Ásgarður
 • starfsmaður í vaktavinnu

Leikskólinn Bæjarból
 • sérkennslustjóri

Leikskólinn Hæðarból
 • starfsmaður í skilastöðu
 • leikskólakennari afleysing

Leikskólinn Holtakot
 • leikskólakennari
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Sundþjálfari
Sunddeild Breiðabliks auglýsir 
eftir þjálfara til að kenna hjá 
félaginu veturinn 2014-2015.

Starfssvið:
• Kennsla í Sundskóla deildarinnar sem ætlaður er fyrir  
 4-6 ára börn.
• Kennsla í Salalaug og Sundlaug Kópavogs  
 frá kl. 16:00-19:00 2-4 daga vikunnar.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sundi og þjálfun.
• Reynsla við að vinna með ungum börnum. 
• Stúdentspróf er skilyrði en sérhæfing í sundþjálfun og  
 menntun í íþróttafræði er kostur.
• Viðkomandi verður að geta unnið með börnum, vera  
 þolinmóður, stundvís, heilsuhraustur og geta gefið af sér. 

Nánari upplýsingar veitir Arnar Felix Einarsson í síma 
867-0759. Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skal skila á netfangið arnarfe@gmail.com fyrir 20. 
september næstkomandi. Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál. 

Sunddeild Breiðabliks er eitt af fyrirmyndarfélögum ÍSÍ og fylgir 
stöðlum þar að lútandi. Þjálfun og kennsla fer fram á tveimur 
stöðum, í Salalaug og Sundlaug Kópavogs á Kársnesi. 
Nánar upplýsingar um sunddeildina er að finna á 
www.breidablik.is/sund.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari Dal

· Leikskólakennari Álfaheiði

· Sérkennari/þroskaþjálfi Fífusali

· Leikskólakennari Læk

· Leikskólakennari Baug

· Aðstoðarmatráður Læk

Grunnskólar

· Danskennari Snælandsskóla

· Skólaliði í dægradvöl Lindaskóli

· Skólaliði Smáraskóla

· Skólaliði Salaskóla

Félagsþjónusta

· Starfsmaður á sambýli

· Sjúkraliði á sambýli

· Starfsmaður á heimili fatlaðs fólks

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  www.kopavogur.is 

KRINGLAN 
Tvær minni verslanir í Kringlunni til sölu.   

Fínn rekstur og viðráðanleg kaup 
Áhugasamir hafið vinsamlegast samband 

 á  box@frett.is. fyrir 3. okt

Vilt þú auka tekjur þínar?
Viltu starfa sjálfstætt, ráða þínum eigin vinnutíma?
Erum að leita eftir heiðalegu, ábyggilegu, framsæknu  
og duglegu fólki til að starfa með.
Miklir framtíðarmöguleikar hérlendis og erlendis.
Alþjóðlegt fyrirtæki, eitt stærsta og farsælasta fyrirtæki 
á sínu sviði í heiminum í dag, starfar í yfir 150 löndum.
Árangurstengdar tekjur auk mögulegra bónusa.
Tekjumöguleikar
70.000 - 300.000 kr. á mán.
300.000 - 600.000 kr. á mán. 
 
Áhugasamir hafið samband: 
820-4122 eða moguleiki@gmail.com

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

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

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til Sölu
Tilboð óskast í eftirtaldar bifreiðar og tæki  
sem verða til sýnis mánudaginn 15. september 2014, 
kl 13 -16 í porti bak við skrifstofu vora að Borgartúni 7 
og víðar. - Ath. breyttan útboðsdag.
  
1.stk  Toyota Land Cruiser 150 (skemmdur ef tir umferðaróhapp)  
 4x4 dísel   02 .2012
1.stk  Isuzu Trooper      
 4x4 dísel   11.1999
1.stk  Ford Econoline E-350     
 4x4 dísel   01.2005
1.stk  Ford Econoline E-250     
 4x2 bensín  01.1997
1.stk  Volksvagen Transporter Double cab   
 4x4 dísel   06.2006
1.stk  Volkswagen Transporter Kombi ( 8 farþega )   
 4x4 dísel   06.2003
1.stk  Skoda Octavia station     
 4x4 dísel   05.2008 
1.stk  Skoda Octavia station     
 4x4 dísel   10.2007
2.stk  Skoda Octavia station     
 4x2 dísel   04.2008
1.stk  Subaru Forester     
 4x4 bensín  03.2006
1.stk  Subaru Impreza     
 4x4 bensín  03.2007
1.stk  Subaru Impreza     
 4x4 bensín  05.2006
1.stk  Volvo S80      
 4x2 dísel   06.2007
1.stk  Passat station ( biluð vél )    
 4x2 dísel   07.2004
1.stk  Ford Focus      
 4x2 bensín  03.2003
1.stk  Hyundai Tucson     
 4x4 bensín  03.2006
1.stk  Isuzu D-Max  Double cab    
 4x4 dísel   06.2010
2.stk  Isuzu D-Max  Double ca b    
 4x4 dísel   03.2008
1.stk  Isuzu D-Max  Double cab    
 4x4 dísel   04.2007
1.stk  Mazda BT-50 Double cab    
 4x4 dísel   03.2007
1.stk  Hyundai Santa Fe  ( drifbúnaður bilaður )   
 4x4 bensín  04.2005
1.stk  Toyota HI Ace 8 farþega  ( biluð vél )   
 4x4 dísel   07.2007
1.stk  Harley Davidson Touring lögreglubifhjól    
 4x2 bensín  10.2007
1.stk  Harley Davidson  FL 1  lögreglubifhjól    
 4x2 bensín  03.2002
1.stk  Ski Doo Skandic vélsleði    
 belti bensín
1.stk  Ski Doo Skandic vélsleði    
 belti bensín
Til sýnis hjá Íslandspósti Stórhöfða 32, Reykjavík:
1.stk Renault Midlum sendibifreið m/ kassa og lyf tu  
 4x2 dísel   02.2008
Til sýnis hjá Vegagerðinni Miðhúsavegi 1. Akureyri:
1.stk  Dreifari á vörubíl Epoke SH3500    
    00.1996
Til sýnis hjá Landgræðslu ríkisins  Gunnarsholti:
1.stk  Man 19343 FAC vörubifreið með Fassa krana (biluð vél)  
 4x4 dísel   02.1998
1.stk  Nissan Patrol GR  ( biluð vél )    
 4x4 dísel   03.2003

ATH. að komin er ný gerð af tilboðsblöðum sem má nálgast 
á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Iðnaðarhúsnæði til leigu

Óskum eftir leigjanda að um 200 fermetra iðnaðarhúsnæði 
að Malarhöfða 2. Tvær rennihurðir eru að húsnæðinu, sem 
eru 4.22 á hæð og 4.20 á breidd. 
Verð: 280.000 +vsk. Húsnæðið er laust með mjög litlum fyrir-
vara. Leigutími samkomulag en að lágmarki til 31. maí 2016.  
Tilboð sendist til Fréttablaðsins á netfangið: box@frett.is 
merkt „Malarhöfði“ 

Verkís hf., fyrir hönd sveitarfélagsins Vesturbyggðar, 
óskar eftir tilboðum í framkvæmdir vegna endurbóta við 
íþróttamiðstöðina Brattahlíð á Patreksfirði.
  
Um er að ræða viðgerðir á steypu með stálstyrkingum, 
utanhússklæðningu á hluta hússins, þakpappa og þakdúk 
á þök, breytingar á innra fyrirkomulagi í starfsmanna-
aðstöðu, sem og gerð nýs gufubaðsrýmis og kerfisloft í 
þreksal ásamt tilheyrandi verkþáttum.

Nokkrar magntölur:
- Smíðastál:     7.200 kg
- Utanhússklæðning:       236 m²
- Þakpappi:        100 m²
- Gólfefni:          190 m²
- Kerfisloft:       114 m²

Verklok eru 1. júní 2015.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi.  Beiðni um 
gögn skal senda á tölvupóstfang at@verkis.is með nafni, 
heimilisfangi og síma.

Kynningarfundur verður haldinn á verkstað 19. september 
kl.13.00.

Tilboðum skal skila til skrifstofu 
Vesturbyggðar, Aðalstræti 63, 450 
Patreksfirði eða Verkís, Ofanleiti 2, 
Reykjavík fyrir kl.14.00, mánudaginn 
6. október 2014, en þá verða þau 
opnuð á báðum stöðum að 
viðstöddum þeim bjóðendum, 
sem þess óska.

ÚTBOÐÚTBOÐ
AÐALSTRÆTI 55, PATREKSFIRÐI, 

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐIN 
BRATTAHLÍÐ - ENDURBÆTUR

HS Orka óskar eftir tilboðum í framleiðslu 
og afhendingu á einangruðum stálpípum og 
greinistykkjum samkvæmt útboðsgögnum:
Pre-Insulated Bonded Steel Pipes DN500 – 

Tender F0212203-003.
Um er að ræða framleiðslu og afhendingu á um 4.500m 
af stálpípum DN500 í DN630 hlífarkápu  ásamt greini-
stykkjum og samsetningarefni. Framleiðslan skal vera 
skv. framleiðslustöðlum ÍST EN 253, ÍST EN 448, ÍST EN 
488, ÍST EN 489 og ÍST EN 10217-2.

Efnið skal afhenda á geymslusvæði HS Orku í Svarts-
engi á tímabilinu janúar - júlí 2015.
Tilboðum skal skilað á skrifstofu HS Orku, Brekkustíg 
36, Reykjanesbæ, eigi síðar þriðjudaginn 7. október 
2014 kl. 10.00. 

AÐALFUNDUR
Fundarefni:
· Skýrsla stjórnar
· Endurskoðaðir reikningar 
  félagsins
· Umræða um skýrslu stjórnar 
  og reikninga félagsins
· Atkvæði um skýrslu stjórnar 
  og endurskoðaða reikninga   
· Breytingar á samþykktum 
  félagsins

· Kjör formanns til eins árs
· Stjórnarkjör
· Kjör löggilts endurskoðanda 
  og eins skoðunarmanns
· Ákvörðun um félagsgjald
· Önnur mál

Aðalfundur AFS á Íslandi verður haldinn kl. 14.00,  
laugardaginn 27. september í húsnæði samtakanna.

SORPA bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík, auglýsir 
eftir þátttakendum í opið útboð:

Flutningur á úrgangi  
úr móttökustöð Nr. 0914

Verkinu er skipt í tvo hluta með eftirfarandi  
megin verkþætti:

Hluti I – Baggaflutningur og hleðsla
a) Flutningur á bögguðum úrgangi frá móttökustöð 
 í Gufunesi til urðunar í Álfsnesi
b) Færsla bagga frá böggunarvélum og hleðsla 
 í flutningabíla

Hluti II – Flutningur á flokkuðum úrgangi og gámaleiga
a) Flutningur á flokkuðum úrgangi í gámum 
 frá móttökustöð til ýmissa aðila
b) Færslur og skipti á gámum í og við stöð
c) Gámaleiga

Helstu magntölur eru miðaðar við árið 2013 
og eru eftirfarandi:

a) Baggaður úrgangur fluttur til urðunar í Álfsnesi  
 59.700 tonn á ári
b) Flutningur á flokkuðum úrgangi í gámum
 2.900 tonn á ári 

Heimilt er að bjóða í báða hlutana eða annan og geta 
samningar því orðið einn eða tveir.
Samningstíminn er 2 ár með möguleika á allt að árs 
framlengingu, frá og með 30. mars 2015.
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. 
Útboðið verður auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn fást afhent á bílavog SORPU, Gufunesi 
frá og með 16. september 2014 gegn 10.000 króna 
óafturkræfu gjaldi. 

Skilafrestur tilboða og opnun verður 4. nóvember 2014, 
kl. 11:00 á skrifstofu SORPU bs. Gylfaflöt 5, 
112 Reykjavík.

ÚTBOÐ

Stjórn Styrktarsjóðs Samtaka um tónlistarhús og Ruthar Hermanns  
auglýsir eftir umsóknum til tónleikahalds í Hörpu árið 2015.
 
Veittir verða styrkir til tónlistarmanna og/eða tónlistarhópa. 
Umsóknarfrestur er til 6. október 2014.
 
Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð eru aðgengileg á  
heimasíðu sjóðsins: www. styrktarsjodursut.is/

Úthlutun verður í nóvember.

Styrkir til tónleikahalds  
í Hörpu 2015

Sjálfskiptur
Ekinn 99 þús.

Skoðaður 2014
Fyrst skráð: 04.‘05

Staða: Í lagi
Nýtt í bremsum

Nýtt púst
Einn eigandi

Verð 1,9 millj. 

Nánari upplýsingar í síma 824 6610

FR
U

M
 -

 w
w

w
.f

ru
m

.is

Nissan Terrano árg. ´05 – Diesel

GLÆSILEGT HÚSNÆÐI TIL LEIGU !

Til leigu húsn ððæðiii seemm hhehentntntararar vv velelel uu undndndiririr í í ísbsbsbúðúð 
– kakkaffffffihihihúúsús - úú útststsölölölususustatataðð ð frfráá á babakakaríi -ggrænmetisstað.

AlAlltlt t tilil s stataðaðar,, fryystir, kælir, uppva ksk, 
salerni, stólal r og b bororðð. ss. 88 8929292 0-0-080808077.7.
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| FASTEIGNIR | 

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Um er að ræða gullfallega 117,5 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð 
ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar innréttingar. Parket. Gott 
skápapláss. Sér suðurlóð með hellulagðri verönd. Íbúðin er laus 
nú þegar. Falleg eign á góðum stað. Verð 35,9 millj. Gerið svo vel 
að líta við starfsmaður frá Skeifunni tekur vel á móti ykkur. 

Um er að ræða gullfallega 4ra herbergja 135,5 fm íbúð á 2. hæð í 
lyftublokk ásamt stæði í bílageymslu. 3 rúmgóð svefnherbergi með 
skápum. Parket. Fallegar ljósar eikarinnréttingar. Stórar svalir í 
suður. Íbúðin er laus nú þegar. Falleg eign. Góður staður. Stutt í 
alla þjónustu. Verð 35,9 millj. Gerið svo vel að líta inn sölumaður 
frá Skeifunni tekur vel á móti ykkur.

Hlynsalir 3 – 4ra herb. – Laus strax

Tröllakór 9 til 13 – Laus strax – 4ra herb.

Opið hús á morgun sunnud. 14. sept. á milli kl. 14.00 og 14.30

Opið hús á morgun sunnud. 14. sept. á milli kl. 15.00 og 15.30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Orlofshús á Akureyri
Mjög gott orlofshús á frábærum stað gegnt Akureyri, stórkostlegt 
útsýni er frá húsinu til flestra átta og óvíða fegurra. Um er að ræða 
vandað orlofshús með fjórum svefnherbergjum, gólfflötur hússins 
er 93fm. en vegna þess hve þakhalli er mikill er gólffötur talsvert 
stærri. Glæsileg eign á góðum stað, ýmis skipti koma til greina. 
Nánari uppl. á skrifstofu Fasteignasölu Akureyrar. 

Fasteignasala Akureyrar - Sími 460 5151 - Arnar Guðmundsson Lögg. Fast.

Stærð : 1.134,9 fm
Atvinnuhúsnæði
Byggingarár : 2000
Fasteignamat : 70.350.000

Glæsilegt atvinnuhúsnæði við Iðavelli 13 í Reykjanesbæ !
Húsið var byggt árið 2000 og hefur verið nýtt undir starfsemi fiskvinnslu,
en má nýta undir ýmsa aðra starfsemi. 
Húsnæðið skiptist í skrifstofur, kaffistofu og salerni annars vegar, samtals 205 fm 
og fiskvinnslurými hins vegar, samtals 930 fm. 
Húsið er stálgrindarhús og lítur mjög vel út að innan sem utan.
Ýmis tæki tengd fiskvinnslu geta fylgt með í kaupunum !

Glæsilegt atvinnuhúsnæði til sölu við Iðavelli 13 í Reykjanesbæ 

domusnova.is

Iðavellir 13, 230 Reykjanesbæ Verð 115.000.000

Ívar Ragnarsson
Sölufulltrúi/ Viðskiptafr.
ivar@domusnova.is
Sími : 690-9090

Einar Hannesson
hdl.Löggiltur
fasteignasali

Björgvin Þór Rúnarsson
Sölufulltrúi
bjorgvin@domusnova.is
Sími : 855-1544

TÆKIFÆRI Á GRANDANUM
Fiskislóð 33, 35 og 37 

- Lóðir fyrir atvinnuhúsnæði framtíðarinnar

Einstök staðsetning
og sjávarútsýni 
• Mögulega hægt að sameina lóðir og 

auka byggingarmagn.

• Lóðir alls 12.000 fm undir atvinnuhúsnæði. 
Skráð sem þrjár lóðir, möguleiki að selja
sem eina heild eða hverja fyrir sig.

• Búið að greiða gatnagerðargjöld miðað við 
6.200 fm fasteignir.

• Miklir möguleika 
á svæði sem er í 
mikilli sókn 
í Reykjavík.

Nánari upplýsingar gefur 
Guðlaugur 864 5464 og 
Kjartan 824 9093 Guðlaugsson,

sölumaður

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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Holtsvegur 23-25 
Urriðaholt – 210 Garðabær

19 ÍBÚÐIR - 75,2 m2 – 181,8 m2

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Dæmi um íbúð
Íbúð 302
Kr. 29,9 m
Herbergi: 3
Stærð: 77,3 m2

Fasteignasalan TORG kynnir nýtt 19 íbúða fjölbýlishús 
með lyftu á Holtsvegi 23-25 í Urriðaholti í Garðabæ. 
Íbúðirnar eru 3ja til 5 herbergja, 75 til 181,8fm og er sú 
stærsta glæsileg penthouse útsýnisíbúð. Íbúðirnar skilast 
fullbúnar án gólfefna og er geymsla og hjólageymsla í 
sameign og stæði í lokuðum bílakjallara.

Um er að ræða glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir á einum 
besta og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriða-
holti í Garðabæ.

 – AFHENDING Á ÍBÚÐUM ER Í NÓV-DES 2014 –

Allar nánari upplýsingar og bókun skoðunar hjá Bjarna 
sölufulltrúa í síma 895 9120 og Sigurði fasteignasala í 
síma 898 6106

NÝJAR ÍBÚÐIR

OPIÐ HÚS á Fasteignasölunni TORG, Garðatorgi 5 
Garðabæ mánud. 15.sept. frá kl.16:30-18:00.
Komdu við á TORG og kynntu þér málið nánar!

Íbúð            Herb     Stærð      Verð
íbúð  201        4         138,7       48,9 m
íbúð  202        3         78            29,9 m
íbúð  203        3         81,4         SELD
íbúð  204        3         75,2         28,5 m
íbúð  205        3         95,9         36,4 m
íbúð  206        3         106,6       38,9 m
íbúð  301        4         140,1       49,8 m
íbúð  302        3          77,3        29,9 m
íbúð  303        3          81,9        SELD  
íbúð  304        3          75,8        SELD
íbúð  305        3          95,8        37,2 m
íbúð  306        3         106,9       SELD    
íbúð  401        4         141,1       54,9 m     
íbúð  402        3          77,5        31,9 m
íbúð  403        3          82,3        33,9 m
íbúð  404        3          76,4        31,5 m
íbúð  405        3          95,9        39,5 m
íbúð  406        3          106,2      43,5 m
íbúð  501        5          181,8      79,8 m



Björn Þorri 
Viktorsson
Hrl og lgf

Gylfi Þórisson
Sölustjóri

Karl Georg  
Sigurbjörnsson
Hrl og lgf

Jónas Örn  
Jónasson
Hdl og lgf

Andrea Ólafsdóttir
Sölufulltrúi

Friðþjófur Johnson
Sölufulltrúi

Miðborg fasteignasala - Sudagörðum 2 -  104 Reykjavík – Sími 533 4800 – www.midborg.is – midborg@midborg.is

 

Eyjabakki 15 
Opið hús sunnudag á milli 14.00 og 14.30
Góð 4herb. íbúð á á 1. hæð í snyrtilegu fjölbýli á vinsælum og 
barnvænum stað í Breiðholti. Stórt sérherbergi/stúdíó í kjallara 
sem er með eldhúskrók, salerni og sturtu. Tilvalið til útleigu. 
Stærð 104,3fm. V. 22,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

 

Vesturberg 138
Opið hús sunnudag á milli 15.00 og 15.30
Góð 2herb. íbúð á á 4. hæð í góðu fjölbýli. Mjög fallegt útsýni 
úr íbúð og af svölum.Endurbætur og viðgerð á öllu húsi, glugg- 
um og gleri eru yfirstandandi, og nær lokið, seljandi greiðir 
þann kostnað. Stærð 63,7fm. V. 18,7m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

 

Norðurstígur 5
Opið hús laugardag á milli 16 og 17
Falleg og sjarmerandi sérhæð í tvíbýli á vinsælum stað í 
miðbæ Reykjavíkur, “þorp í borg”. Sjón er sögu ríkari.  
Stærð 83,3 fm. Verð 31,5 m. Uppl. Andrea s. 6988101

 

Hæðargarður 9
opið hús sunnudag á milli 17.00 og 17.30
Glæsilega íbúð á tveimur hæðum í fallegu fjölbýli. Fjögur 
svefnherbergi og tvö baðherbergi.Er staðsett í skemmtilegri 
húsaþyrpingu með fallegum sameiginlegum garði.  
Stærð 129,9fm. V. 42,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

 

Mávahlíð 42 
Opið hús sunnudag á milli 16.00 og 16.30
Falleg rúmgóð sérhæð í fjórbýli á vinsælum stað í hlíðunum. 
Þrjú svefnherbergi ásamt geymslu/skrifstofu innan íbúðar. 
Húsið hefur verið mikið endurnýjað og væntanlegt nýtt þak 
sem greitt verður af seljendum. Sérstæði fylgir íbúð.   
Stærð 122,1fm. V. 40,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

 

Grettisgata 98
Falleg og björt 5 herbergja endaíbúð á 2. hæð. Aðeins ein íbúð 
á hæð. Þrjú svefnherbergi, tvær stofur og tvö baðherbergi. 
Fallegt og vel við haldið hús. Stærð 116,9fm. V. 38,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð: 54,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir
Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 
Gott stofurými með góðu útsýni
3-4 svefnherbergi, bað og gestasnyrting
Glæsileg skjólgóð lóð með góðum pöllum
Eftirsóttur staður í Lindahverfinu
Skipti á 5 herbergja íbúð í Linda, Sala eða
Smárahverfi geta komið til greina. 

Jörfalind 11 2 0 1 
Kópavogur

OPIÐ HÚS
Sunnudag 14. sept. 15:00 - 16:00

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Eignir óskast  
í Kópavogi

• Óska eftir 4ra-5 herbergja íbúð í 
Linda, Sala eða Smárahverfi

• Óska eftir 2ja–3ja herbergja íbúð í 
lyftuhúsi í Linda, Sala eða Smárahverfi

• Óska eftir rað, par eða litlu einbýli á 
einni hæð í Linda, Sala eða Kórahverfi

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir
Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178
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FRÍTT VERÐMAT 
FYRIR SÖLU

 893 1819
Eggert Ólafsson löggiltur fasteignasali 893 1819
Opið hús sunnudag 14. sept. kl. 14:00-14:30

Sogavegur 162 parhús – 108 Reykjavík
NÝTT PARHÚS * AFHENT FOKHELT EÐA FULLBÚIÐ

Fallegt og vel skipu-
lagt 130,5 fm par-
hús. Tvær hæðir og 
stað steypt. Auglýst 
verð miðast við frá-
gengið hús að utan 
með gróf jafnaðri 
lóð og fokhelt að 
inn an. Búið að ein-
angra út veggi og 
loft. Hita lögn frá-
gengin í gólfi niðri. 

Gott útsýni.  Verð frá kr. 33,9 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert Ólafsson, lögg. fasteignasali,
sími 893 1819 eða
eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús
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Reisulegt og gott 10 herb. einbýli. Húsið er steypt, byggt 
1938. Hellu lagt í kringum allt húsið sem stendur innar-
lega við götu og snjó bræðslulagnir eru framan við 

hús og bílskúr. Bakvið hús er aflokað hellulagt svæði með 
timb ur sólpalli. Húsið er á einu fastanúmeri en útbúin hefur 
ver ið auka íbúð með sérinngangi í kjall ara. Bílskúr er við hús-
ið. Margvísleg tækifæri í nýtingu, m.a. sem gistiheimili. 
Eignin er alls 250 fm. Ásett verð 78,9 millj. Bókið skoðun.

Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg. fast.sali 
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Sími
864 8090

Bókið 
skoðun

Hringbraut 110 – 101 Reykjavík
Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 17 ár!

Allar nánari upplýsingar um eignirnar veitir 
Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma

896 8767Sóltún 20, 105 Reykjavík

einar@egfasteignamidlun.is

Glæsilegt og fullbúið 250 fm einbýlishús á einni hæð á góðum stað í Kópavogi.
Húsið sem er hannað af Björgvini Snæbjörnssyni arkitekt er einkar vel skipulagt, smekklega innréttað og vandað af 
allri gerð, og skiptist í: forstofu, gestsalerni, þvottahús, geymslu, eldhús, þrjár stofur, fjögur svefnherbregi og 
baðherbergi. Að auki er svo góður flísalagður bílskúr.
Húsið stendur innst í botnlanga á 1.330 fm lóð með grasflöt og tveimur veröndum og að framanverðu er stórt 
hellulagt plan. Stutt er í útivistarparadísina við Elliðavatn og Elliðaárdalinn.

Sunnudag milli kl. 17:00 og 18:00

OPIÐ HÚS 79,9 millj. DIMMUHVARF 17 



Skuggahverfið er vinsælt hverfi
á einum besta útsýnisstað 
borgarinnar, með útsýni yfir 
miðborgina og út á Faxaflóann.

Stutt er í alla þjónustu; verslanir, 
veitingastaði, heilsugæslu og 
afþreyingu af ýmsu tagi.

Lindargata 39: 85–255,6 m2 íbúðir.
Fyrstu íbúðir afhentar í júlí 2015.

Vatnsstígur 20–22: 95–314 m2 íbúðir.
Fyrstu íbúðir afhentar í júlí 2016.

LOKAÁFANGI SKUGGAHVERFIS

Hafðu samband við sölumenn Eignamiðlunar í síma 588 9090. 
Nánari upplýsingar er einnig að finna á skuggi.is

NÝJAR OG VEL BÚNAR ÍBÚÐIR KOMNAR Í SÖLU:

1

2

3

Fjölbreytt efnisval í innréttingum. 
Íslensk sérsmíði og steinn á borðum.

Hiti í gólfum og hágæðagluggar  
fyrir breytilegt veðurfar.

Vönduð heimilistæki frá Miele.

Stæði í bílakjallara  
fylgir öllum íbúðum.

Íbúðirnar afhendast  
fullbúnar án gólfefna.

4

5

www.skuggi.is

Guðlaugur I. Guðlaugsson, 
sölumaður.
GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson, 
lögg. leigumiðlari, 
lögg. fasteignasali.
GSM 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson, 
lögg. fasteignasali.
GSM 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson, 
framkvæmdastjóri, 
lögg. fasteignasali.
sverrir@eignamidlun.is
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Austurkór 63 – Kópavogur

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir 97-
103 fm. Nýjar og glæsilegar útsýnis íbúðir 

Íbúðirnar afhendast fullbúnar fyrir utan gólfefni í 
stofu og herbergjum: Gott skipulag, allar íbúðirnar hafa 3 
svefnherbergi og opið alrými fyrir stofu og eldhús, stórar 
svalir mót suðri / verönd fylgir íbúðum á jarðhæð.

Komdu og hittu sölumenn í Austurkórnum alla þriðjudaga og 
fimmtudaga milli 16.00 – 17.00 eða bókaðu skoðun.

NÝJAR ÍBÚÐIR
Glæsilegt útsýni

Verð frá: 33.000.000
Herbergi: 4
Stærðir: 99-122 m2

SÖLUSÝNING
Sunnudaginn 14. sept. kl. 14.00-16.00

Söluaðili; Borg Fasteignasala  |  Arkitekt; KRark  |  Byggingaraðili; Dverghamrar

ÞóÞórara
Fassteieigngngngngngngnggggg asasaaa alalii

 777 2882

Sigug rðurur Fannar
Söölumaðuur
 897 5930

TILBÚNAR 
TIL 

AFHENDING

Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500







Húsið er afar vandað að allri gerð og ekkert hefur verið til sparað við byggingu og 
hönnun þess. Húsið er til afhendingar strax. 150 fm harðviðarverönd afmörkuð með 
steyptum veggjum er í kringum húsið. Húsið afhendist nú þegar fullfrágengið að utan 
og með frágenginni lóð en tilbúið undir innréttingar að innan. Gólfhitalagnir eru í öllu 
húsinu og búið að draga í allt rafmagn. Gólfsíðir gluggar eru í stórum hluta hússins. 
Gler er þrefalt og er öryggisgler yst. Gluggar eru danskir og er hönnun þeirra 
framúrskarandi góð.

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Gunnar Sverrir í síma 862-2001 

gunnar@remax.is eða Ástþór Reynir í síma 899-6753 arg@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. SEPT KL 16:00 - 16:30 DALAKUR 2





MIKIL SALA! 
VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ 



Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

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!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

- MÖGULEIKI ER Á ALLT AÐ 90% LÁNI VEGNA KAUPA - 

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 
KL.15:30-16:00

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.14:00-15:00

- Bjartar og vel skipulagðar 4ra herb íbúðir
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar að öllu leiti
- Sérinngangur / suður-svalir / suður-garður
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaups.
- Vandaðar innréttingar frá AXIS

- Verð frá kr: 35.9.- millj.

- Bjartar og vel skipulagðar 3ja – 5.herb íbúðir
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar án gólfefna
- Sérinngangur af svölum / sérnotareitur á jarðhæð
- Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum
- Íbúðir eru 112-166 fm
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaupsamning

Verð frá kr: 33.2.- millj.

- 

h b b ði

90% fjármögnun

AUSTURKÓR 19 - 25, 203 KÓP

VINDAKÓR 2-8, 203 KÓP
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90% fjármögnun



Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

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

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Kristberg
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

LAUFBREKKA 19 – 200 KÓP 
- Falleg og vel skipulögð 152,5 FM - 4ra herbergja neðri sérhæð 

ásamt 2ja herb   íbúð á jarðhæð með góðum leigutekjum. 
- Vandaðar innréttingar og tæki í eldhúsi.
- Parket og flísar á gólfum,
- Stórar suður svalir
- Lítil íbúð á jarðhæð með sér inngangi.
- V. 40,9  millj.

RAUÐAGERÐI 14 – 108 RVK
- Virkilega fallega og nýlega standsetta 100,8 fm. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang. 
- Ný eldhús-innrétting, öll gólfefni eru ný og baðherbergi er allt ný-standsett.  
- Sér suðurverönd fylgir eigninni.  Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu.

V. 29,9 millj.

ÁLFABREKKA 17  -  200 KÓP
Einstaklega glæsileg efri-sérhæð í tvíbýli.  Eignin er 242 fm. þ.a. 46,4 fm. bílskúr og 
geymsla.  Einnig er óskráð ca. 50 fm. rými sem mögulegt er að innrétta sem au-
kaíbúð.  Eignin skilast fullbúin án gólfefna, gólfefni komin á forstofu, baðherbergi, 
gestabaðherbergi og þvottahús.  Stór suðurverönd.  Afhending við kaupsamning. 
Glæsilegar eikar-innréttingar frá Parka og eldhús tæki frá AEG.  Eikarhurðir frá 
Parka.  Baðtæki og blöndunartæki frá Ísleifi Jónssyni.
V. 61,9 millj.

SLÉTTALAND  -  851 ÁSAHREPPUR
- Sléttaland í Ásahreppi sem er ca. klst. akstur frá Reykjavík.
- 163,4 fm. einbýlis hús sem stendur á ca. 1 hektara landi.  Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, 

2 baðherbergi, eldhús, stofa, miðrými og þvottahús.   
- Lóðin er fallega ræktuð og bundið slitlag á heimreið. Mikil lofthæð í húsinu, 

upprunalega byggt sem félagsheimili.  

V. 24,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 14. SEPT.  KL. 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS SUNNUD. 14. SEPT. KL. 15:30 – 16:00

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufulltrúi. Sími 892 1931

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. SEPT. KL. 14:00 – 15:00
VINDAKÓR 5-7, 203 KÓPAVOGUR

22 fullbúnar nýlegar 4-6 herbergja íbúðir til sölu. Afhentar við
kaupsamning.

Vandaðar innréttingar og gólfefni, granítborðplötur í eldhúsi.V

Stæði í lokaðri bílageymslu. Stórar geymslur fylgja öllum
íbúðum. Frábært útsýni.

Stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu og verslun.

Verð frá 33,9 millj.

Stærð frá 126,1 fm. - 232 fm.

OPIÐ HÚS

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

Þórarinn 
Thorarensen

sölustjóri
Sími 770 0309

Sigurður 
Samúlesson

löggiltur 
fasteignasali

 Sími 896 2312

7 SELDAR

Gott
verð

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309



BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Rav4 x. Árgerð 2012, ekinn 
52 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Krókur. 
Verð 4.470.000. Rnr.181911.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.is

DRAUMUR HVERS MANNS !!
HUMMER H2.Árg.2007,ekinn aðeins 
105.þ km,bensín, sjálfskiptur,með 
öllum aukabúnaði,lítur sérlega vel 
út,er á staðnum.Verð 4.980.000. 
Rnr.390658.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

DIESEL / 7 MANNA !
Audi Q7 S-line DIESEL 02/2008 ek 100 
þ.km Leður 20” felgur ny dekk topp 
þjónusta (sjá myndir 125174) verð 5.8 
mil !!! skipti möguleg

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

NÝR JEEP GRAND 
CHEROKEE LIMITED DÍSEL

V6 3.0 dísel, 241hö, leður, xenon, 
Bakkmyndavél, lyklalaust aðgengi 
omfl, Flottur og vel búinn eftirársbíll, 
Verð áður 10.990þkr, Tilboðsverð 
9.990þkr, Er í salnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau 

11-15
http://www.isband.is

LAND ROVER Freelander TD4. 
Árgerð 12/2007, ekinn 82 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 2.480.000.Er á 
staðnum Rnr.134276.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

ÞARFTU AÐ KAUPA 
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

TOYOTA Land Cruiser 100VX 38”. Árg 
1/2002, ek 195 Þ.KM, dísel, sjálfsk, 
Leður, Lúga, 38” breyttur, Topp eintak, 
vel búinn og lítur mjög vel út, Ásett 
verð 4.490.000. Rnr.118932. Er á 
staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, Lau 

11-15
www.100bilar.is

BMW X5 3,0D 05/2003, ekinn 
177 Þ.km, sjálfskiptur, 19” felgur, 
svart leður, lúga! Verð 2.190.000. 
Raðnr.252341 á www.BILO.is - Er á 
staðnum!

LAND ROVER RANGE ROVER 
SUPERCHARGED Árgerð 2007, 
ekinn 131 Þ.km. Mjög flott eintak! 
Verð 7.890.000. Skoðar ýmis skipti! 
Raðnr.252514 á www.BILO.is - Er i 
salnum!

HYUNDAI I40 WAGON PREMIUM 
10/2012, ekinn 19 Þ.km, diesel, 
sjálfskiptur, leður, glertoppur ofl. Verð 
5.180.000. Raðnr.252631 á www.BILO.
is - Er í salnum!

M.BENZ GLK 220 CDI 4MATIC 09/2012, 
ekinn 20 Þ.km, diesel, sjálfskiptur, leður 
ofl. Verð 7.790.000. Raðnr.285058 á 
www.BILO.is - Er i salnum!

TOYOTA LAND CRUISER 200 VX 35” 
01/2008, ekinn 190 Þ.km, dísel, sjálfskiptur 
ofl. Verð 9.880.000. Raðnr.252386 á www.
BILO.is - Er í salnum!

LR RANGE ROVER EVOQUE PRESTIGE 
SD4 nýskr. 04/2013, ekinn 20 Þ.km, 
191hö diesel, sjálfskiptur, panorama, 
20” felgur, bakkmyndavél ofl. Verð 
9.890.000. Raðnr.284881 á www.
BILO.is - Sá fallegi er í salnum. Opið 
laugardag 12-15.

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Verð 1240 þús. !!!
Hyundai I 10 GL 06/2012 
ek. 79 þ.km 
Góður bíll 

Verð 1880 þús. !!!
Hyundai I 30 Classic  
(nýrra útlit) 06/2012 
ek. 84 þ.km 

Verð 3480 þús. !!!
Hyundai IX 35 GLS 4X4  
ek. aðeins 41 þ.km 06/2011  
sjálfskiptur, hálfleður ofl 

Frábært verð 1090 þús.!!!
Renault Megane Berline 
07/2009  
ek. 70 beinskiptur 

Verð 3190 þús. !!!
Skoda Octavia Ambiente  
Diesel 06/2012 ek. 66 þ.km 
Mjög gott eintak 

Verð 3190 þús. !!!
Suzuki Grand Vitara  
Premium + 06/2011 ek. 81 
þ.km sjálfkiptur Cruise A/C 

Verð 2750 þús. !!!
Suzuki Jimny JLX 06/2012  
ek. 46 þ.km beinskiptur  

Verð 1790 þús. !!!
Suzuki Swift GL 06/2012 
(nýrra lag) ek. 98 beinskiptur 
Góð þjónusta 

Verð 7980 þús. !!!
Toyota Landcruiser 150 GX 
Diesel (8 manna) 06/2012 ek. 
69 þ.km sjálfsk. Flottur jeppi 

Verð 3890 þús. !!!
Nissan X-Trail Diesel 06/2011 
ek. 71 þ.km Sjálfskiptur 
Frábært eintak ! 

Verð 3750 Þús !!!
Nissan Qashqai SE DIESEL 
06/2012 ek. 71 þ.km 6 gíra 
vel búinn Gott verð ! 

Verð 2390 þús. !!!
Suzuki Grand Vitara 4X4 
6/2009 ek. 86 þ.km 2.0 L 
bensín Sjálfsk. góð þjónusta 

Verð 2590 þús. !!!
Suzuki Grand Vitara Luxery 
DIESEL 06/2009 ek. 92 þ.km 
Leður lúga ofl Dúndurkaup ! 

Verð 4190 Þús !!!
Nissan Qashqai + 2  
7 manna 06/2012 ek. 50 þ.km 
sjálfsk. glerþak Gott verð ! 

Verð 3290 þús !!!
Skoda Octavia Ambiente 
DIESEL 06/2012  
ek 69 þ.km 1600 cc beinskiptur. 

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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VW Caddy metan. Árgerð 2011, 
ekinn 29 Þ.KM, metan, 5 gírar. Verð 
2.370.000. Rnr.114199.

MAZDA 6 h/b t. Árgerð 2007, ekinn 
97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.590.000. Rnr.112110.

RENAULT Clio expression diesel. 
Árgerð 2014, ekinn 23 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 2.650.000. Rnr.114224.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

NISSAN X-trail. Árgerð 2007, ekinn 
159 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.590.000. Rnr.194872.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

 Bílar til sölu

Opel Astra, ‚00 árg. 2L Disel. 
Sjálfskiptur, Skoðun ‚15, 390 þús. Uppl. 
8418808.

Passat disel ‚12 árg. Ek. 127 þ. Bsk, 
eyðir 5L /100 3,6 millj. Sími 7730940

V6 3,5. 95árg Pajero nýlega skoðaður 
31” dekk. ekinn 248þús. ný tímareim 
í 200 þús. Nýr vatnskassi, startari, 
geymir og fl. Nánari uppl í s. 8479650

Til sölu Mersedes Benz 250, árgerð 
1977, Ekinn um 115þúsund km 
Riðlaus fornbíll í góðu formi 
Upplýsingar í síma 897 9254 á 
skrifstofutíma.

Nissan Almera, árg. ‚03 .Ek. 171.610 
km, beinskiptur. Ásett verð eru 
450.000 kr. upplýsingar í síma 
7776963.

Hiace 2005 sjálfsk, ný smurður,ný 
skoðaður,ný tímareim ekinn 143,þús. 
Snyrtilegur bíll og góður bíll verð 
1950þús. Uppl í s. 8612327

Lexus RX 300 árg 03, ek. 192 þ km. 
í góðu standi og vel með farinn 
frúarbíll. uppl í síma 8990675

Skoda Octavia Árg. 2011, ek. 98.000 
km, ssk, diesel, verð: 3.250þ. Uppl. í s. 
899 8550

M.B Gelander 560 GE árg 91 ek. 177 
þús. Verðið er hóflegt 3.8 millj. bílinn 
er í toppstandi og ryðlaus. Uppl í s. 
8228558

GULLFALLEGUR
Volvo S60 árg ‚13, ek. 25,000 km. 
Sjálfskiptur, tvöföld miðstöð, álfelgur, 
bluetooth ofl. Þessi vinsæli bíll fæst 
á aðeins 4,990,000.- S. 8206720 eða 
8434601

Ssang Yong Kyron árg‘06, ek. 150 þús. 
ásett 1.750þ, Tilboð 1.450þ. S. 896-9819

M.Benz sprinter 313 CDI árg 05 
ekinn 140 þ.km nýskoðaður 15 
athugasemdalaust. Innréttaður sem 
húsb/hjólabíll. Allar uppl. í síma 
8565172. Verð 2,8 m.

Til sölu Galloper ‚00 ekinn 220þús. Ný 
tímareim. Nýlega skodadur. 31” dekk. 
Ásett verð er 270 þusund. Uppl. í síma 
8479650.

KAUPUM BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

ALGER EÐALL TIL SÖLU.
MB Turbo Diesel 300 SD 1979, 
afskaplega vel með farinn og 
óryðgaður með öllu. Allur orginal frá 
upphafi. Verð 1,650þ stgr. Uppl: 899 
0410

Bíll til sölu, Suzuki Baleno árg. ‚98. 
Sk. 15. ek. 160 þkm. Verð 300 þús. S. 
847-0075.

Til sölu fjórhjóladrifinn Subaru 
impreza. Bílnúmer SV 630, árg. 2001. 
Keyrður 147.þús km. Verð 530þús. 
Sími 6993159/5525028

Skoda Octavia II Combi 4x4 árg. ‚06, 
ekinn 156þ. 1 eigandi, verð 1500þ stgr 
S: 8252699

 0-250 þús.

Renault Clio ‚99. Ek.120 þ. Ný 
heilsársd. Skoðaður. Beinsk. Verð 250 
þ. Mögul. á 100% fjármögnun með 
Netgíró. Uppl í 7783911

Nissan micra ‚99. Ek. 210. Sjálfsk. 
Skoðaður. Verð 170 þ. Uppl í 7783911

 250-499 þús.

Renault megane 2003, ek.230 þ. 
Skoðaður. Nýl.tímar. heilsársdekk, 
beinsk. Ásett verð 490 þ. Tilboð 390 
þ. Mögul. á fjármögnun uppað 250 þ. 
með Netgíró. Uppl í 7783911

Renault clio ‚00. Ek.155 þ. Skoðaður. 
Topp bíll. Beinsk. Verð 270 þ. Mögul. á 
100% fjármögnun með Netgíró. Uppl 
í 7783911

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Jeppar

NISSAN PATROL 2005 
TIL SÖLU

Nisssan Patrol Elegance 2005, 35”, ek. 
208 þ. km. Nýupptekin vél, intercooler, 
túrbína og bremsur. Nýskoðaður 
og smurður. Nýleg dekk, topplúga 
og leður. Dekur bíll til sölu vegna 
flutninga. Ásett verð 3,5 milljónir, 
tilboðsverð 3,2 milljónir. Engin skipti. 
S. 866-7632, Gylfi.

bíll óskast

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

Nánari upplýsingar um námið og skráning í síma 
8630610 • erla@upledger.is. • www.upledger.is

Erla Ólafsdóttir sjúkraþjálfari, CST

LAUGARDAGUR  13. september 2014 31



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Jeppar

Mitshubishi Outlander Turbo, árg. 
2006, 4x4, ek. 97.000. Beinskiptur, 
nýleg dekk, dráttarkúla, þakbogar, 
aksturstalva, leður/tau sæti. Verð kr. 
1.390.000, Uppl. í s. 892 5553

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Til sölu Volvo FM 12 árg. 2000 ek. 
480þús bíll í góðu standi tilbúin í 
vinnu. Vagn getur fylgt. Frekari uppl. í 
s. 899 0012

Til sölu 13 rúmmetra vörukassi ásamt 
750kg lyftu. Bilaður sprinter getur 
fylgt með. Uppl. í s. 699 7887

 Húsbílar

 Hjólhýsi

Til sölu heilsárshjólhýsi Cabby F52 
Model 2004.Myndir og útbúnaði sjá 
www.planid.is .Verðlækkun kr. 500þus. 
Uppl. 8988103.

 Vinnuvélar

Ein með öllu - JCB 8045 árg. 2007 
Vinnustundir 2412 tímar. Splunkuný 
glussadæla í vélinni. Með vélinni 
eru 6 skóflur í eftirtöldum stærðum. 
20cm - 30cm - 40cm - 70cm - 150cm 
og 120cm tiltskófla með tveimur 
tjökkum. Einnig er með vélinni 
DAEMO DMB 50 fleigur með tveimur 
stálum. Blikkljós með segli fylgir. Vélin 
lítur mjög vel út og er nýskoðuð. Verð 
á vélinni er 5,8 milljónir án vsk. Uppl. 
í s. 8931986

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

TRJÁFELLINGAR
Klippi, felli snyrti tré og runna. Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími : 
848 1723.

 Bókhald

Tek að mér bókhald fyrir t.d. lítil 
fyrirtæki. Viðurkennd réttindi og 
vönduð vinnubrögð. MD bókhald ehf 
sími 616-9480.

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

 Málarar

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð. 
Sími. 891 9890 malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

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

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

 Húsaviðhald

 Tölvur

Er tölvan þín að stríða þér, of hæg? 
eða er hún full af vírusum? Ég gæti 
kannski hjálpað þér S: 659-4665

 Spádómar

Spáði í beinni í Sunnudagsmorgnum 
hjá Sirrý fyrir tveimur árum. Uppl. í S. 
690 8160

Spái í Tarot og bolla tek heim og í 
gegnum síma. Ein af þeim bestu. 
Trúnaður. Kristín s. 8979002.

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

 Trésmíði

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

 Önnur þjónusta

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

GOLFBÍLL EZGO OG KERRA
Golfbíll í mjög góðu ástandi með húsi, 
ljósum og hitara. Móturhjólakerra 
útbúinn f. Golfbílinn. Upplýsingar í 
sima 892 5553

NYTJAMARKAÐUR 
SAMHJÁLPAR

Vegna lokunar Nytjamarkaðarins 
að Funhöfða 19, 110 RVK, kjallari 
bakvið verður rýmingarsala 12-14 

sept frá kl. 13-18. 

Aðeins 3 verð! 

1000.-kr 2000.-kr -3000.-kr 

Allt á að seljast
Samhjálp

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 587 
5976.

 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 OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17, 
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Líkamsrækt

MOVEMENT MEDICINE
Þriðjudaga 5:30-7:30 pm 
Skaftfellingafélagið Laugarvegi 178 
Inngangur við Bolholt Facebook.com/
FoundationsDance

til sölu

13. september 2014  LAUGARDAGUR32
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Sigríður Alma Gunnsteinsdóttir 
og Ásgeir Haukur Einarsson eiga 
litla dóttur sem fæddist með 
mjög slæmt bakflæði. „Meltingar-
vegurinn í litlu stelpunni okkar 
var myndaður strax þegar hún 
var eins dags gömul því uppköstin 
voru mjög mikil. Við vissum því 
að það voru engar þrengingar á 
meltingarveginum sem orsökuðu 
uppköstin heldur var ástæðan sú 
að magaopið var 
slakt og hleypti 
því fæðunni bæði 
upp og niður,“ 
segir Sigríður. 

„Það var búið 
að prófa nokkur 
lyf á stelpunni en 
við sáum aldrei 
neinn mun á upp-
köstunum. Okkur 
var sagt að bíða 
róleg því magaop-
ið myndi þroskast 
með tímanum. 
Þegar við próf-
uðum Bio Kult In-
fantis þá sáum við 
strax mikla breyt-
ingu til hins betra. 
Við prófuðum nokkrum sinnum að 
sleppa því að gefa henni duftið en 
þá fóru uppköstin alltaf aftur að 
aukast,“ bætir Ásgeir við.  

„Núna er stelpan okkar orðin 
eins árs og við gefum henni enn 
þá Bio-Kult Infantis því það er 
auðsjáanlega gott fyrir meltinguna 
hjá henni. Okkur líður vel með að 
gefa henni Bio-Kult Infantis því 
þetta eru aðeins náttúrulegir gerl-
ar, omega 3 og D-vítamín svo það 

gerir henni bara gott. Við hvetjum 
foreldra í svipaðri stöðu að prófa 
þessa náttúrulegu gerla því ef þeir 
geta hjálpað fleiri börnum þá er 
það þess virði að prófa, barnanna 
vegna.“

GOTT FYRIR 
MELTINGUNA
Bio-Kult Infantis er vísindalega 
þróuð blanda af vinveittum gerl-

um fyrir ungbörn og 
börn á öllum aldri. 
Það inniheldur sjö 
gerlastrengi af mis-
munandi mjólkur-
sýrugerlum. Reynsla 
og rannsóknir sýna 
að gerlarnir styrkja 
og bæta bæði melt-
inguna og heilsuna. 

Í Bio-Kult Infantis 
er hátt hlutfall af 
omega-3 eða eitt 
milligramm í hverj-
um skammti. Rann-
sóknir hafa sýnt 
fram á að omega-3 
leikur nauðsynlegt 
hlutverk í myndun 
heilafrumna. Einnig 

hefur verið staðfest að omega-3 
hefur bólguhamlandi áhrif og er 
styrkjandi fyrir ónæmiskerfið. 

Bio-Kult Infantis inniheldur 
fimmtíu prósent af ráðlögðum 
dagskammti af D3-vítamíni en 
flestir þekkja gagnsemi D-vítamíns. 
Einnig er í vörunni blanda efna 
sem styrkja meltinguna og fyrir-
byggja niðurgang. Enginn viðbætt-
ur sykur, litar-, bragð- eða aukaefni 
eru í vörunni.

NÝJUNG FRÁ BIO-
KULT FYRIR BÖRN
Bio-Kult Infantis er vísindalega þróuð blanda af 
vinveittum gerlum fyrir börn á öllum aldri. 

BREYTING TIL 
BATNAÐAR Litla 
dóttir þeirra Sig-
ríðar og Ásgeirs 
var með mjög 
slæmt bakflæði en 
Bio-Kult Infantis 
hefur reynst vel 
gegn því.
  MYND/VALLI Kvennalið Fylkis hefur náð góðum 

árangri í sumar í Pepsi-deildinni 
í fótbolta. Leikmenn liðsins hafa 
notað Bio-Kult Candéa og Bio-Kult 
Original og líkar það vel. Þær mæla 
með vörunum enda allar ánægðar 
með þær.

Bio-Kult Candéa-hylkin virka 
sem öflug vörn gegn candida-
sveppasýkingu í meltingarvegi 
kvenna og karla og sem vörn gegn 
sveppasýkingu á viðkvæmum 
svæðum hjá konum. Candida-
sveppasýking getur komið fram 
með ólíkum hætti hjá fólki svo sem 
munnangur, fæðuóþol, pirringur 
og skapsveiflur, þreyta, brjóstsviði, 
verkir í liðum, mígreni eða ýmis 
húðvandamál.  

UMBYLTING Á HEILSUNNI
Þórunn G. Þórarinsdóttir heilsu-
ráðgjafi hefur náð betri heilsu með 
notkun Bio-Kult Original. „Forsag-
an er þannig að ég var mjög veik í 
mörg ár. Ég ákvað að taka málin í 
mínar hendur og breytti mataræð-
inu alveg en náði samt ekki alveg 
fullri heilsu. Ég hóf þá að kynna 
mér hvað góðir gerlar geta gert 
fyrir heilsuna. Ég fann eftir mikla 
leit á netinu og víðar að sennilega 
vantaði mig einn ákveðinn geril í 
meltingarflóruna en það er svokall-
aður jarðargerill (e. Bacillus Subtil-
lis). Ég fór að leita að lifandi gerla-
blöndum hér á landi sem innihalda 
þennan geril en það virtist ekki 
vera í neinu nema Bio-Kult Orig-
inal-vörunni. Ég ákvað að prófa, og 
viti menn, það varð algjör umbylt-
ing á heilsunni hjá mér!“

BIO-KULT FYRIR ALLA
Innihald Bio-Kult Candéa-hylkj-
anna er öflug blanda af vinveittum 
gerlum ásamt hvítlauk og Grape 
Seed Extract. Bio-Kult Original er 
einnig öflug blanda af vinveittum 
gerlum sem styrkja þarmaflór-
una. Bio-Kult Candéa og Bio-Kult 
Original henta vel fyrir alla, einnig 
fyrir barnshafandi konur, mjólk-
andi mæður og börn. Fólk með 
mjólkur- og sojaóþol má nota 
vörurnar. Mælt er með Bio-Kult í 
bókinni Meltingarvegurinn og geð-
heilsa eftir Dr. Natasha Campbell-
McBride.

MÆLA MEÐ BIO-KULT
Bio-Kult og Icecare styðja við bakið á kvennaliði Fylkis í knattspyrnu. 
Stelpurnar eru ánægðar með Bio-Kult-vörurnar og mæla með þeim. 

MIKIL 
HEILSUBÓT   
 Þórunn G. 
Þórarinsdóttir 
heilsuráð-
gjafi byggir 
meðmæli sín 
með Bio-Kult 
Orginal á eigin 
reynslu.

STUÐNINGSAÐILI Bio-Kult og Icecare styðja við bakið á stelpunum í Fylki.   MYND/DANÍEL

Börn eru eins misjöfn og þau eru mörg og 
miserfitt að fá þau til að taka inn ýmiss konar 
bætiefni og vítamín,“ segir Ásta D. Baldurs-

dóttir. „Sonur minn er sjö ára kröftugur orkubolti 
sem er á einhverfurófinu. Mér hefur reynst erfitt að 
fá hann til að taka inn omega-3 vegna áferðarinnar 
á olíunni og bragðsins en hann er með mjög næmt 
bragðskyn. Ég hef reynt að gefa honum omega-3 í 
töfluformi og fljótandi og hvorugt hefur gengið. Í 
sumar sá ég auglýsingu um Bio-Kult Infantis og það 
vakti athygli mína að það inniheldur omega-3 og 
það er í duftformi sem blandast út í mat eða drykk. 
Ekki er verra að það inniheldur líka sjö gerlastrengi 
af mismunandi mjólkursýrugerlum sem styrkja og 
bæta meltinguna, fimmtíu prósent af ráðlögðum 
skammti af D3-vítamíni, Preplex sem er blanda efna 
sem styrkja meltinguna og koma í veg fyrir niður-
gang og það er enginn viðbættur sykur, litar- eða 

bragðefni eða önnur aukaefni í duftinu.“ 
Ásta segist hafa gefið syni sínum Bio-Kult Orig-

inal mjólkursýrugerlana til að styrkja þarmaflór-
una en þá uppgötvaði hún þegar hún las bókina 
„Meltingarvegurinn og geðheilsa“ eftir Dr. Natasha 
Campbell-McBride, en þar er einmitt mælt með 
þeim til að halda þarmaflórunni réttri.

„Ég hef sjálf ágætis reynslu af Bio-Kult Candéa 
því fyrir tveimur árum þurfti ég að vera á sterkum 
sýklalyfjakúr vegna sýkingar og Bio-Kult hjálpaði 
mér mikið af því að ég fékk sveppasýkingu út frá 
lyfjagjöfinni. Þar sem ég hafði ágætis reynslu af Bio-
Kult vörunum ákvað ég að prófa Bio-Kult Infantis 
fyrir strákinn. Það gengur mjög vel þar sem það er 
algjörlega bragðlaust og leysist vel upp en hann fær 
eitt bréf á dag út í drykk. Það er líka svo frábært að 
þessar vörur þarf ekki að geyma í kæli og því ekkert 
mál að taka þetta með hvert sem farið er.“

ÁNÆGÐ MEÐ BIO-KULT 
ICECARE KYNNIR  Ásta D. Baldursdóttir hefur góða reynslu af Bio- Kult vörunum. 
Sonur hennar fær Bio-Kult Infantis sem inniheldur meðal annars omega-3 og D-vítamín 
en hann hefur ekki viljað taka inn omega-3 í öðru formi. 

NÓG AF 
OMEGA-3

Ástu hefur reynst 
erfitt að gefa syni 

sínum Oomega-3. 
Hún gefur honum 

nú Bio-Kult 
Infantis en í því er 

eitt milligramm 
af omega-3 í 

hverjum skammti. 
Sjálf notar hún 

líka Bio-Kult vör-
urnar og lætur vel 

af þeim. 
MYND/GVA 

Til að fá nánari upplýsingar um vöruna 
heimsækið Face book-síðu Bio-Kult Candéa.

SÖLUSTAÐIR: Apótek, heilsuverslanir og heilsuhillur stórmarkaðanna.

Nánari 
upplýsingar á 

www.icecare.is
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STYRKJA TENGSLIN
„Það verður frábært að hitta keramik-
meistara svona víða að og styrkja tengsla-
netið, fá nýjar hugmyndir og sjá hvernig 
vinna má með efnið á öðruvísi hátt.“

Við vorum þrjár valdar fyrir Íslands hönd til að 
sýna okkar verk á þessari stóru sýningu. Það 
er ótrúlega skemmtilegt og mikill heiður,“ segir 

Hanna Dís Whitehead vöruhönnuður en hún, ásamt 
Hildi Ýri Jónsdóttur skartgripahönnuði og Ingibjörgu 
Guðmundsdóttur keramiklistamanni, tekur þátt í Evr-
ópska gler- og leirlistatvíæringnum í Danmörku, Euro-
pean Ceramic Context 2014 í Bornholm. 

Sýningarnar eru tvær og má þar sjá verk eftir 95 lista-
menn frá þrjátíu Evrópulöndum: Ceramic Art þar sem 
sýnd eru verk listamanna og hönnuða sem hafa starfað 
í lengri tíma, og New Talent þar sem eru verk eftir hönn-
uði og listamenn yngri en 35 ára. 

Hildur Ýr sýnir á Ceramic Art en Hanna Dís og Ingi-
björg sýna á New Talent. Sýningarnar verða opnaðar í 
dag og standa fram til loka nóvember.

„Hér er hægt að sjá þverskurð af því sem er að gerast 
í keramikheiminum í Evrópu,“ segir Hanna Dís. „Það 
verður frábært að hitta keramikmeistara svona víða 
að og styrkja tengslanetið, fá nýjar hugmyndir og sjá 
hvernig vinna má með efnið á öðruvísi hátt. Ég get vel 
ímyndað mér að einhverjir framleiðendur og aðilar frá 
galleríum og söfnum skoði sýningarnar svo að það geta 
ýmis tækifæri falist í að taka þátt.“

Sérstök valnefnd mun einnig velja einn listamann af 
hvorri sýningu sem hún telur skara fram úr. Verðlaunin 
eru 10.000 evrur, eða um 1,5 milljónir íslenskra króna.

„Valnefndin skoðaði verkin fyrir helgi og mun tilkynna 
um verðlaunahafa um helgina. Það verður mjög spenn-
andi,“ segir Hanna Dís, sem hlakkar til að eyða helginni 
ytra.

„Það eru margar sýningar samhliða þessari í gangi 
hér á svæðinu svo það verður stíft prógramm að skoða 
yfir helgina. Við sendum vörurnar okkar út fyrir mán-
uði og þurftum því ekkert að stressa okkur á því að 
setja upp sýninguna. Við mætum bara og njótum,“ segir 
Hanna Dís.

MIKILL HEIÐUR AÐ TAKA ÞÁTT
HÖNNUN  Þrír íslenskir hönnuðir og listamenn taka þátt í Evrópska gler- og leirlistatvíæringnum í ár. Tíu þúsund evrur verða veittar 
tveimur þátttakendum á sýningunni sem þykja skara fram úr. Sýningarnar verða opnaðar í dag og standa fram til loka nóvember.

MIKILL HEIÐUR Hanna Dís Whitehead vöruhönn-
uður er einn þeirra þriggja íslensku listamanna og 
hönnuða sem valdir voru til þátttöku á Evrópska gler- 
og leirlistatvíæringnum í Danmörku. MYND/GVA

DIALOG Verk eftir Hönnu Dís Whitehead 
sem hún sýnir á New Talent, Evrópska 
gler- og leirlistatvíæringnum í Danmörku.

REACTION OF DWELLING  Verk eftir Ingibjörgu 
Guðmundsdóttur sem sýnt er á New Talent.

MELTING TOGETHER 
Verk eftir Hildi Ýri Jónsdóttur 

skartgripahönnuð en hún 
sýnir á Ceramic Art.

Kaffi og kleinur,*
pylsur og djús 
frá kl. 13:00*

Ævar 
vísindamaður 

kemur kl. 14:00

Ef keypt er fyrir  
6.000 kr. eða meira 
fylgir gjöf.

             FJÖLSKYLDUSTEMMING LAUGARDAG! 

Allt að   

      90%
 afsláttur Yfir 4000  

titlar frá öllum 
helstu útgefendum 

landsins!

99 kr.
  Þegar öllu er á

 b

ot
ni

nn
 h

vo
lf

t

 *

*

Ævar 
damaður 
kl. 14:00

Gjafir 
fyrir öll 

tækifæri!

OPIÐ ALLA HELGINA
KL. 10–19! 
RISALAGERSALA á Fiskislóð 39
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HÖFUM OPNAÐ Í SMÁRALIND
Kvenlegt, fágað, fallegt og töff - Eitthvað sérstakt í hverri  

comma flík fyrir það sérstæða í hverri konu.
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SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

STUNDASKRÁ - SCHEDULE:
NORSKA I , II & NORSKA f. 
Heilbrigðisgeira, ICELANDIC - 
ÍSLENSKA f. útlendinga. ENSKA f. 
fullorðna. Byrja/Start: 15/9, 13/10, 
10/11, 8/12: 4 vikur/5 x í viku- 4 
weeks/5 days a week. Kvöld/Síðdegi/
Morgna. Evenings/Afternoons/
Mornings. Aukatímar: STÆ, EÐL, EFN. 
www.iceschool.is. Fullorðinsfræðslan- 
IceSchool, Ármúli 5. s. 557 1155.

 Kennsla

KENNSLA - NÁMSAÐSTOÐ
Prófarkalestur. Stærðfr., eðlisfr., bókf., 
íslenska o.fl. Einkatímar og fámennir 
hópar. Leiðréttum og lagfærum 
prófritgerðir o.fl. Uppl. í s. 899 9365 
& 770 7360.

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Vantar þig góðan og tryggan vin, 
heimilishund eða flottan veiðihund Til 
sölu 8 vikna gamall labrador retriever 
rakki. ættbókarfærður, örmerktur, 
heilsufarsskoðaður og tilbúinn til 
afhendingar nánari upplýsingar í síma 
868-8801 Svandis.

Gullfallegir Enskir cocker 
hvolpar (Rakkar) eru að leita að 
framtíðarheimili. Ættbókarfærðir hjá 
HRFÍ. Upplýsingar á www.leirdals.is S. 
868-9455.

TILBOÐSDAGAR Í 
DÝRALANDI

Tilboð á svörtum grindarbúrum 
 Stærð 61 cm verð 6.490,- 
 Stærð 76 cm verð 8.490,- 
 Stærð 91 cm verð 10.490,- 
 Stærð 107 cm verð 11.990,- 
 Stærð 122 cm verð 13.990,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

Er með 6 mán. Siberian Husky rakka 
til sölu.Hann er ættbókarfærður hjá 
HRFÍ, fullbólusettur og örmerktur. 
Hann er tilbúinn til afhendingar, er 
tryggður hjá VÍS og honum fylgir 
hvolpapakki. Nánari uppl. veitir Stefán 
í s. 8475407 og 7747767 eða stefan@
husky.is

TÝNDUR KÖTTUR
Kötturinn Brandur týndist 
síðastliðinn Sunnudag frá heimili sínu 
Gautavík 31. Brandur er ómerktur 
gulbröndóttur fress. Ef þú kemur auga 
á hann væri ómetanlegt ef þú myndir 
hringja í S: 8661491 eða 8981724.

TILBOÐSDAGAR Í 
DÝRALANDI

30-50% afsláttur af öllum kattaklórum 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-074

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU 80- 400 FM 
HÚSNÆÐI MEÐ ALLT 

AÐ 4M LOFTHÆÐ 
MIÐSVÆÐIS Á 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi og Auðbrekku (gömlu 
Toyota húsunum) hentar undir 

léttan iðnað, heildsölur o.fl greið 
aðkoma að húsnæðinu, frábært 

auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

Atvinnuhúsnæði (skúr) til leigu. 60fm 
m. klósett aðstöðu ofl. Verð m. hita & 
rafmagni 80 þús. S. 899 9066 & 843 
9065. Ekki íbúð.

KJALLARAÍBÚÐ TIL LEIGU / 
SOGAVEGUR

58m2, sérinng. strætó vid útidyr, 
garður. Laus í okt.. Eingöngu reglusamt 
fólk. Uppl: 8601404

Til leigu rúmlega 200 fm 
íbúðarhúsnæði í 113, Grafarholti. 
Leigutími er 1-3 ár eða eftir 
samkomulagi. Áhugasamir leigutakar 
skulu leggja inn nöfn, fjölskyldustærð 
og aðrar nauðsynlegar upplýsingar til 
Fréttablaðsins merkt (Húsnæði 2014).

Til langtímaleigu 2ja herbjergja góð 
stúdíó íbúð með góðri geymslu og 
sér þvottaherb. í bökkunum 109 Rvk. 
Uppl. í S. 894 0040.

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.

 Atvinnuhúsnæði

SKRIFSTOFUR
Skrifstofuherbergi til leigu að 
Ármúla 6 frá 20 fm. Aðgangur 
að fundarherbergjum, Orange 
Café og yfir 80 bílastæðum. 
Allt innifalið í leigu. Lang- og 
skammtímaleiga í boði. Laust 

strax.
Uppl. Í s: 5 27 27 87 - Orange 

Project Skrifstofuhótel

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.

Vetrargeymsla á fellihýsum og 
tjaldvögnum í upphituðu húsnæði 
með sólarhrings öryggis- og 
brunakerfisvakt. Uppl. s. 868 9087

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

BORGARF.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S. 899 9339 Sólbakki.

Tökum að okkur fellihýsi, hjólhýsi, 
tjaldvagna og bíla í geymslu. Vaktað 
og er í 30 km fjarlægð frá Rvk. Uppl. í 
S. 778 7620.

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

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Opið á virkum dögum 
frá 16:30-20 um helgar 10-18 frá 1. 
sept til 14. sept. Uppl. í s. 895 3176 & 
864 3176. Eftir þann tíma er opnun 
eftir samkomulagi.

 Bílskúr

Til leigu 22fm bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Ekki til íbúðar. s. 84972098.

ATVINNA

 Atvinna í boði

HÁRSNYRTIR
50-70% hlutastóll til leigu
góð kjör og gott samstarf

Uppl. info@harexpo.is

AÐSTOÐ Í ELDHÚS
Samskip óska eftir að ráða 
aðstoðarmann í veitingasal 

fyrirtækisins. 

Vinnutími er frá kl 07.00 - 15.00. 

Helstu verkefni eru: 

-Afgreiðsla og þjónusta við 
viðskiptavini 

-Aðstoð við salatbar, 
smurbrauðsgerð og aðrar 

veitingar 

-Uppvask og þrif
Sótt er um starfið á vef 

Samskipa www.samskip.is

RÆSTING OG UPPVASK
Veitingastaðurinn Kringlukráin 
óskar eftir að ráða starfsmann í 

ræstingu.
Morgunvinna. Reynsla af 

ræstingu æskileg.
Upplýsingar á staðnum eða 

sendið á info@kringlukrain.is

Óskum eftir að ráða þjónustufólk í sal, 
unnið á kokkavöktum hádegi og kvöld. 
Ísl. kunnátta skilyrði. Aðeins 20 ára 
og eldri. Umsóknir sendist á frakkar@
islandia.is

RÚMFATALAGERINN 
KORPUTORGI

Vaktstjóri óskast til starfa í 
Rúmfatalagernum Korputorgi.
Nánari upplýsingar veitir Ívar 
Ívarsson verslunarstjóri í síma 

820-8011 eða á staðnum.

Óskum eftir smiðum og 
verkamönnum, vönum eða viljugum 
til að læra mótauppslátt. Sveitamenn 
vel þegnir. Laun eða verktaka greiðslur 
í boði. Uppl. í s. 697 5273 Magnús

RÆSTINGAR
Starfsmaður óskast til ræstinga á 
þriðjudagskvöldum. Sendið umsókn á 
tilraun13@gmail.com

VÉLVIRKI EÐA VANUR 
MAÐUR ÓSKAST

Álheimar ehf óskar eftir að 
ráða vélvirkja eða vanan mann í 
málmsmíði / vélavinnu. Fjölbreitt 
framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða. 
Uppl. í s. 869 1122 Örn efnir@efnir.is 
www.alheimar.is

Starfsmenn vantar á 
hjólbarðaverkstæði Sólningar. 
Umsóknir á solning@soning.is

Leitum að dugmiklum starfsmönnum 
á hjólbarða- og smurstöðvar 
Dekkjahallarinnar í Reykjavík, Akureyri 
og á Egilsstöðum. Umsóknareyðublöð 
á staðnum og á dekkjahollin.is

Viðgerðarmaður óskast til starfa 
á léttum viðgerðum á bílum og 
sláttuvélum. Gott tækifæri fyrir 
handlagna einstaklinga. Umsóknir á 
www.gardlist.is

 Atvinna óskast

Vantar létta 40-50% atvinnu, margt 
kemur til greina, háskólamentuð: 
spunk@internet.is

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

skemmtanir

Save the Children á Íslandi
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finna á www.barnaheill.is
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Fyrirtækið Kjarnagluggar hefur 
framleitt vandaða glugga 
frá árinu 1988 og hefur fylgt 

ströngustu kröfum hvað varðar alla 
meðhöndlun og samsetningu. Efnið 
kemur frá REHAU í Þýskalandi sem 
er framarlega í framleiðslu plastefna 
til byggingariðnaðar. Gluggarnir eru 
allir úr PVC-U plastefni sem hefur 
reynst afar vel.

Halldór Hreinsson er fram-
kvæmdastjóri og eigandi Kjarna-
glugga. Hann segir að marghólfaður 
prófíll geri það að verkum að glugg-
arnir hafi góða einangrun og nýtist 
því sem hljóðeinangrun. Það hent-
ar sérlega vel við fjölfarnar umferð-
argötur eða þar sem önnur hávaða-
mengun er. 

„Mikil aukning hefur orðið í notk-
un plastglugga og hurða í einbýlis- 
og raðhús en endingin er margfalt 
meiri heldur en þar sem tréglugg-
ar eru notaðir. Þar utan losna íbúð-
areigendur við viðhald og málning-
arvinnu. Halldór segir að sumarbú-
staðaeigendur hafi í auknum mæli 
valið plastglugga frá Kjarnagluggum 
og sömuleiðis eigendur eldri húsa.

Þessir gluggar hafa verið mikið 
notaðir í fyrirtækj-
um þar sem gerð-
ar eru miklar kröf-
ur um hreinlæti 
svo sem í matvæla-
framleiðslu. Einnig 
hafa Kjarnagluggar 
smíðað glugga fyrir 
nútíma tölvustýrð 
fjós. 

PVC-U plastefnið stenst full-
komlega alla staðla sem gerðir 
eru til glugga hérlendis og upp-
f yllir ströngustu gæðakröfur. 
„Við höfum notað þessa glugga 
í allar tegundir bygginga, hvort 
sem um ræðir íbúðarhús, iðnað-
arhúsnæði eða útihús. Vegna þess 
hversu einangrunargildið er gott 
getur það lækkað hitunarkostnað 
hússins umtalsvert. 

Hv ít t er aða l l it ur inn hjá 
Kjarnagluggum en ef viðskipta-
vinurinn óskar eftir öðrum litum 
er orðið við því. „REHAU er eitt 
stærsta fyrirtæki í Evrópu í fram-
leiðslu plastefna og er leiðandi á 
því sviði,“ segir Halldór. „Gluggar 
frá okkur eru því gæðavara úr 
hágæða efni. Í margbreytilegu 
veðurfari eins og hér á landi 
þarf glugginn að standast álagið. 
Varan þarf að uppfylla þær kröf-
ur sem gerðar eru um einangrun-
argildi. Lamir og lokunarbúnað-
ur á að vera ryðfrír og þola þetta 
álag.Við leggjum metnað okkur 
í að fylgja öllum slíkum kröf-

um og höfum hags-
muni viðskiptavina 
ok kar í forgangi,“ 
segir Halldór. 

Gluggi í glugga
Gluggi í glugga er 
nýjung hjá Kjarna-
gluggum sem hefur 
verið vel tekið. Hægt 

er að spara mikinn 
vinnukostnað með 
því að setja PVCu 
plast-gluggann í 
glerfalsið á gamla 

tréglugganum. Fjar-

lægja þarf gamla pósta en karmur-
inn er látinn standa. Síðan er nýi 
glugginn látinn setjast í glerfals-
ið á gamla glugganum. Það sem 
stendur útaf á gamla karminum 
að utanverðu er klætt með veður-
kápu og þétt með kítti í kringum 
gluggann og eftir stendur nýr við-
haldsfrír gluggi. Gluggi í glugga er 
góður kostur hvað varðar kostn-
að þegar endurnýja þarf gömlu 
gluggana.

Gott að hafa í huga:
Gluggarnir eru framleiddir úr 
PVC-efni sem upplitast ekki og 

þolir sólarljós. Öll opnanleg fög 
eru yfirfelld með tvöfaldri þétt-
ingu, ryðfríum lömum og tveggja 
punkta læsingu.

Glerið í glugganum frá Kjarna-
gluggum ehf. er 28 mm að heild-
arþykkt sem gerir alla einangr-
un mun meiri, hvort heldur sem 
er í föstum glugga eða opnanlegu 
fagi. Öll opnanleg fög eru auðveld 
í meðhöndlun.

Hægt er að fá gluggana í 
ýmsum stærðum og gerðum, 
allt eftir þörfum viðskiptavinar-
ins. Hægt er að velja um glerjun á 
gluggum jafnt að utan sem innan. 

Öll opnanleg fög á gluggum 
hafa næturopnun og læsingu á 
húnum sem gerir það að verki að 
illmögulegt er að spenna þá upp.

Hvar erum við?
Kjarnagluggar eru staðsettir í Sel-
hellu 13 í Hafnarfirði. „Við erum 
ávallt reiðubúnir að veita faglega 
ráðgjöf þegar kemur að glugga-
skiptum eða aðstoða við úrvinnslu 
verkefna,“ segir Halldór. 

Kjarnagluggar ehf., Selhellu 13, 
221 Hafnarfirði, sími 554 2800.

Netfang: gluggar@kjarnagluggar.is
Heimasíða: kjarnagluggar.is

Viðhaldsfríir plastgluggar fyrir þá 
sem gera gæðakröfur
Kjarnagluggar kynna nýjung á markaðnum þar sem nýir plastgluggar eru settir í gamlan trékarm. Gluggi í glugga er góður kostur hvað varðar 
kostnað þegar endurnýja þarf gömlu gluggana. Gluggarnir hafa góða einangrun og eru úr vönduðu PVC-U plastefni.

Smári Kristófersson, smiður hjá Kjarnagluggum, við vinnu sína. MYND/VALLI

Hér sést vel hvernig 
þverskurður lítur út 
þegar nýr gluggi er settur í 
gamlan trékarm.

Halldór Hreinsson hjá Kjarnagluggum með glugga í glugga, þ.e. nýr gluggi er settur í 
gamlan trékarm.

Húsnæði Kjarnaglugga við Selhellu 13 í Hafnarfirði.
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NOTAGILDIÐ 
HEFUR AUKIST
Á undanförnum árum hefur 
notagildi glers aukist til muna og 
það er notað á fjölbreyttari hátt en 
áður tíðkaðist. Færst hefur í vöxt að 
nota gler í stigahandrið og jafnvel 
tröppurnar líka. Hert gler er notað 
í handriðið og það setur skemmti-
legan, nútímalegan og léttan svip 
á umhverfið. 
Gler hefur sömuleiðis verið notað 
í veggi innanhúss, rennihurðir og 
til að loka af sturtuklefa. Notkunar-
möguleikar glers eru margvíslegir. 
Glerborð hafa lengi þekkst og 
sumir setja glerplötu yfir venjulegt 
borðstofuborð til að breyta svip 
þess. 
Á sumum nýbyggðum eða 
nýuppgerðum hótelherbergjum er 
baðherbergið með glerveggjum. 
Einkum er þetta gert í litlum hótel-
herbergjum en glerið stækkar 
rýmið og gerir það bjartara. 

GLUGGAR VORU
UPPHAFLEGA AÐEINS GÖT
Fyrstu vísar að gluggum voru 
göt í veggjum. Síðar var farið að 
hylja götin með dýraskinni, klæði 
og viði. Viðarhlerar sem hægt var 
að opna og loka komu síðar. 
Með tímanum var farið að búa 
til glugga sem skýldu íbúum fyrir 
veðri og vindum en hleyptu jafn-
framt birtu í gegn. Gerðar voru 
ýmsar tilraunir með efnivið og eru 
meðal annars dæmi um að notuð 
hafi verið dýrahorn og marmari til 
að hylja gluggaop.
Í Austurlöndum fjær var notaður 
pappír til að fylla upp í glugga. 
Rómverjar í Egyptalandi voru 
fyrstir til að nota gler í glugga um 
100 árum eftir Krist. Það liðu þó 
yfir þúsund ár þar til gluggaglerið 
var orðið það gott að hægt var að 
sjá í gegnum það.

o 

RISASTÓR GLERBYGGING
Crystal Palace í London var byggð úr járni og gleri fyrir The 
Great Exhibition árið 1851. Höllin var 92 þúsund fermetrar og 
var þar sýnt allt hið nýjasta í tækni sem þróað var á dögum 
iðnbyltingarinnar.
Byggingin, sem hönnuð var af Joseph Paxton, var 564 metra 
löng og lofthæðin var upp á 39 metra. Á þeim tíma var Crystal 
Palace sú bygging sem hvað mest gler var notað í og heillaði 
hún áhorfendur með sínum gegnsæju veggjum og þaki. Engar 
ljósakrónur þurfti í bygginguna, sem eyðilagðist í bruna árið 
1936. 
Nafnið Crystal Palace er enn í dag notað til að auðkenna 
þann hluta af Suður-London sem höllin stóð á og garðinn 
sem umkringir staðinn. Heimavöllur knattspyrnuliðsins Crystal 
Palace er í garðinum og er liðið kennt við bygginguna. 

Ultraflex
gluggaopnarar

UCS VEGA 230V
Mjög nettur rafknúinn gluggaopnari úr áli, drifinn keðju úr ryðfríu stáli, sérlega auðveldur í uppsetningu. Hentar vel 
fyrir glugga með gardínum. Átakið er staðsett í miðju opnarans. Fáanlegur með og án fjarstýringar. UCS 230 V, 
230V 24 VDC, 300 mm stöðluð opnun.

Skútuvogur 1c      104 Reykjavík      Sími 550 8500      Fax 550 8510      www.vv.is

UCS KEÐJUOPNARI
Handknúinn gluggaopnari með keðju og sveif sem hentar jafnt fyrir glugga með lamir að neðanverðu sem 
ofanverðu og hátt upp í opnanleg fög. Á stóra glugga er möguleiki að nota tvo opnara. Auðvelt er að komast að þrifum.

UCS SINTESI 230V
Rafknúinn öflugur gluggaopnari, keðjudrifinn, einfaldur í uppsetningu, auðvelt að 
komast að þrifum. UCS 230 V,250 mm eða 380 mm opnun.

Ultraflex gluggaopnarar eru auðveldir í
uppsetningu og henta fyrir glugga í
mismunandi hæð. Fjöldi lausna er í
boði fyrir flestar gerðir glugga.



NÝJUNG
Nordic

Moisture Match

Leitum við ekki alltaf að fullkominni 
samsömun? Lausnin er fundin!

Mýkjandi og létt krem fyrir 

venjulega og blandaða
 húð

Rakagefandi og fylland
i krem 

fyrir þurra og mjög þurra húð

Létt UV-fljótandi krem, 

sem gefur þreyttri húð 

meiri ljóma

Mattandi og frískandi k
rem

fyrir feita og blandað
a húð  

 

RAKI

RA
MÍT

/garniericeland

Hvernig er húðgerð þín? 
Feit, venjuleg, þurr eða þreytt?– óháð því hver 
húðgerð þín er finnst nú klæðskerasniðin formúla 
sem mætir sérhverjum þörfum.
Dekraðu við sjálfa þig með kremi sem er gætt 
frábærum rakagefandi eiginleikum:
• Gefur samstundis raka
• Rakagefandi í 24 tíma



13. september 2014  LAUGARDAGUR| HELGIN | 40 13. september 2014  LAUGARDAGUR

Kristinn er að koma úr kennslu í Listaháskól-
anum en gefur sér tíma í viðtal áður en æfing 
hefst í Hörpu á Don Carlo eftir Verdi. „Það er 
óralangt síðan ég hef tekið þátt í æfingaferli 
með Íslensku óperunni, líklega ekki síðan 1989 
í brúðkaupi Fígarós,“ segir hann. „Síðan hef ég 
sungið sem gestur í tveimur sýningum, Rigol-
etto á Listahátíð 1992 og Rakaranum í Sevilla 
2002.  

Það eru sem sagt 12 ár frá því Kristinn söng 
síðast í óperu hér. Nú er hann í hlutverki Phil-
ippusar konungs, föður Don Carlosar, sem 
óperan heitir eftir, og er valdamikill. „Þetta 
er söguleg ópera og óskaplega dramatísk,“ 
segir Kristinn. „Philippus II var aðalmaður-
inn í heiminum á sextándu öld, hann átti lönd 
um allan heim og var í eilífum erjum. Það flétt-
ast svo margt inn í söguna. Þetta er Spánn á 
tímum rannsóknarréttarins, saga um átök 
hjóna, átök föður og sonar og það eru líka átök 
milli kóngsins og kirkjuvaldsins. Drottningin 
var áður heitbundin Don Carlo, syni konungs-
ins, sem ber enn heitar tilfinningar til hennar 
og kónginn grunar að þau eigi í ástarsambandi. 
Svo þetta er samansúrrað og flott drama og 
sagan safarík auk þess sem músíkin er alger-
lega stórkostleg. Það er líka góður hópur sem 
er að vinna hér saman.“ 

Guðmundur Jóns góður kennari
Kristinn hefur sungið þrjú hlutverk í Don 
Carlo áður, þar á meðal hlutverk Philippusar 
konungs. En skyldi hann hafa tölu á þeim hlut-
verkum sem hann hefur þurft að lifa sig inn í 
um ævina? „Nei, en ég giska á að þau séu 60 til 
70. Ég hef líka lengi verið að. Átti 30 ára sviðs-
afmæli í hittifyrra.“

Hann kveðst hafa byrjað að læra söng hjá 
Guðmundi Jónssyni óperusöngvara. „Guð-
mundur var svakalega góður kennari og hafði 
mikil áhrif á mig. Mér finnst alltaf eins og 
hann hafi kennt mér að minnsta kosti 80 til 
85% af því sem ég kann. Svo fór ég til Vínar-
borgar og lærði hjá konu sem heitir Helene 
Karusso og síðasti kennari minn var John 
Bullock í Bandaríkjunum. Ég var heppinn með 
kennara og líka hvaða röð var á þeim.“

Kristinn lærði líffræði í háskólanum og 
kveðst hafa orðið söngvari smátt og smátt, án 
þess að ákveða það beint. „Einn góðan veður-
dag var ég bara orðinn söngvari,“ segir hann. 
„Var mikið í kórum og söng sóló í þeim og fór 
svo til Guðmundar og þannig vatt þetta upp á 
sig.“ Fyrsta óperuhlutverkið var í Sígaunabar-
óninum 1982. „Eftir það fór ég til Vínar, kom 
svo heim, var í fleiri óperusýningum, söng við 
jarðarfarir og kenndi og fór svo til Bandaríkj-
anna í frekara nám,“ rifjar hann upp.

Óspennandi líf í augum margra
Þótt Kristinn hafi búið á Íslandi að nafninu 
til frá árinu 1994 hefur megnið af vinnu hans 
farið fram erlendis. „Þetta er fyrsta haustið 
sem ég er heima í 20 til 30 ár,“ segir hann og 
maður hugsar ósjálfrátt til eiginkonu hans, 
Ásgerðar Þórisdóttur hjúkrunarfræðings. 
Svo næsta spurning er: Hvernig gengur svona 
hjónaband upp?

„Það gengur ágætlega. Við Ásgerður giftum 
okkur 1973 og höfum átt farsælt hjónaband. 
Hún kemur oft og heimsækir mig ef ég er úti 
lengur en hálfan mánuð og svo reyni ég að vera 
alltaf heima á sumrin. Hægt og rólega er ég 
svo að minnka þessa vinnu úti, mig er farið 
að langa að vera meira heima. Ásgerður hefur 
verið eins og sjómannskona sem á mann í sigl-
ingum. Sá mikið um uppeldi sonanna tveggja 
sem nú eru uppkomnir.“ 

Spurningu um hvort villtar meyjar í erlend-
um borgum reyni að tæla myndarlega söngv-
ara svarar hann rólega. „Menn geta auðvitað 
komið sér í klandur ef þeir vilja en glamúr-
lífið kringum óperur er miklu minna en fólk 
heldur. Að minnsta kosti hjá mér. Ég lifi mjög 
óspennandi lífi í augum margra. Þetta er hörð 
vinna sem gerir kröfur til fullrar einbeitingar. 
Ég fer hægt og rólega að geta sagt að ferillinn 
sé búinn að vera langur og farsæll og ég þakka 
það vinnusemi númer eitt, tvö og þrjú.“

Kristinn kveðst yfirleitt hafa íbúð og bíl þar 
sem hann dvelur hverju sinni. En hvernig ver 
hann tómstundum sínum? „Ég tek mikið af 
myndum og leik mér með þær í tölvunni. Svo 
er ég forfallinn fluguveiðimaður og á veturna 
hnýti ég flugur. Hlusta líka á tónlist og þá ekk-
ert endilega óperutónlist, heldur sinfóníska 
tónlist og líka djass.“ 

Dálítið dreifður
Mest kveðst Kristinn starfa í Bandaríkjun-
um. „Ég er reyndar dálítið dreifður. Ef ég tek 
bara síðasta ár þá var ég í Tókýó fyrst, svo í 
Strassbourg í Frakklandi, í Peking var ég líka 
og í Toulouse í Frakklandi. Síðan var ég í San 
Francisco í fyrrahaust og á þessu ári aftur í 
Frakklandi, Houston í Texas, og síðast í Chic-
ago. Svo fer ég héðan eftir áramót til Los Ange-
les og verð þar fram á vor.“

Greinilega nóg að gera hjá stórsöngvaranum 
og gráa hárið spillir síður en svo fyrir, að hans 
sögn. En ef hann væri gráhærð kona, gengi 
það upp í óperunni? Hann viðurkennir að hafa 
ekki séð þær margar. „Þetta er miklu erfiðari 
bransi fyrir konur en karla. Færri hlutverk 
fyrir eldri dömur og svo endast þær ekki eins 

lengi í þessu, raddlega. Bassasöngröddin er 
svo nálægt talröddinni að hún helst lengst en 
að syngja tenór er eins og hástökk eða sprett-
hlaup,“ útskýrir Kristinn og telur sig standa vel 
raddlega séð. „Ég má bara ekki syngja ef ég er 
þreyttur og eftir því sem ég eldist er ég aðeins 
lengur að læra hlutverkin. Það er það eina.“

 En getur hann valið sjálfur það sem hann 
syngur? „Já, óperustjórar og agentar sem ég 
vinn með vita nákvæmlega hvað passar mér og 
velja mig í hlutverk sem henta. Ef þeir gerðu 
það ekki þá liðu allir fyrir það, ekki bara ég 
heldur líka sýningin og húsið.“ 

Kristinn hefur frábæran frásagnarmáta og 
er í lokin rukkaður um skemmtisögu úr óper-
unni. „Það er oft voða gaman í óperunni en ég 
man enga virkilega fyndna sögu, bara einhver 

smáatvik,“ segir hann afsakandi. „Ég man eftir 
sýningu á Rakaranum í Sevilla í Gamla bíói. 
Þetta er farsi og stundum var svo mikið hlegið 
í salnum að það smitaðist upp á svið.  Karvel 
Pálmason þingmaður var einu sinni meðal 
áhorfenda og hló svo smitandi hlátri að þegar 
við vorum ekki að syngja snerum við okkur við 
í hláturskasti og lékum helminginn af senunni 
með bakhlutann í áhorfendur.“

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

  Menn geta auðvitað komið 
sér í klandur ef þeir vilja en 

glamúrlífið kringum óperur er 
miklu minna en fólk heldur. Að 

minnsta kosti hjá mér.

Söngvari einn góðan veðurdag
Kristinn Sigmundsson óperusöngvari er orðinn þjóðsagnapersóna í lifanda lífi. Söngferill hans spannar yfir þrjátíu ár og 
enn þeytist hann milli heimsálfa og syngur í virtustu óperuhúsum veraldar. Hann æfir nú eitt magnaðasta bassahlutverk 
tónbókmenntanna í Hörpu í óperunni Don Carlo. Gunnþóra Gunnarsdóttir tyllti sér niður hjá Kristni í tónlistarhúsinu.

HEIMA  „Hægt og rólega er ég að minnka þessa vinnu úti. Bæði er að koma yngra fólk inn og svo er mig farið að langa að vera meira heima. Ásgerður hefur verið 
eins og sjómannskona sem á mann í siglingum. Sá að mestu um uppeldi sonanna tveggja sem nú eru uppkomnir,“ segir Kristinn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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að ráðskast með hann, skipa málum, skipta 
í flokka, búa til valdastöður og síðast en 
ekki síst það sem er þeirra líf og yndi – 
berjast um völdin.

Þessi „kenning“ mín um töluna er auð-
vitað sett fram í gamni. En hitt er þó satt 
að það virðist þurfa ótrúlega lítinn hóp 
manna til að kveikja þörf sumra fyrir 
valdapot og einkavinavæðingar í ýmsum 
skilningi. Mér er ævinlega minnisstæð 
frétt úr seinni kvöldfréttatíma sjónvarps-
ins fyrir tuttugu árum eða svo, þetta var 
löng frétt og viðtöl við nokkra einstaklinga 
sem var mikið niðri fyrir og völdu hver 
öðrum hin verstu hrakyrði – en málið var 
harðsvíruð valdabarátta í Dýraverndar-
félagi Íslands, eða einhverju sambærilegu 
batteríi. Og ég sat fyrir framan sjónvarpið 
og undraðist stórum – ég hafði haldið að 
ef einhvers staðar gæti ríkt eindrægni og 
samvinnufýsi, þá væri það í svona sam-
tökum. En svo reyndist þá ekki vera, og 
best að taka fram að eftir mínum skilningi 
snerist baráttan í dýraverndarfélaginu 
ekki um mismunandi áherslur í starfinu, 
heldur bara um eintóm „völd“ í kompaní-
inu.

Gullskipið
Þetta hafa auðvitað margir hugsað áður. 
Ég veit ekki hvort er enn þá lesin í skólum 
bókin Flugnahöfðinginn eftir enska rit-
höfundinn William Golding, það var gert 
á minni tíð. Þetta er fín bók, minnir mig, 
og hún fjallar um einmitt þetta, makt-
sýkina sem virðist mannfólkinu í blóð 
borin. Hópur enskra skóladrengja verður 
strandaglópur á eyðieyju, en í stað þess 
að vinna saman að því að reyna að komast 
burt frá eyjunni leysist samfélag þeirra 
upp í valdabaráttu, klíkuskap og að lyktum 
kúgun og ofbeldi. Og spurningin er þessi – 
hafa drengirnir leiðst út í „villimennsku“ 
vegna þeirrar neyðar sem þeir búa við á 
eyjunni, eða kemur þeirra rétta mannlega 
eðli þvert á móti í ljós þegar hjúpur sið-
menningarinnar máist af þeim?

Merkileg drög að svari við þeirri spurn-
ingu (jafnvel merkilegri en valdabaráttan 
í dýraverndarfélaginu!) má finna í sögunni 
um hollenska stórskipið Batavíu og örlög 
áhafnar þess. Og hér og reyndar í næstu 

Sjö er töfratala, segir fólk. Ég hef 
aldrei fengið neina sérstaka skýr-
ingu á því af hverju allir virðast 
sammála um þetta, og hafa verið 
frá örófi alda. Ekki erum við með 
sjö fingur, ekki eru sjö sólir á 

himni. En nú hef ég fundið skýringuna. Ég 
las nefnilega um daginn að allar rannsókn-
ir sem gerðar hafa verið á hátterni manna 
leiða víst í ljós að mesti hugsanlegi mann-
fjöldinn sem getur unnið saman án þess að 
byrja að skiptast upp í klíkur eða valda-
píramída sé sex. Ef sjö eru samankomn-
ir, þá fer fólk óhjákvæmilega að skipa sér 
upp; þá verða alltaf einhverjir „útundan“ í 
þeim skilningi að þeir fela öðrum að taka 
ákvarðanir fyrir sig. Stundum gera menn 
það sjálfviljugir og þá má segja að full-
trúalýðræðið sé orðið til. En stundum taka 
hinir sterkustu í hópnum einfaldlega völd-
in og krumla einræðisins læsist um hinn 
sjö manna hóp.

Kenning mín er því sú að það séu valda-
potarar og félagsmálatröll sem hafa með-
vitað eða ómeðvitað komið á þeim skilningi 
að sjö sé sú mikla töfratala, sem flestir 
virðast trúa. Því hinir maktsjúku vita af 
eðlishvöt rándýrsins að strax og sjö manna 
hópur er samankominn, þá sé hægt að fara 

FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson 
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grein líka ætla ég að rekja þá sögu, lesend-
um Fréttablaðsins til lærdóms.

Það var í október árið 1628 sem Batavía 
lagði úr höfn í hollenska bænum Texel. 
Skipið var í eigu Sameinaða hollenska 
verslunarfélagsins og í sinni jómfrúrferð, 
glæsilegt kaupfar, og var ferðinni heitið 
til samnefndar borgar, Bataviu, á eyj-
unni Jövu í þeim eyjaklasa sem Evrópu-
menn kölluðu þá Hollensku Austur-Indíur 
einu nafni. Þá voru aðeins rúm hundrað 
ár síðan Evrópumenn hófu úthafssigling-
ar og landafundi en þeir voru komnir um 
allar koppagrundir með fána sína, virki 
og verslunarstaði; borgin Batavía heitir 
nú Djakarta, höfuðborg Indónesíu. Þaðan 
fluttu Hollendingar heim ofsadýr krydd, 
fínustu silkiklæði, gimsteina og margvís-
legar gersemar. „Gullskipið“ sem Íslend-
ingar kalla svo, Het Wapen van Amster-
dam, var einmitt að koma drekkhlaðið 
slíkum farmi þegar það fórst á Skeiðarár-
sandi 1667. En 40 árum áður lagði Batavía 
sem sé upp í langa siglingu til Austur-
Indía og voru 350 manns um borð, þar af 
38 farþegar, karlar, konur og börn, en hinir 
voru sjómenn, kaupmenn og hollenskir 
hermenn. Skipstjóri var Ariaen Jakobsz, 
gamalreyndur skipstjóri og sagður afar 
góður sjómaður en um forystuhæfileika 
hans lék meiri vafi. Raunar var hann ekki 
æðsti stjórnandinn um borð, honum var 
ætlað að hlýða skipunum svokallaðs yfir-
kaupmanns, en sá háttur var hafður á á 
skipum Hollendinga. Og Jakobsz líkaði 
stórilla að vera í reynd undirsáti yfir-
kaupmannsins um borð sem hét Francisco 
Pelsaert, ekki síst vegna þess að þeir voru 
kunnugir og höfðu áður eldað grátt silfur 
og lögðu síðan fæð hvor á annan. Á langri 
og erfiðri siglingu varð gremja Jakobsz í 
garð Pelsaert æ meiri og kom margt til, 
meira að segja kvennamál því skipstjórinn 
reyndi ákaft að stíga í vænginn við gifta 
konu í hópi farþeganna sem Lucrezia hét 
en hún leitaði þá athvarfs hjá Pelsaert.

Uppreisn
Á siglingunni hafði Jakobsz eignast óvænt-
an bandamann í Jeronimusi Cornelisz, 
ungum manni, sem gegndi stöðu undir-
kaupmanns í leiðangrinum. Hann átti því 
að vera í liði Pelsaert en virðist fljótlega 
hafa farið að grafa illilega undan yfir-
manni sínum. Um ævi Cornelisz fram að 
siglingunni er fátt markvert vitað, nema 
hvað hann kann að hafa tilheyrt róttæk-
um trúflokki þar sem frjálslega þótti farið 
með ýmis hinna strangari siðalögmála 
sem annars voru í hávegum höfð með hol-
lenskum. Eftir að Pelsaert ávítaði Jakobsz 
opinberlega fyrir stórkarlalegt fyllerí 
meðan staldrað var við í Höfðaborg tók 
skipstjórinn þá ákvörðun að gera uppreisn 
gegn yfirkaupmanninum og mun Cornelisz 
hafa hvatt hann mjög til dáða.

Fyrirhugað var að Pelsaert og helstu 
stuðningsmenn hans um borð yrðu teknir 
höndum, sömuleiðis sá flokkur hermanna 
sem um borð var, og þessir menn yrðu 
allir umsvifalaust teknir af lífi. Síðan 
legðu uppreisnarmenn hald á öll þau miklu 
fémæti sem um borð voru. Skipið myndu 
þeir svo nota til sjórána, en Batavía var 
búin þó nokkrum fallbyssum og var í alla 
staði öflugt og hraðskreitt skip. Jakobsz 

byrjaði nú á því að sigla Batavíu af réttri 
leið til Jövu og stefndi í staðinn upp að 
ströndum Ástralíu en þá var skammt síðan 
evrópskir sæfarar höfðu uppgötvað til-
vist Ástralíu, sem enn þá hafði ekki einu 
sinni hlotið nafn, heldur var bara kölluð 
Óþekkta landið – og enginn Evrópumaður 
hafði enn svo mikið sem stigið þar á land. 
Hinir verðandi uppreisnarmenn hófust 
handa með því að ráðast grímuklæddir að 
hinni góðu frú Lucreziu og svívirða hana 
með því að afklæða hana og maka alla út í 
mannaskít og mun ætlun þeirra hafa verið 
sú að hrista þannig saman lið sitt gegn 
Pelsaert. Þetta er ekki óþekkt, að þátt-
taka í grimmdarverkum sé skipulögð til að 
þétta raðir fylgismanna kúgunarseggja. 
Yfirkaupmaðurinn brást hart við, hann lét 
dæma til dauða eina grímumanninn sem 
Lucrezia hafði borið kennsl á en ákvað að 
bíða með að hengja hann þar til Batavía 
hefði landsýn.

En þá gripu örlögin inn í með algjörlega 
ófyrirsjáanlegum afleiðingum.

Aðfaranótt hins 4. júní 1629 strand-
aði Batavía á kóralrifi sem maraði í hálfu 
kafi, eitthvað um sjötíu kílómetra vestur 
af ströndum ástralska meginlandsins. Þar 
reyndist vera svolítill eyjaklasi mjög lág-
reistra kóraleyja. Langflestir komust lif-
andi til lands en skipið Batavía tók fljótt 
að liðast í sundur og horfurnar voru ekki 
vænlegar, engir vissu um ferðir skipsins 
svo sunnarlega og þótt ýmislegt væri til 
matar á eyjunum var bersýnilega mjög 
lítið um vatn. Þá tóku þeir Pelsaert og Jak-
obsz höndum saman og hreinlega stungu 
af með 30 manns á opnum skipsbátnum 
og lítilli jullu að auki og freistuðu þess að 
sigla alla leið til Batavía á Jövu eftir hjálp. 
Og það tókst raunar – en þegar þeir sneru 
loks til baka blasti við þeim fáránlegt 
samfélag á kóraleyjunum smáu; grimmt 
samfélag ofbeldis, morða og nauðgana; 
viðurstyggilegt samfélag Cornelisz aðstoð-
arkaupmanns sem hafði tekið sér konungs-
nafn yfir aumustu kóraleyjum heimsins og 
ríkti í hömlulausri maktsýki sem einhver 
grimmasti einræðisherra er sögur þekkja, 
þótt yfir smáu ríki væri. Ok segir af því 
eftir viku.

VELDI  Hollendingar urðu forríkir á verslun sinni 
við fjarlægar slóðir. Listir blómguðust. Jan Vermeer 
málaði þessa mynd af djörfum dáta og ungri stúlku, 
en á veggnum er kort yfir siglingaleiðir og nýlendur.

GULLSKIPIÐ  Þessi eftirmynd Batavíu var smíðuð á árunum 1985-95.

Menntaskólinn við Hamrahlíð
www.mh.is

STÖÐUPRÓF - PLACEMENT TESTS ON 17. SEPTEMBER 2014 
Stöðupróf á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins verða 
haldin 17. september kl. 16:00 í Menntaskólanum við Hamrahlíð í eftir-
töldum tungumálum: albönsku, filipísku (tagalog), finnsku, hollensku, 
japönsku, kínversku, króatísku, lettnesku, litháísku, portúgölsku, 
pólsku, rússnesku, svahílí  og víetnömsku.

Frekari upplýsingar á skrifstofu skólans í síma 595-5200. Sýna þarf 
persónuskilríki með mynd í prófinu. Prófgjald, kr. 8000 fyrir hvert próf, 
ber að greiða inn á reikning Menntaskólans við Hamrahlíð í banka 323 
hb 26 nr 106, kt. 460269-3509. Greiðslufrestur er til hádegis 17. septem-
ber. Nauðsynlegt er að við greiðslu komi fram nafn og kennitala próf-
taka. Réttur til próftöku byggist á að prófgjald hafi verið greitt.

Skráning á/Registration on www.mh.is

Placement tests (for Secondary School credit) in the following 
languages will be held on September 17th at 4 pm. Placement tests 
in Albanian, Chinese, Croatian, Dutch,  Filipino (tagalog), Finnish, 
Japanese, Latvian, Lithuanian, Portugese, Polish, Russian, Swahili  
and Vietnamese .

For more information call the school office tel. 595-5200. Everyone 
sitting the test must show an ID with a picture. The fee, kr. 8000 per 
test, should be paid to the account of the Menntaskólinn við Hamrahlíð 
bank 323 – 26 – account no. 106, id. 460269-3509 before noon on Sept-
ember 17th. Please provide the name and identification number of the 
examinee when paying. Only those that have paid can sit the exam.

Rektor



SKOÐAÐU BÆKLINGINN Á NETTO.IS  
– FJÖLDI HUGMYNDA, UPPSKRIFTA OG SPENNANDI TILBOÐA

tilboðin gilda . 2014www.netto.is 
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss | 
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NEÐANGREINDUM  
VÖRUMERKJUM:

25%
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Engin sérstök úrræði eru til á 
Íslandi fyrir eftirlifendur þeirra 
sem framið hafa sjálfsvíg. „Í ljósi 
þess fjölda sem fremur sjálfsvíg 
og fjölda einstaklinga sem það 
snertir í samfélaginu þarf að að 
fjölga úrræðum,“ segir Benedikt, 
faðir ungs manns sem svipti sig lífi. 
„Þannig rjúfum við þöggunina og 
þar með vinnum við á fordómum 
og þeirri skömm sem fylgir eftir-
lifendum eftir sjálfsvíg.“ Benedikt 
segir öflugasta forvarnarstarfið 
felast í umræðu og fræðslu. „Við 
verðum að læra að ef okkur líður 
illa, eða einhverjum í kringum 
okkur, að gefa því gaum. Það kemur 
okkur við og við þurfum að passa 
betur upp á hvert annað.“

Benedikt Þór Guðmundsson
eftirlifandi
Rjúfum 
þagnarmúrinn

Málfríður hefur tvisvar verið lögð 
inn á sjúkrahús eftir sjálfsvígs-
tilraun. Hún var sett á lyf og rætt 
var við hana um lyfjanotkunina 
en annars fékk hún lítinn sem 
engan stuðning. „Enginn fylgdist 
raunverulega með mér og svo var 
ég send heim. Ég kveið hrikalega 
fyrir að fara heim því ég vissi að ég 
yrði ein. Það var engin eftirfylgni,“ 
segir Málfríður. Vegna þöggunar 
í samfélaginu og lítillar umræðu 
er oft litið á geðsjúkdóma sem 
varanlegt ástand sem ekki er hægt 
að lifa góðu lífi með eða ná bata. 
„Skömmin veldur því að fólk leitar 
sér síður hjálpar eða of seint enda 
telur það ástandið vonlaust.“  

Málfríður Hrund Einarsdóttir
reyndi sjálfsvíg
Fékk lítinn sem 
engan stuðning 

Halldóra, yfirlæknir á bráðaþjón-
ustu og göngudeild geðsviðs Land-
spítalans, segir að ferli fari af stað á 
sjúkrahúsinu þegar sjúklingar hafa 
reynt sjálfsvíg. Gert er geðmat og 
þeim sem eru enn í sjálfsvígshættu 
er boðið upp á innlögn á geðdeild. 
Ríflega helmingur þeirra sem koma 
á sjúkrahús vegna sjálfsskaða er þó 
sendur heim samdægurs. Halldóra 
segir að mikilvægast sé að ráðast 
gegn rót vandans. Vímuefnavanda 
sé vel mætt með meðferðum en 
aðgengi að meðferð við þunglyndi 
sé afar ójafnt. „Betra aðgengi er að 
lyfjum á Íslandi en sálfræðimeð-
ferð, því það hafa ekki nærri því 
allir efni á að fara til sálfræðings,“ 
segir Halldóra. 

Halldóra Ólafsdóttir
yfirlæknir á geðsviði Landspítalans
Bæta aðgengi 
að meðferð

Hugarafl býður upp á stuðning 
og þjónustu við fólk sem hefur 
gert sjálfsvígstilraunir. Auður, einn 
stofnenda Hugarafls og Geðheilsu-
Eftirfylgdar, segir að fólk leiti til 
þeirra að eigin frumkvæði. Hún 
telur ekki nógu mikla eftirfylgni vera 
með fólki sem lagt er inn á spítala 
eftir sjálfsvígs tilraunir. „Það er víða 
pottur brotinn í þessum málum. 
Minn draumur er að hægt verði að 
stofna teymi sem er á sjálfsvígsvakt 
24 tíma sólarhringsins. Teymið gæti 
þá bæði veitt þeim sem hafa reynt 
sjálfsvíg eftirfylgni og sinnt aðstand-
endum,“ segir Auður. „Þeir sem leita 
til Hugarafls fá slíka þjónustu en því 
miður eru margir sem ekki leita sér 
hjálpar eftir sjálfsvígstilraunir.“ 

Auður Axelsdóttir 
forstöðumaður Hugarafls 
Þyrfti sjálfsvígsvakt 
allan sólarhringinn

Salbjörg sinnir sjálfsvígsforvörnum 
hjá landlækni. Beint framlag 
ríkisins til sjálfsvígsforvarna felst 
í þessu eina stöðugildi. Hún segir 
afleiðingar sjálfsvíga líka alvarlegar 
fyrir aðstandendur og muna þurfi 
að full kirkja af syrgjandi fólki sé 
að baki hverju sjálfsvígi. Því sé 
forvarnarstarf meðal aðstandenda 
afar mikilvægt í formi stuðnings 
og umræðu. „Ef óunnin sorg og 
erfiðar tilfinningar sitja lengi 
eftir í fólki getur það þróast út í 
þunglyndi eða kvíða. Þannig getur 
sjálfsvígshætta flust á milli kyn-
slóða.“ Bein aðkoma ríkisins að 
sjálfsvígsforvörnum felst eingöngu 
í þessu eina stöðugildi hjá land-
læknisembættinu. 

Salbjörg Bjarnadóttir
geðhjúkrunarfræðingur 
Full kirkja að baki 
hverju sjálfsvígi

Samkvæmt nýrri skýrslu 
Alþjóðaheilbrigðisstofn-
unarinnar er sjálfsvígs-
tíðni á Íslandi með þeirri 
hæstu í Evrópu. Í kjölfar 
útgáfu skýrslunnar hefur 

verið rætt við þá sem hafa reynt 
sjálfsvíg, ástvini þeirra sem hafa 
farið með þeim hætti og fagfólk í 
geðheilbrigðisstéttinni í fjölmiðl-
um. Skilaboðin eru skýr. Forvarn-
ir, fræðslu og úrræði þarf að efla. 

Með forvörnum og fræðslu 
verður umræðan um geðsjúk-
dóma og sjálfsvíg opnari sem 
vinnur á fordómum. Fordómar 
búa til skömm. Skömm býr til 
þöggun. Þöggun hjálpar engum. 

Skeytingarleysi gagnvart öðrum
Fjögurra barna faðir, sem hefur 
verið heimilislaus undanfarna 
mánuði vegna veikinda sinna, 
hafði samband við blaðamann í 
kjölfar umfjöllunar um sjálfsvíg. 
Hann hefur aldrei átt við vímu-
efnavanda að stríða en hefur 
misst allt sitt vegna þunglyndis. 
Hann svaf í bílnum sínum á bíla-
stæðinu við geðdeild Landspítal-
ans í allt sumar og íhugaði hvern-
ig best væri að binda enda á líf 
sitt. Einhvers staðar í hjarta sínu 
vonaði hann að eftir honum yrði 
tekið og honum boðin hjálp. En 
hann segir sinnuleysi Íslendinga 
vera ótrúlegt. 

„Oft á tíðum þegar ég var fyrir 
utan bílinn og starfsfólk spítalans 
átti vaktaskipti, fór ég að fylgj-
ast með fólkinu sem átti leið hjá. 
Ef það hefði litið upp og litið á 
mig hefði verið auðvelt að sjá að 
þarna var utangarðsmaður búinn 
að koma sér fyrir á náttstað. En 

mjög fáir litu upp. Þeir sem gerðu 
það litu eldsnöggt í augu mín, en 
bara augnablik og síðan fóru þeir 
strax í sömu göngustöðu og við 
Íslendingar þekkjum svo vel,“ 
skrifar maðurinn í bréfi sínu. 

Faðir drengs sem svipti sig lífi 
vegna pókerskuldar tekur í sama 
streng. Hann segir að gefa þurfi 
náunganum gaum í stað þess að 
líta í hina áttina þegar einhverj-
um í kringum okkur líður illa, 
hvort sem það er samnemandi, 
vinnufélagi eða fjölskyldumeð-
limur. „Við verðum að passa betur 
upp á hvert annað,“ segir hann. 

Auka aðgengi að sálfræði-
meðferð
Margir sem rætt var við í vikunni 
nefndu að eina aðstoðin sem þeim 
hefði verið boðin í kjölfar sjálfs-
vígstilraunar væri lyfjaskammt-
ur. Heimilislausi maðurinn segir 
að pantaður hafi verið tími fyrir 
hann á göngudeild til að fylgjast 
með lyfjunum, það var eina eft-
irfylgnin. Hann spyr að lokum í 
bréfi sínu: „Hverjar eru forvarn-
irnar þegar komið er á leiðarenda 
sjálfsmorðingja?“ 

Yfirlæknir á geðsviði segir 
mikilvægt að takast á við þung-
lyndi á fyrstu stigum með sál-
fræðimeðferð. Hann bætir þó við 
að auðveldara sé að nálgast lyf en 
sálfræðimeðferð, enda sé viðtals-
meðferð dýr og því aðgengi fólks 
að henni ójafnt eftir fjárhag. 

Kristján Þór Júlíusson heil-
brigðisráðherra segir að forvarn-
ir vegna sjálfsvíga verði liður í 
nýrri geðheilbrigðisstefnu. 

„Skoðað verður hvernig heilsu-
gæslustöðvar geti boðið upp 
á sálfræðiþjónustu í auknari 
mæli en nú er gert,“ segir Krist-
ján og vísar til fyrirkomulags-
ins í Bretlandi þar sem hugræn 
atferlismeðferð er orðin hluti af 
opinberum leiðbeiningum heil-

brigðisyfirvalda. Hann segir 
upphafskostnað geta verið mik-
inn en reynslan sýni að þetta sé 
til bóta þegar til lengri tíma er 
litið með minnkandi lyfjakostn-
aði og að fólk skili sér fyrr aftur 
út á vinnumarkaðinn. 

Hugrekki að segja frá
Eftirlifendur og þeir sem hafa 
reynt sjálfsmorð kalla eftir auk-
inni fræðslu og forvörnum. Þessir 
aðilar hafa tekið stærstu skrefin 

í þá átt, með því að ræða reynslu 
sína opinberlega. Sú umræða sem 
skapast við það er mikilvægasta 
vopnið gegn fordómum. Stjórn-
völd hljóta að eiga næstu skref, 
með því að styrkja þessa baráttu 
með auknum fjármunum í skipu-
lega geðræktarfræðslu og stuðn-
ing við þá sem eiga um sárt að 
binda. Við hin getum lagt okkar 
af mörkum og hætt að líta undan 
þegar einhverjum líður illa í 
kringum okkur. 

Sjálfsvíg eru samfélagsmein
Sjálfsvíg snerta að minnsta kosti þrjú þúsund Íslendinga á ári. Fyrir utan þá tæplega fjörutíu sem svipta sig lífi ár hvert 
upplifa eftirlifendur og fólk sem hefur reynt sjálfsvíg mikla vanlíðan. Þessi hópur vill efla forvarnir, fræðslu og úrræði.  

Erla Björg 
Gunnarsdóttir
erlabjorg@365.is

HÁ DÁNARTÍÐNI  Um 15 af hverjum hundrað þúsund Íslendingum fremja sjálfsvíg. Níutíu prósent af þeim eiga við geðrænan og/
eða vímuefnavanda að stríða. Tíu prósent sjálfsvíga eru framin í tímabundinni örvæntingu og af meiri hvatvísi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

  Skoðað 
verður hvernig 

heilsugæslu-
stöðvar geti 
boðið upp á 

sálfræðiþjón-
ustu í auknari 

mæli en nú er gert. 
Kristján Þór Júlíusson,

heilbrigðisráðherra.

2.500 
ÍSLENDINGAR  
þurfa að fylgja 
aðstandanda sem 
hefur framið 
sjálfsvíg til grafar 
á hverju ári.

SJÁLFSVÍG Á ÍSLANDI

31-37 
SJÁLFSVÍG 
ERU FRAMIN 
Á ÁRI HVERJU 

Á ÁRI Á ALDRINUM 15-20 ÁRA 
fremja sjálfsvíg á hverju ári.2 

Á HVERJA HUNDRAÐ 
ÞÚSUND ÍBÚA ER SJÁLFS-

VÍGSTÍÐNI Á ÍSLANDI samkvæmt 
skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunar. 
Það er ein hæsta tíðnin í Evrópu.

15 
SJÚKLINGAR VORU GREINDIR MEÐ 
SJÁLFSSKAÐA á sjúkrahúsum landsins 

árið 2013. Stór hluti af þeim reyndi sjálfsvíg. 
276 

HRINGDU Í 
HJÁLPAR SÍMANN 1717 

í sjálfsvígshugleiðingum síðastliðið sumar. 
Helmingi fl eiri en á sama tíma í fyrra. 

123 35 FRÖMDU 
SJÁLFSVÍG 
ÁRIÐ 2012 

ÞAR AF 

11 24 
karlarkonur 



Ferskt á hverjum degi

565 6000 / somi.is

Salatið okkar 
er eitthvað 
ofan á brauð.

Áratuga reynsla af samlokugerð skilar sér til þín í ferskara 
og ljúffengara salati. Þú getur treyst á ferskt og vel útilátið 
gæðahráefni sem breytir venjulegri brauðsneið í veislu.
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Eik, níu ára
 teiknaði þessa fallegu 
mynd og sendi 
Fréttablaðinu.

Hvernig fannst þér að koma 
fram á Stuðmannatónleikum? 
„Það var mjög gaman. Ég hef 
aldrei sungið með þeim áður.“

Hefur þú sungið áður fyrir 
framan fullt af fólki? „Já, já, 
oft. Þegar ég var nýorðin fimm 
ára fékk Tommi í Stuðmönn-
um mig til að syngja og spila á 
píanó á afmælistónleikum Paul 
McCartney sem hann var að 
skipuleggja í Eldborg í Hörpunni. 
Það var bara gaman. Svo var ég 
líka að syngja og dansa í jólaleik-
riti Skoppu og Skrýtlu í Borga-
leikhúsinu um síðustu jól og verð 
þar aftur núna um jólin.“

Hvaða lag finnst þér skemmti-
legast að syngja? „Halo með 
Beyoncé.“

Ertu byrjuð í tónlistarskóla, 
og ef svo er, þá hvaða og hvað 
lærir þú þar? „Ég hef verið hjá 
Hönnu Valdísi í Suzuki-skólanum 
síðan ég var fjögurra ára að læra 
á píanó og á sumrin verið bæði 
hjá henni og Þorbjörgu í Retro 
Stefson. Mér finnst gaman að 
læra á píanó.“

Áttu þér eftirlætis tónlistar-
mann/konu? „Það eru pabbi 
(Jakob Frímann) og Katy Perry.“

Hvernig leikur þú þér oftast? 
„Ég föndra mjög mikið.“ 

Upplifðir þú eitthvert ævintýri 
í sumar (ferðalag? námskeið? 
útilegu?) „Ég fór í ferðalag með 
skólanum í vor upp í Vindáshlíð 
og við gistum þar í tvær nætur, 
líka á afmælisdaginn minn 19. 
maí. Svo ferðaðist ég um Ítalíu í 
sumar, það var æðislega gaman.“

Í hvaða skóla ertu? „Ég er í 
Barnaskólanum í Reykjavík, rétt 
hjá Nauthólsvík og Háskólan-
um í Reykjavík. Þetta er svona 
Hjallastefnuskóli, mjög fínn.“

Hvað langar þig að verða þegar 

þú verður stór? „Ég ákvað þegar 
ég var fjögurra ára að stofna 
hárgreiðslustofuna Gleðilegt 
nýtt hár. Á skiltinu á líka að 
standa Happy new hair fyrir 
útlendingana. Stofan á að vera á 

efri hæð í miðbænum og á neðri 
hæðinni verður veitingastaður. 
Pabba og mömmu fannst þetta 
dálítið skrítin hugmynd hjá mér 
en mér finnst hún bara sniðug.“
 - gun

Ætlar að stofna 
Gleðilegt nýtt hár
Þótt Jarún Júlía Jakobsdóttir sé bara sjö ára er hún þegar orðin býsna sviðsvön 
söngkona, enda sló hún í gegn á Stuðmannatónleikunum um síðustu helgi. 

SÖNGKONAN  „Þegar ég var nýorðin fimm ára fékk Tommi í Stuðmönnum mig til að 
syngja og spila á píanó á afmælistónleikum Pauls McCartney.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR EYJÓLFSSON

Gestur á veitingahúsi: „Þjónn það er fluga í súpunni minni!“
Þjónninn: „Nú? Viltu frekar fiðrildi?“

Maður í skóbúð: „Seljið þið krókódílaskó í búðinni?“
Afgreiðslumaðurinn: „Já, fullt af þeim. Númer hvað notar krókó-
díllinn þinn?“

Maður 1: „Af hverju ertu með pylsu á bak við eyrað?“ 
Maður 2: „Ohh, þá hlýt ég að hafa borðað blýantinn!“

Konan við dýralækninn: „Hvað á ég að gera? Hundurinn minn 
eltir alltaf fólk á hjóli.“
Dýralæknirinn: „Taktu bara hjólið af honum!“

BrandararBrandarar

Teikningar og texti: Bragi Halldórsson

113

„Þar fór í verra,“ sagði Konráð. „Okkur liggur á en þurfum að komast 
í gegnum þetta völundarhús fyrst.“ Hann dæsti og bætti vonsvikinn 
við: „Við verðum of sein.“

Getur þú hjálpað félögunum að komast í gegnum þetta völundarhús?
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT 
1 Safnar vögnum í lange baner (8) 
7 Gleðisnauður er aðallega yfirgengilegur (7)
11 Á dollunni þegar hann dó (7)
12 Eyði étnum englabændum (8)
13 Nem glæpi og limlestingar (7)
14 Sting er með kenningar um hvað sem er (7)
15 Baksund undir kvöld (8)
16 Fór hraðar yfir ef hestar fundust (11) 
17 Kvök munna riðluðu skipunum (9)
19 Veldur grá usla meðal genginna? (7)
20 Ruslbókmenntir eða ársskýrsla FENÚR? (7)
24 Nýgræðingatimbur dugar í greni (7)
28 Dregur Victoria Beckham fram besta bragðið? (11) 
31 Stundar bæði skurð og skens (7)
32 Gríptu það hjá gljáfægðu (4)
33 Minn góði vinur brást trúnaði (7)
34 Reyndu nú að skilja þetta og klára seinnipartinn (7)
35 Sú sem var tæmd af vökva hefur pláss fyrir vökva? (8) 
36 Sný stjörnu upp í eigin magnaða belging (7)
37 Er barmurinn eins og þjóhnappur? (7)
38 Set hrossið í hús (5)
40 Ég tæli þau með munnanum (7)
41 Rjóða natríni í augnablikinu (4)
43 Fílaðir að eiga kofa á ströndinni (5)
45 Leikin veit enn að hundurinn dugar ekki til að 

drepa sexið (6)  
47 Hesthúsahverfið á Skaganum heitir hvorki Blikanes 

né Kollutangi heldur hvað? (8) 
50 Drepnar og reyktar, hakkaðar og soðnar (5)
51 Kolvitlaus kvinna kóngsins heimtaði skáld (9)
52 Látum nú um nasir leika límsins angan/inn svo 

drögum þynnis þef/þetta ráð ég engum gef (7) 

LÓÐRÉTT 
1 Bjargtangar–  kaupstaður við Hvítárósa? (9)
2 Hér dunda grey sem langar i hund (9)
3 Leita að formi sem hentar tímariti um skalla (9)
4 Má ekki vera að því að vera klassískur (8)
5 Ungviði hyggja leggja í grænmetisferð (6)
6 Það er ekki gjóstur þar sem þráhyggjumaður fer (10)
7 Svæði þeirra sem ekki sjást er falið (10)
8 Mér skilst hann skemmi allt fyrirfram í inngangs-

orðum sínum (10) 
9 Þetta er víst ekki til í svona efstastigi, sem er auð-

vitað réttara en allt sem rétt er (9)
10 Tekur veikindafrí þegar pestin er í dvala? (9)
18 Margra vikna túrar eru reglulegur viðburður í lífi 

sjómanns (12)  
21 Hrinda krakka frá Öskubusku (12) 
22 Ruglaðist er hann reið (9)
23 Glósan hennar Hnallþóru var sem ákveðinn hluti af 

henni (12)
25 Það var sem við svolgruðum heilt fljót í þessum 

skálum öllum (9)
26 Til að finna hraðann er nauðsynlegt að kunna lagið 

(9)
27 Tölum áfram um þá sem tala (8)
29 Nautshúð fyrir væskilinn (7)
30 Aukagírinn dugar og vel það (10)
39 Á þessari stundu vil ég frekar kínverskan kokk en 

nudd (6) 
42 Lýðræðisfélag fær tvo ameríska varaforseta í 

heimsókn (5)
44 Kvikk eða klikk? (4)
46 Taka glansinn af gömlum guði Serkja (4)
48 Skefti líftækninnar? (3)
49 Fór þúsund sinnum yfir móðuna miklu og fékk 

niðurstöðu (3)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtast heilmiklar hamfarir. 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 17. september næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt 
„13. september“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafi 
eintak af bókinni Síðasti hlekkurinn 
eftir Fredrik T. Olsson frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var Hanna 
Þórunn Axelsdóttir, Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
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með Android

Næsta bylgja sjónvarpa 
er komin

Philips Ambilight sjónvarp 
með Android stýrirkerfinu

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. Útfararþjónustan ehf.

Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

551 3485 • udo.is

Óli Pétur
út fararstjóri

Jóhanna Erla
guðfræðingur
út fararþjónusta

Davíð
út fararstjóri

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð  
og hlýhug við andlát og útför bróður okkar, 

mágs og frænda,

JÓNS EGGERTS GUNNLAUGSSONAR 
frá Sauðá, Vatnsnesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heilbrigðis-
stofnunarinnar á Hvammstanga fyrir alúð  
og umhyggju.

Þorgeir Gunnlaugsson Elínborg Þorsteinsdóttir
Sverrir Gunnlaugsson Torgerð Hjelm
Ellert Gunnlaugsson Aðalheiður Jónsdóttir
og fjölskyldur.

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

GUÐRÚN MAGNÚSDÓTTIR 
Írabakka 10, Reykjavík, 

andaðist miðvikudaginn 10. september  
á LSH. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Aðstandendur.

Minn elskulegi eiginmaður, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

GUÐMUNDUR JÓHANN ÓSKARSSON
Hvassaleiti 10,

lést á Landspítalanum í Fossvogi mánu- 
daginn 8. september. Útför hans fer fram frá 
Bústaðakirkju fimmtudaginn 18. september 
klukkan 13.00.

Sjöfn Kjartansdóttir
Óskar Kjartan Guðmundsson  Sólveig Helgadóttir
Guðný Guðmundsdóttir
Birgir Guðmundsson Guðrún Elísdóttir
Edda Björk Guðmundsdóttir Stefán Steinsen
Anna Rut Guðmundsdóttir  Íris Andrésdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Knús á alla vini okkar, Þróttarafjölskylduna 
og alla aðra sem hafa sýnt okkur  
stuðning og hlýju undanfarin ár  

vegna veikinda og andláts

SIGURÐAR HELGA  
HALLVARÐSSONAR 

Þróttara.

Inga María Friðriksdóttir
Ágústa, Snorri, Aron, Hallvarður, 
Breki Steinn, Sölvi Páll, Rakel, Íris, 
Viktor og Katrín.

Elskuleg dóttir okkar, systir og barnabarn,

BERGDÍS JÓNSDÓTTIR
Sólheimum 21b,

lést á Landspítalanum Fossvogi þann 
6. september. Útför hennar fer fram frá 
Langholtskirkju föstudaginn 19. september 
kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á líknarstofnanir.

Helga G. Hjörleifsdóttir
Jón Þórir Baldvinsson Kristjana Kristjánsdóttir
Davíð Ingi Jónsson   Bergþóra Jónsdóttir
Þorgerður Sveinbjarnardóttir

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

SIGURÐUR HRAFN TRYGGVASON
Heiðmörk 58, Hveragerði,

varð bráðkvaddur erlendis þann  
1. september síðastliðinn. Útför hans fer 
fram frá Hveragerðiskirkju laugardaginn  
20. september kl. 14.00. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim 
sem vilja minnast hans er bent á Styrktarfélag hjartveikra barna, 
Neistann. Reikningsnúmer 0101-26-4995 kt. 490695-2309.

Guðbjörg Hofland Traustadóttir
Berglind Hofland Sigurðardóttir
Tryggvi Hofland Sigurðsson  Hjördís H. Wium 
 Guðlaugsdóttir
Eva Dögg Hofland  Guðmundur Kjartansson
Ísabella Hofland Tryggvadóttir
Tryggvi Hrafn Hofland Tryggvason
Emilía Guðbjörg Hofland Tryggvadóttir
Berglind María Hofland Guðmundsdóttir

Alúðarþakkir eru færðar öllum sem minntust 
móður okkar, tengdamóður,  

ömmu og langömmu,

INGIBJARGAR GUÐMUNDSDÓTTUR
frá Hæli í Flókadal,

við andlát hennar og útför. Einnig þökkum 
við öllum sem studdu hana á langri ævi.

Björk Ingimundardóttir
Ásgeir Ingimundarson Sigríður Guðbergsdóttir
Ingunn Ingimundardóttir Stefán Bergmann Matthíasson
Helga Ingimundardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, dóttir mín, móðir 
okkar, tengdamóðir, amma og langamma,

GUÐNÝ GUÐMUNDSDÓTTIR
Suðureyri við Súgandafjörð,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði 
11. september. Útför fer fram frá 
Suðureyrarkirkju 20. september kl. 14.00. 
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem  
vilja minnast hennar er bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Sigurvin Magnússon
Unnur Steinunn Kristjánsdóttir
Kristbjörg Unnur Sigurvinsdóttir Paul Fawcett
Margrét Alda Sigurvinsdóttir      Ragnar H. Sigurðsson
Þórður Emil Sigurvinsson         Þórey María Ólafsdóttir
Þorleifur Kristján Sigurvinsson Arnheiður I. Svanbergsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

ÞÓRA ÞORVALDSDÓTTIR
Bólstaðarhlíð 41, Reykjavík,

sem lést 30. ágúst, verður jarðsungin  
frá Háteigskirkju fimmtudaginn  
18. september kl. 13.00. 

Már Viðar Másson Margrét Ólafsdóttir
María Erla Másdóttir Ingólfur Sigurðsson
Þorvaldur Tómas Másson Ulla Britt Jakobsson
Nikulás Úlfar Másson Þorbjörg Sóley Ingadóttir
Halla Þóra Másdóttir Ágúst Kárason
Hafsteinn Másson María Þorleifsdóttir
Sigríður Svala Másdóttir Óskar Dagsson
ömmubörn og langömmubörn.

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

KRISTJÁNS JÓNSSONAR
múrarameistara,

Hringbraut 2b, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk hjúkrunar-
heimilisins Sólvangs fyrir góða umönnun.

Guðrún Helga Karlsdóttir
Jón Karl Kristjánsson Hafdís Finnbogadóttir
 Bára Þórarinsdóttir
Hrafnhildur Kristjánsdóttir Stefán Gunnarsson
Reynir Kristjánsson Helga Hauksdóttir
Þór Kristjánsson  Magný Ósk Arnórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
  

Ástkær bróðir okkar, 

INGVAR HJÖRTUR HARÐARSON 
frá Lækjamóti, Fáskrúðsfirði, 

andaðist á gjörgæsludeild Landspítalans 
þann 7. september síðastliðinn. Útför hans 
fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju þann  
17. september kl. 13.00 og minningarathöfn 
verður haldin í Fáskrúðsfjarðarkirkju 
laugardaginn 20. september kl. 14.00. 

Fyrir hönd aðstandenda, 
systkini hins látna.

Dagur kærleiksþjónustu þjóðkirkj-
unnar er á morgun. Þá er sjónum 
beint að því hvernig trúin birt-
ist í verkum sem unnin eru í þágu 
náungans og þar eru djáknar í lykil-
hlutverki. 

Dóra Sólrún Kristinsdóttir vígist 
sem djákni frá Dómkirkjunni eftir 
hádegi en fyrir hádegi predikar 
hún sem djáknakandídat í Lang-
holtskirkju og þeirri messu verður 
útvarpað á Rás 1. „Ég byrja með 
látum,“ viðurkennir hún glaðlega 
og kveðst reyndar þegar byrjuð 
að starfa við sálgæslu. „Ég vinn á 
göngudeild hjá Samhjálp og líkar 
það vel. Svo hlakka ég til djákna-
þjónustu í Langholtsprestakalli,“ 
segir Dóra Sólrún sem hefur unnið 
sem lyfjatæknir í apótekum og heild-
sölum lengi en aukinn trúar áhugi og 
löngun til að vinna með fólk leiddi 
hana í djáknastarfið.  - gun

Predikar og vígist sama daginn
Dóra Sólrún Kristinsdóttir er ein þeirra sem vígjast sem djákni í Dómkirkjunni í dag en 
áður stígur hún í stólinn í Langholtskirkju og predikar í útvarpsmessu. 

VERÐANDI 
DJÁKNI  Dóra 
Sólrún predikar 
í útvarps-
messunni á 
morgun.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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FRYSTITÆKJADAGAR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆR VERÐ Á WHIRLPOOL 
FRYSTIKISTUM OG FRYSTISKÁPUM

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

49.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

69.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

114.995

Whirlpool AFG050
• 100 lítra frystikista
• Hraðfrysting
• Orkuflokkur A+
• Orkunotkun 179 kWh/ári

Whirlpool AFG6292B
• 258 lítra frystikista
• 2 körfur
• Hraðfrysting
• Ljós í kistunni
• Orkuflokkur B

Whirlpool WVE1840
• 179 sm frystiskápur
• 235L frystir
• Hraðfrysting
• 5 skúffur og 2 hillur
• Orkuflokkur A+ 

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

Sjá allt 
úrvalið 
á ht.is

  WHIRLPOOL FRYSTISKÁPAR Hill ur Skúff ur

WVE1640 202 159 59,6 62,6 2 4 21 kg A+ 104.995

WVE1840 235 179 59,5 62,6 2 5 24 kg A+ 114.995

WVE2652NFW 260 187,5 59,5 63 2 5 26 kg A+ 129.995

 WHIRLPOOL FRYSTI KISTUR

Lítrar 
nettó

Hæð
í sm

Breidd
í sm

Dýpt
í sm

Körf ur Lás Ljós
Frysti g.
24 klst.

Orku-
flokk.

FRÁBÆR 
VERÐ

AFG050 100 86 57 56,9 9 kg A+ 49.995

WH1410 133 86,5 57,3 64,2 1 Já 13 kg A+ 59.995

WH2010A 204 86,5 80,6 64,8 1 Já 15 kg. A+ 69.995

WHS2121 204 86,5 80,6 64,8 1 Já 18 kg A+ 74.995

WHM2511 251 91,6 101 69,8 1 Já Já 18 kg A+ 79.995

AFG6292B 258 88,5 95 66 2 Já Já 17 kg B 69.995

WHM3111 311 92 118 70 2 Já Já 20 kg A+ 89.995

WHM3911 390 91,6 140,5 69,8 3 Já Já 17 kg A+ 99.995

WHM4611 454 92 141 70 4 Já Já 21 kg A+ 114.995
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

Vnr. 41100108-9
Matar- og kaffistell, 20 stk.

Vnr. 42378856
MELISSA brauðrist, svört.

Vnr. 42351480
OBH hrærivél
6680, 450W.

KLÚBB verð

Almennt verð 5.995 kr.
3.995kr.

Netspjallið er opið  
Kynntu þér málið

Hvernig getum 
við aðstoðað?

NÝTT 
BYKO BLAÐ 
ER KOMIÐ ÚT

450W.

KLÚBB verð

Almennt verð 25.995 kr.
19.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 3.995 kr.
2.995kr.

1.995kr.

Vnr. 65103201
SINBO töfrasproti, 170W.



ÞAÐ BORGAR SIG AÐ 
VERA Í BYKO KLÚBBNUM

Vnr. 52247705
TIA loftljós, 
26 cm.

KLÚBB verð

Almennt verð 1.495 kr.
995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 1.495 kr.
995kr.

Almennt verð 2.995 kr.
1.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 4.995 kr.
2.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 5.995 kr.
3.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 6.495 kr.
3.995kr.

KLÚBB verð

Vnr. 51350111
Kastari, GU10, 50W.

Vnr. 51350112
Kastari, 2xGU10, 50W.

Vnr. 51350113
Kastari, 3xGU10, 50W.

Vnr. 51350114
Kastari, 4xGU10, 50W.

Vnr. 51350115
Kastari, hreyfanlegur, 4xGU10, 50W.
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9.995kr.

Vnr. 52244022
ERASMO loftljós, króm.

Vnr. 52237039
ANNE kúpull, 25 cm,
E27, 42W.

Vnr. 52237038
ANNE kúpull, 25 cm,
E27, 42W.

KLÚBB verð

Almennt verð 1.495 kr.
995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 1.495 kr.
995kr.
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

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.

9 6 2 8 7 5 1 4 3
3 4 7 6 9 1 5 2 8
5 8 1 2 3 4 9 6 7
4 5 3 7 8 2 6 9 1
6 1 8 3 4 9 7 5 2
2 7 9 5 1 6 8 3 4
8 3 6 4 5 7 2 1 9
7 9 5 1 2 3 4 8 6
1 2 4 9 6 8 3 7 5

1 8 9 4 6 2 5 7 3
4 7 2 5 3 8 6 9 1
5 3 6 9 7 1 4 2 8
6 9 8 7 5 4 1 3 2
2 1 3 6 8 9 7 4 5
7 5 4 1 2 3 8 6 9
8 4 5 2 9 6 3 1 7
9 6 7 3 1 5 2 8 4
3 2 1 8 4 7 9 5 6

2 3 9 7 6 4 1 8 5
1 7 5 9 8 2 4 3 6
8 4 6 1 5 3 9 2 7
3 8 2 6 7 1 5 9 4
5 1 7 8 4 9 2 6 3
6 9 4 2 3 5 7 1 8
7 2 3 5 9 8 6 4 1
4 5 1 3 2 6 8 7 9
9 6 8 4 1 7 3 5 2

5 9 2 4 1 6 8 3 7
1 3 4 7 5 8 2 6 9
6 8 7 9 2 3 1 4 5
7 4 8 1 6 5 3 9 2
9 5 3 8 7 2 6 1 4
2 1 6 3 9 4 5 7 8
3 2 9 5 4 1 7 8 6
4 6 1 2 8 7 9 5 3
8 7 5 6 3 9 4 2 1

5 7 3 8 4 1 2 9 6
8 9 6 3 2 7 4 5 1
2 4 1 5 6 9 3 7 8
3 5 9 1 7 6 8 4 2
4 6 7 2 8 3 5 1 9
1 8 2 4 9 5 6 3 7
6 2 5 7 1 4 9 8 3
7 3 8 9 5 2 1 6 4
9 1 4 6 3 8 7 2 5

6 7 3 9 4 8 1 2 5
8 9 2 3 1 5 6 7 4
1 4 5 2 6 7 8 9 3
3 5 6 4 7 9 2 1 8
7 8 4 1 2 6 5 3 9
2 1 9 5 8 3 7 4 6
4 6 7 8 9 1 3 5 2
5 2 1 6 3 4 9 8 7
9 3 8 7 5 2 4 6 1

LÁRÉTT
2. refur, 6. hæð, 8. meðal, 9. fram-
koma, 11. tveir eins, 12. orðrómur, 14. 
gistihús, 16. kvað, 17. bjálki, 18. skörp 
brún, 20. klaki, 21. pottréttur.

LÓÐRÉTT
1. hæfileika, 3. fæddi, 4. sumbl, 5. 
styrkur, 7. sáttir, 10. hlóðir, 13. sigað, 
15. andaðist, 16. kirna, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. tófa, 6. ás, 8. lyf, 9. fas, 
11. ll, 12. umtal, 14. hótel, 16. ku, 17. 
tré, 18. egg, 20. ís, 21. ragú. 

LÓÐRÉTT: 1. gáfu, 3. ól, 4. fyllerí, 5. 
afl, 7. samhuga, 10. stó, 13. att, 15. 
lést, 16. ker, 19. gg.

Hæ aftur, allir. Ég 
er komin aftur. 

Þurfti bara hvíld í 
nokkra daga.

Nóg komið af 
kjaftæði. Takið fram 

stærðfræðibækurnar, 
grislingarnir ykkar.

Nei, nei, nei! 
Nú ruglarðu S og 
Y saman aftur. 

Hugsaðu!

Neistaði á 
milli ykkar 
kennslu-

konunnar?

Nei, guði sé 
lof. Það hefði 

verið eins og að 
henda mólótóv-

kokkteil inn í 
viskíverksmiðju!

Hvers vegna þarftu 
að gagnrýna allt 

sem ég segi? 

Mér finnst það 
vera köllun mín.

Ég gef þeim að borða, 
kenni þeim, 

fórna öllu fyrir þau ...

... ég ver þau, vernda 
þau, hvet þau, 

elska þau ...

... og það eina sem þau koma til með að muna 
er þegar ég datt út úr hengirúminu.

Guðmundur Agnar Bragason (1.346), 
Álfhólsskóla, hafði hvítt gegn Krist-
ófer Halldóri Kjartanssyni, Rima-
skóla á NM barnaskólasveita.
Hvítur á leik:

Hvítur lék 66. e5?? og skákinni lauk 
skömmu síðar með jafntefli eftir 
66. … Ke7! 66. Kf6! hefði hins vegar 
unnið skákina. Til dæmis 66. … Kd8 
67. Kf7! og hvíta peðið verður ekki 
stöðvað. Mótið fer fram á Hótel 
Selfossi um helgina.
www.skak.is: Haustmót TR–  
skráningu lýkur í dag.

„Góð rödd er ekki svo mikilvæg. Það er mikilvægara að 
hafa einstaka rödd.“

Stephen Malkmus.
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„Ég ákvað að nýta þetta spennandi hús sem útgangspunkt 
fyrir sýninguna og undirstrika það sem höggmynd. Það 
var mikil framúrstefna hjá Ásmundi að hafa þetta kúlu-
lag á húsinu þegar hann byggði það upp úr 1940. Það var 
í raun fyrsta húsið í Reykjavík sem var ekki eins og hin,“ 
segir Yean Fee Quay, stödd í Ásmundarsafni við Sigtún. 
Undirbúningur undir samsýninguna A posterori: Hús, 
höggmynd er þar í fullum gangi. Hún verður opnuð á laug-
ardaginn klukkan 16 og Yean Fee Quay er sýningarstjóri.

Listamennirnir Birgir Snæbjörn Birgisson, Guðjón Ket-
ilsson, Hulda Hákon, Kathy Clark, Kristín Reynisdóttir, 
Stefán Jónsson og Þorbjörg Þorvaldsdóttir munu eiga verk 
á sýningunni og auk þess verða litlar útgáfur af nokkrum 
styttum Ásmundar Sveinssonar úr garðinum. 

Nokkur verk eru þegar komin á sinn stað. Skyldu lista-
mennirnir hafa unnið þau sérstaklega fyrir þessa sýn-
ingu? „Nei, þeir áttu þau fyrir og ég vissi af þeim,“ svarar 
Yean Fee Quay brosandi og nefnir sem dæmi að Guðjón 
Ketilsson hafi unnið mikið með hús í sinni list og búið til 
höggmyndir út frá formum þeirra. Bendir líka á eitt fín-
legt verk á stafni neðri salarins eftir Kathy Clark. „Þetta 
er í fyrsta sinn sem Kathy sýnir hér á landi,“ segir Yean 
Fee. „Hún er frá Bandaríkjunum en hefur búið á Íslandi 
lengi og unnið sín verk í kyrrþey.“  gun@frettabladid.is

Byggingarlistin útgangspunktur
Á samsýningunni A posterori: Hús, höggmynd sem opnuð verður í Listasafni Reykjavíkur, Ásmundarsafni á laugardaginn eru listaverk 
með nýstárlegar tilvísanir í hinar ýmsu byggingar. Ásmundarsafn sjálft  er hluti af sýningunni. Yean Fee Quay er sýningarstjóri.

ÆVINTÝRALEGT  Kathy Clark hefur ekki 
sýnt hér á landi áður. HÖFÐI  Verk eftir Huldu Hákon.

SÝNINGARSTJÓRINN   
„Það var mikil 
framúrstefna hjá 
Ásmundi að hafa 
þetta kúlulag á 
húsinu þegar hann 
byggði það upp úr 
1940,“ segir Yean Fee 
Quay.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MIÐRÝMIÐ 
 Öll þessi 
verk eru 

eftir Stefán 
Jónsson. 

Bláa húsið 
heitir Reiði 

Rafaels.

Sýning Frystiklefans í Rifi 
á Trúðleik eftir Hallgrím H. 
Helgason, sem hlaut feiknagóð-
ar viðtökur jafnt 
áhorfenda sem 
gagnrýnenda, 
hefur nú verið 
tekin til sýninga 
í Tjarnarbíói og 
verður sýnd þar 
á sunnudögum í 
september og 
október.

Þeir 
Skúli 

og Spæli eru trúðar sem hafa 
starfað saman langalengi. Skúli 
er ævinlega bjartsýnn, finnst 
yndislegt að sprella og getur 

ekki ímyndað sér neinn 
annan starfa, 
enda streyma 
hugmyndirnar og 

skemmtileg dellan 
upp úr honum eins 
og úr gosbrunni. 
Spæli er hins vegar 
krumpuð og tor-

tryggin týpa.
Það eru 

þeir Benedikt Gröndal og Kári 
Viðarsson sem leika trúðana og 
leikstjóri er Halldór Gylfason. 
Sýningin hlaut geysigóðar við-
tökur þegar hún var frumsýnd 
í Frystiklefanum, meðal annars 
sagði Salka Guðmundsdóttir, 
gagnrýnandi Víðsjár, að hún 
væri: „Ein eftirminnilegasta 
leikhúsupplifun síðustu miss-
era.“

Næsta sýning í Tjarnarbíói er 
á morgun klukkan 14, og síðan 
verður sýnt þann 21. og 28. sept-
ember og 12. október. - fsb

Skúli og Spæli komnir í bæinn
Trúðleikur eft ir Hallgrím H. Helgason, sem frumsýndur var í Frystiklefanum 
2012 við mikla hrifningu, verður sýndur í Tjarnarbíói næstu sunnudaga.

Hannah Kent, höfundur skáldsögunnar Náðarstundar, verð-
ur sérlegur gestur á baðstofukvöldi Forlagsins á Café Rosen-
berg 15. september klukkan 20. Þar mun hún lesa úr bókinni 
og að upplestri loknum mun Silja Aðalsteinsdóttir stjórna 
umræðum og Jón St. Kristjánsson ræða um þýðingu sína.

Náðarstund fjallar um síðustu mánuðina í lífi Agnes-
ar Magnúsdóttur, síðustu konunnar sem tekin var af lífi á 
Íslandi. Hún var hálshöggvin í Vatnsdalshólum í Húnavatns-
sýslu 12. janúar 1830 ásamt Friðriki Sigurðssyni fyrir morð 
á tveimur mönnum.

Náðarstund, sem er fyrsta skáldsaga Kent, hefur farið 
sannkallaða sigurför um heiminn og hlotið fjölda verðlauna 
og viðurkenninga, þar á meðal áströlsku bókmenntaverð-
launin. Í undirbúningi er einnig gerð kvikmyndar eftir sög-
unni og mun Jennifer Lawrence fara með hlutverk Agnesar. 

Hannah Kent á Café Rosenberg
Ástralski höfundurinn sérstakur gestur á upplestrarkvöldi.

HANNAH 
KENT
 Náðar-
stund, sem 
er fyrsta 
skáldsaga 
Kent, 
hefur farið 
sannkallaða 
sigurför um 
heiminn.
MYND/NORDIC-

PHOTOSGETTY.

HEF FLUTT MIG UM SET

Býð alla gamla og nýja viðskiptavini  
velkomna

Gerður Sævarsdóttir hársnyrtimeistari

GREIÐAN 
Háaleitisbraut 58-60  

sími 5813090 / 8621323

HÁRNÝ
hársnyrtistofa

Nýbýlavegi 28, 200 Kópavogur 
sími: 554 6422
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BÆKUR FRÁ ÖLLUM HELSTU ÚTGEFENDUM LANDSINS!

Gömlu góðu teiknimyndasögurnar

50 kr. stk.

Tinnabækurnar

490 kr. stk.

Krimmapakki 4 bækur á aðeins

1.500 kr.

Dan Brown pakki • 4 bækur á aðeins

1.500 kr.

Krimmapakki 4 bækur á aðeins Dan Brown pakki • 4 bækur á aðeinsD B kki 4 b k á ð i

1 990

1.990 kr.1.990 kr.

mlu góðu teiknimyndasögurna

690
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LAUGARDAGUR SUNNUDAGUR
HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?

Tónleikar
19.30 Hljómsveitin Nýdönsk heldur 
sína árlegu Hörputónleika í Eldborg 
í kvöld. Þeir sem kaupa miða á tón-
leikana munu eignast rafræna útgáfu 
hljómplötunnar Diskó Berlín, fyrri hluti 
sem kemur út í heild sinni í haust. 
Tengill á lögin verður sendur með stað-
festingarpósti í kjölfar miðakaupanna 
og tengill fylgir með þeim miðum sem 
keyptir eru í miðasölunni.
21.00 Soffía Björg Band mun spila í 
Mengi laugardagskvöldið 13. septem-
ber næstkomandi kl. 21. Hljómsveitina 
skipa Soffía Björg, Örn Eldjárn, Ingi-
björg Elsa Turchi, Þorvaldur Ingveldar-
son og Tómas Jónsson. Aðgangseyrir 
2.000 krónur.
21.00 Á laugardaginn er röðin komin 
að hljómsveitinni Ponyrom að koma 
fram á Bar 11. Húsið opnað klukkan 21 
og aðgangur ókeypis. 

22.00 Hljómsveitin Hjaltalín kemur 
fram á tónleikum á Húrra, laugardags-
kvöldið 13. september. Á tónleikunum 
hyggst hljómsveitin frumflytja ný lög 
í bland við eldra efni. Eftir tónleikana 
hyggst sveitin jafnframt taka sér smá 
hlé frá tónleikahaldi. Miðaverð: 2.000 
kr. Eingöngu selt við hurð.
22.00 Ljótu hálfvitarnir verða með 
hefðbundna söngskemmtun á Café 
Rosenberg við Klapparstíginn í kvöld. 
Þetta verða síðustu tónleikar hljóm-
sveitarinnar í Reykjavík á árinu svo það 
er ætlun meðlima að gefa allt sem þeir 
eiga í spilamennskuna, fíflaganginn 
og stuðið. Engin forsala er í boði, en 
klókir gestir koma snemma og tryggja 
sér sæti.
23.00 Bandaríski tónlistarmaðurinn 
Roland Hartwell leikur og syngur á 
Obladi Oblada á Frakkastíg 8 í kvöld kl. 
23. Aðgangur er ókeypis.

Sýningar
14.00 Hvað á barnið að heita? er sýn-
ing á skírnar- og nafnakjólum Berglind-
ar Birgisdóttur í Menningarmiðstöðinni 
Gerðuberg. Opnuð í dag kl. 14.

Bókmenntir
15.00 Bókin Dagar og nætur í Buenos 
Aires eftir Ólöfu Ingólfsdóttur kemur 
út hjá Nikku forlagi laugardaginn 13. 
september og verður henni fagnað með 
útgáfukaffi í Iðnó klukkan 15. Þeir sem 
vilja geta tekið dansskóna með sér, því 
kl. 16 tekur tangóinn völdin og verður 
dansað til kl. 18. 

Dansleikir
22.00 Hljómsveitin Góðir lands-
menn spilar fyrir dansi á réttarballi í 
Aratungu.

Ljósmyndasýningar
15.00 Stelpumenning varpar ljósi á 
hverfandi skil á milli raunveruleika 

stúlkna og gildishlaðinnar birtingar-
myndar kvenna í bandarískri dægur-
menningu. Sýningin samanstendur 
af portrettmyndum og viðtölum sem 
bregða birtu á upplifanir og athafnir 
kvenna. Opnuð á Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur í dag kl. 15.
15.00 Norski ljósmyndarinn Rune Mol-
nes opnar ljósmyndasýningu í Galleríi 
Fold í dag. Á sýningunni eru ljósmyndir 
sem Rune hefur tekið á ferðalögum 
sínum um Ísland en hann kom fyrst til 
landsins 2007. Ljósmyndir Rune eru 
ljóðrænar túlkanir hans á Íslandi þar 
sem hann fæst við einsemdina, auðn-
ina og mikilfengleik náttúrunnar.

Tónlist
23.00 Drum & Bass klúbbakvöldið RVK 
DNB verður á Lavabarnum laugardags-
kvöldið 13. september. Plötusnúðar 
kvöldsins eru: SINISTARR, AGZILLA, DJ 
ANDRE, PLASMIC og DJ ELVAR. Frítt 
inn. 

Leiðsögn
14.00 Í dag verður ókeypis leiðsögn um 
sýninguna Silfur Íslands í Þjóðminja-
safninu. Sýningin hlaut einróma lof 
gagnrýnenda og lýkur um áramót. 

Myndlist
14.00 Bjarnarkonan Karin Leening 
opnar myndlistarsýninguna „Undra-
verðar, Bjarnakonur, litrík blóm og aðrar 
verur“ í Mjólkurbúðinni í Listagilinu á 
Akureyri í dag. Sýning Bjarnarkonunnar 
stendur til 28. september.
15.00 Ladies, Beautiful Ladies er heiti 
sýningar Birgis Snæbjarnar Birgis-
sonar sem verður opnuð í Listasafni 
ASÍ á Freyjugötu í dag klukkan 15. 
Ladies, Beautiful Ladies er heiti tveggja 
sýninga myndlistarmannsins Birgis 
Snæbjarnar Birgissonar. Þær eru fram-
hald rannsókna hans á spurningum um 
samfélagslegt og pólitískt samhengi 
táknmynda sem hann spyr með því að 
skoða ímynd ljóskunnar í menningar-
heimi okkar. 
16.00 Glæsileg samsýning að nafni 
A posterori: Hús, höggmynd opnuð í 
Ásmundarsafni í dag, laugardag, kl. 16. 
Listamennirnir Birgir Snæbjörn Birgis-
son, Guðjón Ketilsson, Hulda Hákon, 
Kathy Clark, Kristín Reynisdóttir, Stefán 
Jónsson og Þorbjörg Þorvaldsdóttir sýna 
þar verk sín ásamt verkum Ásmundar 
Sveinssonar. Á sýningunni eru listaverk 
með nýstárlegar tilvísanir í hinar ýmsu 
byggingar og hús.

Markaðir
13.00 Sagafilm auglýsir eftir nýjum 
eigendum að leikmunum, fatnaði, 
tækjabúnaði og fleiru sem safnast 
hefur upp í farsælli og fjölbreyttri 36 
ára sögu Sagafilm. Frá kl. 13-17 á Saga-
film, Laugavegi 176. 

Samkoma
23.00 Októberfest verður í fullu fjöri 
í kvöld í Vatnsmýrinni. Svæðið opnað 
kl. 22 og fyrsta hljómsveit byrjar kl. 
23. Páll Óskar, Steindi og Bent, Friðrik 
Dór og Amabadama troða upp en í 
Nova-tjaldi verða DJ Margeir og Högni 
að spila. 

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá 

þá inni á visir.is.

DON
CARLO

eftir
Giuseppe Verdiwww.opera.is

Frumsýning 
18. október kl. 20 

25. október kl. 20
1. nóvember kl. 20
8. nóvember kl. 20

Sýnt í Eldborg í Hörpu

Miðasala í Hörpu og á harpa.is
Miðasölusími 528 5050

J-Dilla er einn áhrifamesti tón-
listarmaður seinni ára en hann 
er eins konar hálfguð innan raða 
taktsmiða og pródúsenta. Dilla lést 
árið 2006 eftir langvinn veikindi. 

Í kvöld verða tónleikar í Lucky 
Records honum til heiðurs. Tón-
list eftir J-Dilla verður í flutn-
ingi hljómsveitar sem skipuð 
er Benna B-Ruff sem sér um 
„sömpl“ og „skröts“, Ara Braga 
Kárasyni á trompet, Steingrími 
Teague á hljómborð, hljóðgervil 
og effekta og Magnúsi Trygva-
syni Elíassen á trommur og 
áslátt. Tónleikarnir verða teknir 
upp og gefnir út seinna meir ef 
vel tekst til.

„Við erum búnir að vera að æfa 
og það er ótrúlega gaman,“ segir 
Benni. „Hann Jay Dee gaf út svo 
rosalega mikið efni og þetta er 
samtíningur úr því. Þetta verður 
bræðingur.“

Miðinn kostar 2.000 krónur 
og er miðafjöldi takmarkaður. Á 
staðnum verður pop up-bar frá 

Marina og verða fríir drykkir frá 
21.00 til 00.00 í boði Beefeater og 
Marina.   - þij

Taktakóngurinn 
heiðraður
Spila bræðing af tónlist J-Dilla í Lucky Records.

HEIÐRUN  J-Dilla verður heiðraður í 
Lucky Records. 
 MYND/GEOFFREY HUNTINGDON WILLIAMS

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
SUNNUDAGUR 14. SEPTEMBER  

Tónleikar
22.00 Krystal Carma, einnig þekktur 
sem Ljótur Sigur, einnig þekktur sem 
Arnljótur Sigurðsson mun spila á Húrra 
í kvöld klukkan tíu. 

Leiklist
17.00 Ævintýri í Latabæ eftir Magnús 
Scheving, Ólaf S. K. Þorvaldz og Mána 
Svavarsson er frumsýnt í dag kl. 5. Það 
er enginn latur í Latabæ og íbúarnir 
kappkosta að leggja rækt við það góða 
í sjálfum sér og lífinu. Í þetta skiptið 
lenda Íþróttaálfurinn, Solla stirða og 
vinir þeirra í ótrúlegum ævintýrum því 
nú hefur Glanna glæp tekist að marg-
falda sjálfan sig. 

Síðustu Forvöð
10.00 Þremur sýningum lýkur á Kjar-
valsstöðum í dag; Reykjavík, bær bygg-
ing, sýningin Hliðstæður og Árstíðirnar 
í verkum Kjarvals.

Umræður
15.00 Helga Þórsdóttir sýningarstjóri 
ræðir við gesti um sýninguna Rás í 
Hafnarborg sunnudaginn 14. septem-
ber kl. 15. Helga Þórsdóttir er menn-
ingarfræðingur auk þess sem hún er 
menntuð í myndlist og innanhúss-
arkitektúr.

Uppákomur
11.00 Sirkus Íslands kemur í heimsókn 
í fjölskylduguðsþjónustu í Árbæjar-
kirkju, sunnudaginn 14. september kl. 
11. Sunnudagaskólasöngvar, grín og 
frábær sirkusbrögð. Allir hjartanlega 
velkomnir. 

Dansleikir
20.00 Dansað verður Félagsheimili 
eldri borgara í Reykjavík í Stangarhyl 4 
á sunnudagskvöld frá kl 20:00 til 23:00. 
Hljómsveitin Klassik leikur fyrir dansi. 
Félagar taki með sér gesti. Aðgangseyrir 
er kr 1.800 en kr 1.500 gegn framvísun 
félagsskírteinis.

Leiðsögn
14.00 Í dag verður ókeypis leiðsögn 
um sýninguna Silfur Íslands. Á sýn-
ingunni eru yfir 2000 silfurgripir en 
leitast var við að beina sjónum að 
hinum mismunandi aðferðum 
við silfursmíð en um leið 
setja búningasilfur, borð-
búnað ,silfurskildi og 
kaleika fram á nýstár-
legan hátt. Sýningunni 
lýkur um áramótin.
14.00 Æsa Sigurjóns-
dóttir, listfræðingur 
og sýningarstjóri 
verður með 
leiðsögn um 
sýninguna SPOR Í 

SANDI, sunnudaginn 14. september kl. 
14:00, í Listasafni Íslands Fríkirkjuveg 7. 
Á sýningunni gefur að líta ólíkar hliðar 
listamannsins Sigurjóns Ólafssonar í 90 
mikilvægustu verkum hans.

15.00 Netleiðsögn með Ásdísi Sif 
Gunnarsdóttur um sýninguna Skipbrot 
úr framtíðinni / Sjónvarp úr fortíðinni 
fer fram í Hafnarhúsi í dag. Leiðsögn-
in hefst kl. 15 að íslenskum tíma og 
fer fram í gegnum vefslóðina http://
www.listasafnreykjavikur.is/asdis-sif.

Fyrirlestrar
16.00 Sigurðar Nordals fyrirlestur verð-
ur haldinn í Norræna húsinu 14. sept-
ember kl. 16. Fyrirlesari að þessu sinni 
verður Helga Kress, prófessor emeritus, 
með erindi sem hún nefnir Um Njálu: 
Leikhús líkamans. Fyrirlesturinn er 
í boði Stofnunar Árna Magnússonar 
í íslenskum fræðum. Allir eru velkomnir.

Tónlist
17.00 Andrea Jónsdottir leikur 
og kynnir lög af hljómplötum á 

Obladi Oblada í dag 
kl. 17. Aðgangur er 

ókeypis!

23.00 Bó og Bubbi spila saman í Hofi menningarhúsi í kvöld. Ekki láta þennan 
stórviðburð fram hjá ykkur fara. Miðasala er á www.menningarhus.is og www.
midi.is. Með Bó og Bubba á sviðinu verður sérvalin hljómsveit af þessu tilefni.
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TÍST 
VIKUNNAR

Hallgrímur Helgason
@HalgrimHelgason
10. september
Horfði á litla konu ræða stóra 
samhengið, Piketty og Svejk. Og 
á stóran mann ræða um ABT-
mjólk. Stórmennskan er víst 
ekki mæld í sentímetrum.

Sunna Ben
@SunnaBen
8. september
Er hárið á Rod Stewart ekki átt-
unda undur veraldar? Ég held 
það.

Ólafur Arnalds 
@OlafurArnalds
8. september
Ok. This is a heated argument 
amongst my apartment moving 
helpers so we are turning to 
Twitter. Bean bags: Lame or 
kinda cool?

Birgitta Jónsdóttir
@birgittaj
10. september
As a token of support for 
the #battleforthenet i have 
put forward a net neutrality 
proposal in the #icelandic 
parliament today. yaaarrr!

María Lilja
Þrastardóttir
@marialiljath
10. september
„Bætum árangur í lestri og 
styrkjum menningartengda 
uppbyggingu“ #youcantmaket-
hisshitup #sdg #stefnuræða 
#ruv

ALLSHERJARATKVÆÐAGREIÐSLA
Ákveðið hefur verið að viðhafa allsherjaratkvæðagreiðslu  

um kjör fulltrúa Verkalýðsfélagsins Hlífar á 41. þing Alþýðu- 
sambands Íslands, sem haldinn verður á Nordica Hotel  

í Reykjavík dagana 22.-24. október 2014.

Tillögum með nöfnum 5 aðalfulltrúa og 5 varafulltrúa  
ber að skila á skrifstofu Hlífar fyrir kl. 16:00,  

mánudaginn 22. september n.k.

Tillögunum ber að fylgja meðmæli  
minnst  60 félagsmanna.

Kjörstjórn Hlífar

„Þetta er bara búið að vera geðveikislega gaman,“ 
segir Gríma Valsdóttir sem deilir með Mikael Köll 
Guðmundssyni hlutverki apans Herra Níels í leikritinu 
um Línu Langsokk. Leikritið verður frumsýnt í Borg-
arleikhúsinu um helgina. Þau Gríma, 10 ára, og Mik-
ael, 6 ára, skipta með sér sýningum en þau eru á svið-
inu nánast allan tímann meðan á sýningunni stendur. 
Þau segja það lítið mál. „Það er ekkert erfitt,“ segir 
Gríma og Mikael tekur undir. „Það eina sem er erfitt 
er að það er dálítið heitt í búningnum en þetta er alveg 
rosalega skemmtilegt.“

Gríma hefur áður leikið í leikhúsinu en hún lék í 
Óvitum sem sýndir voru í Borgarleikhúsinu á síðasta 
leikári. 

Þeim finnst báðum afar gaman í leikhúsinu og segja 
leikarahópinn vera náinn. „Það er mjög gaman að 
vinna með þessu fólki og við erum búin að æfa mjög 
mikið,“ segir Mikael. 

Aðspurð hvað sé skemmtilegasta senan í leikhúsinu 
segir Gríma: „Mér finnst þjófasenan skemmtilegust,“ 
og vísar þá í atriði þar sem þjófar reyna að ræna gull-
peningum af Línu.

„Annars finnst mér mest gaman bara að klifra og 
apast,“ segir Mikael hlæjandi. 

Þau segjast bæði geta hugsað sér að verða leikarar 
þegar þau verða eldri. „Já, það kæmi alveg til greina,“ 
segir Gríma.                                        viktoria@frettabladid.is 

„Alveg rosalega skemmtilegt“
Gríma og Mikael fara með hlutverk Herra Níels í leikritinu um Línu Langsokk. 

HEITT Í BÚNINGNUM  Þau Gríma og Mikael segja lítið mál 
að leika Herra Níels nema að það geti orðið dálítið heitt í 
búningnum.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

„Þessi markaður í dag verður nátt-
úrulega sjúklega stór. Við erum að 
selja alla leikmuni, föt, tækjabúnað 
og hina ótrúlegustu hluti sem Saga-
film hefur sankað að sér í gegnum 
þessi 36 ár sem við höfum starf-
að,“ segir Alda Karen Hjaltalín, 
sem starfar hjá fyrirtækinu, en hið 
íslenska kvikmyndaframleiðslu-
fyrirtæki heldur flóamarkað í dag 
í húsnæði sínu á Laugavegi 176.

„Þetta er rosalega mikið magn 
af  skemmtilegu dóti. Svona að 
gamni má nefna sánabaðið sem 
Georg Bjarn-
freðarson not-
aði í Dagvakt-
inni, málverk 
af Jóhönnu 
Sigurðardótt-
ur sem var 
notað í leik-
myndina í 
Spaugstof-
unni á árum 
áður, mál-
verk af Davíð 
Oddssyni í hempu og 
svo mætti lengi telja,“ 
heldur Alda Karen 
áfram.

Sagafilm hefur 
tekið upp margar 
vinsælustu innlendu 
sjónvarps þátta-
raðir sem gerðar 
hafa verið, svo sem 
Ástríði, Stelpurnar, 
Pressu, Rétt, Spaug-
stofuna, Svínasúpuna 
og Heimsenda svo eitt-
hvað sé nefnt. „Við verð-
um líka með tæki úr 
tækjaleigunni okkar, 
Luxor,“ heldur Alda 
Karen áfram og hvet-
ur tækjanörda til að 
sækja markaðinn. 

Markaðurinn 
stendur frá eitt 
til fimm í dag. 

„Þetta verð-
ur allt selt 
á kostakjör-

um. Við eigum 
svo mikið af dóti að 

við verðum að losna 
við þetta,“ segir hún 
og hlær. „Við erum 
með tvær stórar 
geymslur sem hafa 
verið undirlagðar 
af öllu þessu dóti. 
Við ætlum að nota 
geymslurnar til 
að stækka stúdíó-
ið okkar, þannig 

að við verðum 
að selja úr 
þeim.“ - ósk

Sagafi lm selur sánabað Georgs
Sagafi lm heldur fl óamarkað í dag frá eitt til fi mm til að losa geymslur sínar. Fyrirtækið hefur sankað að sér 
ótrúlegustu hlutum á 36 ára sögu sinni og hefur framleitt marga af vinsælustu íslensku sjónvarpsþáttunum.

HAFA FRAMLEITT SUMA VINSÆLUSTU ÞÆTTINA  Spaugstofuna þekkja allir Íslendingar.  MYND/SKJÁSKOT
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H

MARGT LEYNIST Í 
GEYMSLUNUM  Meðal 
þess sem verður til 
sölu eru leikmunir úr 
gömlum þáttaröðum. 

JONAH HILL Einn hressasti leikarinn 
í Hollywood kom sér í gott form fyrir 
myndina 22 Jump Street og er nú 
mikið sjarmatröll.
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Stjörnur 
sem skína 

enn skærar
Hér eru nokkrar stjörnur 

sem hafa létt sig hvort 
sem er vegna vinnu eða 

til bættrar heilsu.

JAKE GYLLENHAAL  Leikarinn 
geðþekki losaði sig við nokkur kíló 
fyrir kvikmyndina Nightcrawler. Er 
hann orðinn of grannur?

CHRISTINA AGUILERA Söngkonan 
glæsilega tók sig til og losaði sig við 
rúm 20 kíló og lítur glæsilega út í 
dag.

JENNIFER HUDSON Söng- og leik-
konan hefur losað sig við nær 40 kíló 
og hefur aldrei litið betur út.



HÁRTÆKJADAGAR

Öll Babyliss, Remington, Philips og 
Vidal Sasson hártæki á góðum afslætti.

Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup!

SLÉTTUJÁRN • BYLGJUJÁRN • HÁRKLIPPUR • KRULLUJÁRN • NEFHÁRASNYRTAR • BLÁSARAR 
• HITABURSTAR • RAKVÉLAR • KEILUJÁRN • HITARÚLLUR • HÁRSNYRTAR OG MARGT FLEIRA

ÖLL HÁRSNYRTITÆKI 
Á 20-50% AFSLÆTTI

Sjáðu allt úrvalið á www.byggtogbuid.is 
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Fræga fólkið á fremsta bekk í London
Fáir útvaldir fá að sitja á fremsta bekk á tískuvikunni, en oft  vekja þeir meiri athygli en sýningin. London Fashion Week stendur nú yfi r.

TÍSKUDROTTNINGIN ANNA WINTOUR  ritstjóri 
Vogue lét sig ekki vanta. 

RITSTJÓRINN JUSTIN O’SHEA MÆTTI  ásamt fríðu föruneyti.

ANDRÉ LEON TALLEY 
 frá Vogue á alltaf sæti á 
fremsta bekk.

JUSTIN THEROUX  
var flottur að venju.

BLOGGARINN PEREZ HILTON  ásamt skrautlegum vinum á sýningu Jeremys Scott.

HIN RÚSSNESKA MIRO-
SLAVA DUMA  ásamt blogg-
aranum Leandra Medine. 

NÓG AÐ SJÁ 
Í VIKUNNI  
 Anna Wintour, 
Sir Philip 
Green, Kate 
Moss, Lottie 
Moss, Natalie 
Massenet og 
Poppy Dele-
vingne. 

Nánari upplýsingar og skráning  
í síma 483 0300 og á www.hnlfi.is

Námskeið í gjörhygli tengir saman hugræna atferlismeðferð og hugleiðsluæfingar. 
Gjörhygli er kerfisbundin þjálfun í að vera í núinu og vera meðvitaður um líkama, 
hugsanir og tilfinningar, augnablik eftir augnablik. 

Námskeiðið hefst 15. október á Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði.
Kennt er á miðvikudögum kl. 15:00 - 17:30. Verð 49.000 kr.

Átta vikna námskeið í gjörhygli 
(Mindfulness based cognitive therapy/stress reduction)

Berum ábyrgð á eigin heilsu

Gjörhyglinámskeið

Kennari er Bridget „Bee“ Ýr McEvoy RPN en hún hefur 
kennt gjörhygli á Heilsustofnun NLFÍ frá 2006.

HORFA EINBEITT Á FYRIRSÆTUNA 
 Anna Wintour, Philip Green, Kate 
Moss og Ellie Goulding meðal 
þeirra á fremsta bekk. 

AFP/NORDICPHOTOS





13. september 2014  LAUGARDAGUR| LÍFIÐ | 66

BAKÞANKAR 
Hildar
Sverrisdóttur

Gulrótar bolla-
kökur
1½ bolli rifnar 
gulrætur
½ bolli möndlumjöl
13 bolli kókosmjöl
13 bolli saxaðar val-
hnetur
¼ bolli rúsínur
¼ bolli goji-ber
1 tsk. rifinn 
sítrónubörkur
1 tsk. kanill
1 tsk. vanilla

Heilsuvísir Sykurlausar gulrótarkökur
SYKURLAUSAR 
BOLLAKÖKUR 
 Þessar þarf ekki 
að baka. 
AFP/NORDICPHOTOS

Heilsuvísir 
vill stuðla að 
bættri heilsu 

og betra líferni 
og skorar á þig 

að taka þátt í 
Sykurlausum 

september.

Hér er uppskrift 
að dásamlegum 

sykurlausum 
bollakökum sem 

þarf ekki einu 
sinni að baka.

Blandið öllum 
hráefnunum 
saman með 
handþeytara.
Setjið smjör í 
bollaköku-
formið.
Búið til litlar 
kúlur og setjið 
í bollaköku-
formin.
Geymið í ísskáp 
í tvo tíma.

Sítrónukrem
¼ bolli kasjú-
hnetur 
13 bolli sítrónusafi
2½ msk. brædd 
kókosolía

Blandið kasjúhnetunum saman í blandara 
þangað til að þær eru orðnar að dufti.
Hellið hinum hráefnunum saman við og 
blandið saman í 20 sekúndur.
Smyrjið kreminu á bollakökurnar.
Geymið í ísskáp í klukkutíma.

Hjónin Ingrid og Carl Persson fara í 
langþráð ferðalag til Kenía ásamt 

börnum sínum. Þau millilenda í Nígeríu 
þar sem þau labba um bæinn og skoða alls 

konar fallegan varning sem þar er í boði. 
Carl er samt illa við að þau versli við 
heimamenn því eins og allir vita eru 
svo margir svindlarar í Nígeríu. Í 
glensi brýnir hann fyrir börnunum 
að tala við engan sem gæti hafa verið 
að missa forríkan ættingja.

VIÐ komuna til Kenía tekur á móti 
þeim bílstjóri sem mun verða þeim 
innan handar og keyra þau á milli 
staða. Þau hafa leigt lítið hús og 
því fylgir bæði öryggisvörður sem 
gætir þeirra allan sólarhringinn 
og þjónustustúlka sem þrífur og 
eldar fyrir þau dýrindis framandi 
máltíðir. Þjónustustúlkan bauð 

upp á að vinkonur hennar kæmu 
á hverjum morgni ef fjölskyld-
an vildi fá nudd og hand- og 
fótsnyrtingu. Þau þáðu það því 
það gerist ekki á hverjum degi 

að láta stjana svona við sig fyrir 
nánast engan pening.  

HJÓNIN ræða oft hversu mikill lúxus það 
er að fá svo fína og ódýra þjónustu frá 
þessu góða fólki. Ingrid hefur orð á hvort 
það ætti kannski að borga þeim meira þar 
sem þau hafa örugglega fyrir mörgum 
svöngum munnum að sjá. Carl telur það 
óþarfa og í raun bjarnargreiða fyrir þau 
þar sem það sé betra að halda sig bara 
innan þess ramma sem þetta fólk er vant.  

FJÖLSKYLDAN fer í ýmsar skoðunar-
ferðir og sér fallega náttúru og ævintýra-
legt dýralíf. Þau eru þó sammála um að 
áhrifamest fannst þeim þegar bílstjórinn 
keyrði hægt framhjá fátækrahverfinu 
þar sem stóreyg og skítug börn horfðu á 
eftir þeim.

Í FLUGVÉLINNI á leið heim les Ingrid um 
það í dagblaðinu að heima í Svíþjóð hafi 
verið teknar úr sölu gardínur með gamalli 
teikningu úr bók um Línu Langsokk þar 
sem teikningin af afrískum börnum að 
stjana við Línu þótti birtingarmynd kyn-
þáttahyggju. Ingrid er fegin að gardínurnar 
voru teknar úr umferð því hún vill alls ekki 
að börnin hennar verði fyrir neinni kyn-
þáttahyggju.

Línudans

KRINGLUNNI

SPARBÍÓ

AKUREYRI

KEFLAVÍK

HITFIX

DENOFGEEK.COM

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

ARIZONA REPUBLIC

CHARLOTTE OBSERVER

NEW YORK OBSERVER

FRAMLEIÐENDURNIR STEVEN SPIELBERG 
OG OPRAH WINFREY BJÓÐA ÞÉR UPP Á 

SANNKALLAÐA VEISLU

FRÁBÆR MYND ÞAR SEM HELEN MIRREN FER Á KOSTUM

MIÐASALA Á

SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

„ LAUFLÉTT SKEMMTUN Í 100 MÍNÚTUR.“
-V.J.V., SVARTHOFDI.IS

THE NOVEMBER MAN KL. 5.30 - 8 - 10.25 
THE NOVEMBER MAN LÚXUS KL. 10.10
PÓSTURINN PÁLL ÍSL. TAL 2D KL. 1 - 3.10 - 5.20
PÓSTURINN PÁLL ÍSL. TAL 3D KL. 1 
PARÍS NORÐURSINS  KL. 3.15 - 5.40 - 8
PARÍS NORÐURSINS  LÚXUS KL. 8 
THE GIVER  KL. 10.10
LET́S BE COPS  KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.20
LET́S BE COPS LÚXUS KL. 1 - 3.30 - 5.45 
EXPENDABLES  KL. 8 - 10.40
AÐ TEMJA DREKANN 2 ÍSL. TAL 2D KL. 1 - 3.15  
AÐ TEMJA DREKANN 2 ÍSL. TAL 3D KL. 1 

PÓSTURINN PÁLL ÍSL. TAL 2D KL. 3.40 - 5.50
PARÍS NORÐURSINS  KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
THE GIVER  KL. 8 - 10.15
LET́S BE COPS KL. 5.45 - 8
DAWN.. .PLANET OF THE APES 3D  KL. 10.15
NIKULÁS Í FRÍI KL. 3.20
AÐ TEMJA DREKANN 2 ÍSL. TAL 2D KL.3.30
VONARSTRÆTI ENSKUR TEXTI KL. 5.20
VONARSTRÆTI  KL. 8 - 10.40
 

Allir borga barnaverð

PÓSTURINN PÁLL 2D 2, 3:50 - ÍSL TAL
PÓSTURINN PÁLL 3D 2
THE NOVEMBER MAN 5:45, 8, 10:20
PARÍS NORÐURSINS 4:30, 5:50, 8, 10:10
LIFE OF CRIME 10
LUCY 8
TEMJA DREKANN 2D 2
DINO TIME 2D 4

ÍSL TAL

ÍSL TAL

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

www.laugarasbio.isSími: 553-20755%
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HANDBOLTI Barcelona, með Guðjón Val Sigurðs-
son í broddi fylkingar, tryggði sér í kvöld heims-
meistaratitil félagsliða.

Barcelona vann þá sannfærandi sigur, 34-26, 
á Al Sadd frá Katar í úrslitaleiknum. Al Sadd 
kom skemmtilega á óvart með því að leggja 
Flensburg í undanúrslitunum.

Leikmenn Al Sadd stóðu í spænska 
stórliðinu í fyrri hálfleik og munaði aðeins 
tveimur mörkum á liðunum í hálfleik, 16-14.
Börsungar stigu aftur á móti á bensínið í síðari 
hálfleik og keyrðu yfir heimamenn. Guðjón Valur 
skoraði fjögur mörk fyrir Barcelona í leiknum.

Flensburg tók síðan bronsið með því að leggja 
Al Jaish, 27-17, í leiknum um þriðja sætið.  - hbg

Barcelona heimsmeistari
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FÓTBOLTI Þrátt fyrir að draum-
urinn um sæti á Heimsmeist-
aramótinu 2015 í Kanada sé úti 
var létt yfir stelpunum okkar á 
æfingu í gær. Freyr Alexanders-
son, þjálfari íslenska landsliðs-
ins, gerði töluverðar breytingar 
á leikmannahópnum og gaf yngri 
leikmönnum tækifæri. Greinilegt 
að hann er byrjaður að hugsa til 
framtíðar en leikmennirnir vita að 
leikirnir gegn Ísrael á morgun og 
Serbíu á miðvikudag skipta máli. 

Góð stemming í hópnum
Þrátt fyrir að leikmannahópur-
inn sé í yngri kantinum má þó sjá 
reynslumikla leikmenn á borð við 
Dóru Maríu Lárusdóttur og Þóru 
B. Helgadóttur sem hafa leikið 106 
leiki fyrir Íslands hönd. Þóra segir 
að stemmingin í hópnum sé mjög 
góð fyrir leikina. 

„Stemmingin er mjög góð, við 
erum að vinna okkur upp úr von-
brigðunum eftir síðasta leik en það 
gengur vel og einbeiting liðsins er 
á næsta verkefni sem er undan-
keppni EM. Markmiðið er að halda 
áfram að byggja upp leik liðsins 
og við þurfum sex stig til þess að 
halda sæti okkar á styrkleikalist-
anum,“ sagði Þóra sem vonast til 
þess að næsta kynslóð sé tilbúin að 
taka við keflinu.

„Freyr mun gera breytingar á 
byrjunarliðinu og það munu koma 
stelpur inn sem vilja sýna sig og 
sanna fyrir næstu verkefni. Það 
er alltaf hvatning að spila fyrir 
landsliðið og þær koma með kraft 
og jákvæðni inn í þetta. Þær eru 
ekki lengur ungar heldur eru þær 
tilbúnar að fara að taka við lands-
liðinu af okkur reynslumeiri leik-
mönnunum. Ég hef fulla trú á því 
að þær séu tilbúnar til þess.“

Kaflaskipti hjá liðinu
Þóra hefur ákveðið að leggja 
landsliðshanskana á hilluna en hún 
gerir ráð fyrir að hætta í fótbolta 
eftir að íslenska tímabilinu lýkur.

„Þetta er ákvörðun sem ég tók 
og þetta eru síðustu landsleikirn-
ir mínir. Það eru auðvitað blendn-
ar tilfinningar en ég er ánægð að 
hafa tekið þetta skref. Ég hef átt 
margar góðar stundir með lands-
liðinu, kynnst frábæru fólki og skil 
sátt við þetta,“ sagði Þóra sem bar 
landsliðsþjálfaranum vel söguna.

„Hann spurði mig hvort það 
væri eitthvað sem gæti breytt 
skoðun minni en hann virti 
ákvörðun mína þegar hann sá 
hversu ákveðin ég var. Hann skil-
ur þetta og ber virðingu fyrir 
þessari ákvörðun.“

Þóra átti erfitt með að velja 
hápunkt landsliðsferilsins eftir 
sextán ár með landsliðinu.

„Stórmótin standa upp úr, þau 
voru frábær og bæði á sinn hátt. 
Svo er gaman að sjá bætinguna á 
landsliðinu síðan ég byrjaði. Liðið 
hefur tekið stöðugum framförum 

ár eftir ár síðan ég byrjaði og núna 
eru að koma ákveðin kynslóða-
skipti. Ég hef fulla trú á því að 
þessar stelpur taki við keflinu af 
okkur eldri leikmönnunum,“ sagði 
Þóra sem gerir ekki ráð fyrir að 
taka annað tímabil með Fylki.

„Ég held ekki en ég útiloka ekki 
neitt,“ sagði Þóra sem var ekki 
viss hvort hana myndi klæja í fing-
urna næsta vor. 

„Það gæti verið, þá verð ég bara 
að tækla það þegar að því kemur.“ 

Erum búin að sleikja sárin
Freyr Alexandersson, þjálfari liðs-
ins, segir að leikmenn liðsins séu 
búnir að ná sér eftir tapið gegn 
Danmörku á dögunum.

„Við erum búin að sleikja sárin 
eftir tapið. Við vildum fá miklu 
meira út úr leiknum því hann spil-
aðist bara eins og við vildum. Við 
þurfum að komast yfir hann og 

vonandi náum við því með sigri 
hér á morgun,“ sagði Freyr sem 
ætlar að gera breytingar á byrj-
unarliði íslenska liðsins.

„Þær sem eru að koma nýjar inn 
og þær sem eru að koma inn eftir 
meiðsli eru auðvitað hungraðar. 
Það verða engar róttækar breyt-
ingar en það verða einhverjar.“

Um er að ræða ómetanlegan 
undirbúning fyrir næstu undan-
keppni að mati þjálfarans enda 
leikur liðið sjaldan æfingaleiki.

„Við fáum ekki marga æfinga-
leiki og því er þetta gríðarlega 
mikilvægt í undirbúningi fyrir 
undankeppni EM 2017. Þessir leik-
menn sem ég tek inn í þennan hóp 
þurfa að sýna hvað þær geta. Ég 
veit hvað hinar hafa fram að færa 
og þetta er kjörið tækifæri til þess 
að skoða hvað aðrir leikmenn hafa 
fram að færa til liðsins,“ sagði 
Freyr.

Komið að kynslóðaskiptum
Þóra B. Helgadóttir verður í eldlínunni með íslenska landsliðinu gegn Ísrael í dag og gegn Serbíu á mið-
vikudaginn en það verða síðustu landsleikir hennar. Þóra gerir ráð fyrir að leggja hanskana á hilluna í haust.

FRAMTÍÐIN  Þóra hefur fulla trú á því að kynslóðin sem taki nú við landsliðinu muni standa sig með prýði. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kristinn Páll
Teitsson
kristinnpall@frettabladid.is

HANDBOLTI „Maður er ekki alveg 
búinn að melta þetta enn þá. Hann 
tilkynnti okkur þetta eftir æfingu 
í hádeginu í dag (gær). Þetta var 
mikið sjokk fyrir alla,“ segir 
Hlynur Morthens, markvörður 
Vals í Olís-deild karla, en í gær fór 
Ólafur Stefánsson, þjálfari liðsins, 
í frí fram að áramótum til að sinna 
nýrri vinnu sem hann er kominn í.

„Þetta er einhver mesta þruma 
úr heiðskíru lofti sem ég hef lent 
í. Maður var alveg orðlaus,“ segir 
Hlynur, sem var enn að melta tíð-
indin er hann sat í ferjunni Baldri 
á leið til Vestmannaeyja seinni 
partinn í gær þegar Fréttablaðið 
ræddi við hann.

„Ný stofnað fyr ir tæki Ólafs 
kall ar á mikla viðveru, meiri en 
svo að hægt sé sinna bæði þjálf-
un og upp bygg ingu fyr ir tæk is ins 
af þeim metnaði og fag mennsku 
sem kraf ist er á báðum stöðum,“ 
sagði í fréttatilkynningu Vals-
manna um ákvörðunina í gær, en 
við stjórnartaumunum taka þeir 
Jón Kristjánsson og Óskar Bjarni 
Óskarsson sem gerði Valsmenn að 
Íslandsmeisturum árið 2007.

„Óli útskýrði þetta vel og 
stjórnin tilkynnti nýja þjálfara 
um leið. Menn fá núna helgina til 
að melta þetta, en þetta var mikið 
áfall,“ segir Hlynur, en hvernig 
tóku leikmenn liðsins fréttunum?

„Það var misjafnt hljóðið í 
mönnum. Sumir voru mjög reið-
ir og aðrir í miklu áfalli. Það er 
náttúrulega alveg fáránlega stutt 
í fyrsta leik þannig að tímasetn-
ingin er ekki góð. En menn þurfa 
bara að þjappa sér saman. Við 
tökum bara góðan fund eftir helgi, 
leikmennirnir, og förum vel yfir 
þetta.“

Þegar Ólafur Stefánsson tók við 
Valsliðinu höfðu margir leikmenn 
áhuga á að spila undir handleiðslu 
þessa besta handboltamanns 
Íslands frá upphafi. Frændurnir 
og stórskytturnar frá Akureyri, 
Guðmundur Hólmar Helgason og 
Geir Guðmundsson, fluttu suður 

og gengu í raðir Vals svo dæmi 
má nefna.

„Það er nefnilega málið. Ég 
fann sérstaklega til með þeim 
leikmönnum. En hann mun vera í 
kringum okkur og kíkja við,“ segir 
Hlynur, en telur markvörðurinn 
að Ólafur snúi aftur um áramótin 
eins og til stendur?

„Ég vona það. Það er bara von-
andi að hann komi þessu fyrir-
tæki á ról. Hann vill gera það 100 
prósent og það tekur bara mikinn 
tíma. Ég vona svo sannarlega að 
hann komi aftur.“  - tom

Vona svo sannarlega að hann komi aft ur
Leikmenn Vals brugðust misjafnlega við ákvörðun Ólafs Stefánssonar um að taka sér frí fram að áramótum.

FRÍ  Ólafur stýrir Valsliðinu ekki fyrri 
hluta Íslandsmótsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Ísland mætir Danmörku 
í umspili um sæti á EM U-21 árs 
landsliða sem fer fram í Tékklandi 
á næsta ári, en dregið var í Nyon í 
Sviss í hádeginu í gær. Leikið verður 
8. og 14. október, en fyrri leikurinn 
fer fram í Danmörku.

„Danska liðið er rosalega gott og 
spilar góðan fótbolta, en við tökum á 
því eins og við höfum tekið á öðrum 
liðum. Við verðum áfram skipu-
lagðir,“ sagði Tómas Ingi Tómasson, 
aðstoðarþjálfari U-21 árs liðsins, í 
samtali við Vísi eftir dráttinn í gær.

Danir unnu átta leiki af tíu í sínum 
riðli í undankeppninni, en markatala 

þeirra var ekki af verri endanum, 
eða 37-9. Það er því ljóst að íslenska 
liðsins bíður erfitt verkefni.

Flestir af bestu leikmönnum Dana 
sem eru gjaldgengir í U-21 árs liðið 
eru þegar orðnir fastamenn í A-lands-
liðinu. Má þar meðal annars nefna 
Christian Eriksen, sem hefur þegar 
leikið tæplega 50 A-landsleiki, Pierre 
Højbjerg, eina af helstu vonarstjörn-
um Bayern München, Jores Okore hjá 
Aston Villa, og Nicolai Boilesen, sam-
herja Kolbeins Sigþórssonar hjá Ajax. 

Litlar sem engar líkur eru taldar 
á því að þeir verði með U-21 árs 
liðinu gegn Íslandi, en A-landslið 

Dana á leik við Albaníu 11. október 
og Portúgal þremur dögum seinna í 
undankeppni EM 2016.  - iþs

Sterkt lið Dana bíður Íslands

GLEÐI  Íslenska liðið mætir því danska í 
umspilinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FÓTBOLTI Alan Lowing, miðvörð-
ur Pepsi-deildar liðs Víkings í 
knattspyrnu, skrifaði undir nýjan 
tveggja ára samning við félagið 
í gær, en núgildandi samningur 
hans rann út eftir tímabilið.

Lowing kom til Víkings frá 
Fram síðasta haust eftir tvö og 
hálft ár í Safamýrinni og hefur 
verið besti varnarmaður nýlið-
anna í sumar.

Sterkur varnarleikur er ein 
helsta ástæða þess að liðið er í 
bílstjórasætinu í Evrópubarátt-
unni, en liðið mætir Val í Víkinni 
á sunnudaginn í gríðarlega mikil-
vægum leik um fjórða sætið, það 
síðasta sem gefur þátttökurétt í 
forkeppni Evrópudeildarinnar á 
næsta ári.  - tom

Alan Lowing 
áfram í Víkinni

TRAUSTUR  Skotinn Alan Lowing hefur 
spilað vel í sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KÖRFUBOLTI Íris Ásgeirsdóttir 
verður ekki með liði Hamars í 
Domino’s-deild kvenna í körfu-
bolta á komandi tímabili, en hún 
ber barn undir belti. Þetta kemur 
fram á karfan.is.

Íris, sem er 27 ára gömul, skor-
aði 12,1 stig, tók 4,5 fráköst og 
gaf 2,6 stoðsendingar að meðal-
tali í leik á síðasta tímabili.

Hamar hefur leik í Domino’s-
deildinni gegn Grindavík í Röst-
inni 8. október.   - iþs

Hamar verður 
án fyrirliðans



Quadrant hillueining, L: 154,8 cm, H: 80,5 cm  / Verð frá 132.850 kr.

Omaggio vasar / Verð frá 3.890 kr. Silvia ljós / Verð frá 13.900 kr.Catifa 46 stóll / Verð 49.900 kr. CUCU klukkur / Verð frá 12.900 kr.

ÓTAL 
STÆRÐIR
Hægt að raða 

saman

Nido hægindastóll / Verð frá 179.900 kr. 

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 11–18  •  LAUGARDAGA KL. 11–16  •  HLÍÐASMÁRA 1  •  201 KÓPAVOGUR  •  534 7777  •  modern.is 

Góð hönnun gerir heimilið betra
Við leggjum mikinn metnað í að bjóða aðeins vandaðar vörur og tefla fram því besta 

í evrópskri hönnun. Úrvalið einkennist af fallegri og fjölbreyttri hönnun sem stenst 

tímans tönn. Markmið okkar er að aðstoða viðskiptavini við að fegra heimili sín.

M-sófi 
Verð 2ja sæta frá 229.900 kr.

Octo 4240 ljós
Verð frá 159.900 kr. 

Eclipse sófaborð
Verð frá 34.900 kr.

Manhattan púði 40x60
Verð 14.900 kr.

Patchwork gólfmotta
Sniðin eftir máli. 
Verð frá 85.900 kr. pr. fm 

Pasmore hægindastóll
Verð frá 399.900 kr.

OPIÐ Á 
LAUGARDÖGUM

FRÁ 11-16
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 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 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

08.00 Everything Must Go  
09.35 Mirror Mirror  
11.20 Story of Us
12.55 Stepmom  
15.00 Everything Must Go
16.35 Mirror Mirror  
18.20 Story of Us
19.55 Stepmom  
22.00 Charlie Wilson’s War
23.40 Game of Death
01.15 Dredd  
02.50 Charlie Wilson’s War

08.00 PGA Tour 2014 14.00 LPGA Tour 2014 
16.00 PGA Tour 2014 22.00 Inside The PGA Tour 
2014 22.25 Golfing World 2014 23.15 European 
Tour 2014 - Highlights 

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Græðlingur 15.00 
Fyrirtækjaheimsókir 15.30 Stormurinn. 16.00 
Norðurlandsleiðangur 17.00 433 17.30 Gönguferðir 
18.00 Björn Bjarnason 18.30 Tölvur og tækni 
19.00 ABC barnahjálp 19.30 Á ferð og flugi 
20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 21.30 
Suðurnesjamagasín 22.00 Hrafnaþing 23.00 0 
23.30 Eldhús meistaranna

08.50 Stoke - Leicester  
10.30 Arsenal - Man. City  
12.10 Nottingh. Forest - Derby  BEINT
14.20 Match Pack  
14.50 Man. Utd. - QPR  BEINT
17.00 Liverpool - Aston Villa  
18.40 Nottingham Forest - Derby  
20.20 Man. Utd. - QPR  
22.00 Chelsea - Swansea  
23.40 Sunderland - Tottenham  

08.40 Kasakstan - Lettland
10.20 Barcelona - Athletic
12.00 Moto GP - Ítalía  BEINT 
13.00 Celta - Real Sociedad  
14.45 Real Madrid - Atletico
16.30 Spánn - Makedónía  
18.15 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur  
18.45 Moto GP - Ítalía  
19.45 Stjarnan - Keflavík  BEINT 
22.00 Pepsímörkin 2014  
23.15 Stjarnan - Keflavík  
01.05 Pepsímörkin 2014  

16.35 Strákarnir  
17.00 Frasier  
17.25 Friends  
17.45 Seinfeld
18.10 Modern Family
18.35 Two and a Half Men
18.55 Viltu vinna milljón? 
19.40 Suits  (1:12) 
21.00 Homeland  (7:12) 
21.55 Crossing Lines  (6:10)  
22.40 Shameless  (7:12) 
23.25 Sisters  
00.10 Viltu vinna milljón?
00.55 Suits  
02.15 Homeland
03.10 Crossing Lines
03.55 Shameless  
04.40 Tónlistarmyndbönd

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.20 The Talk
14.40 Dr. Phil
16.40 Kirstie 
17.00 Catfish 
17.45 America’s Next Top Model
18.30 Reckless 
19.15 King & Maxwell
20.00 Gordon Ramsay Ultimate 
Cookery Course (11:20)   
20.25 Top Gear Festival Special. Sydney
21.15 Law & Order. SVU (5:24)
22.00 Revelations (5:6)  Undarlegt 
mál um stúlku sem liggur í dái á spítala 
en muldrar vers úr Biblíunni kemur Dr. 
Richard Massey, stjarneðlisfræðingi frá 
Harvard, í kynni við nunnuna Josepha 
Montafiore. Hún telur að stúlkan og of-
skynjanir hennar séu verk Guðs og vill 
rannsaka þetta mál nánar með hjálp 
Richards. 
22.45 Californication
23.15 Ray Donovan 
00.05 Agents of S.H.I.E.L.D. 
00.50 Marvel. Assembling a Universe
01.35 Scandal 
02.20 Revelations 
03.05 The Tonight Show
03.45 Pepsi MAX tónlist

07.00 Morgunstundin okkar
09.30 Nýi skólinn keisarans 
09.53 Millý spyr 
10.00 Chaplin
10.06 Undraveröld Gúnda
10.20 Bráðskarpar skepnur
11.10 Kastanía: Hetja Miðgarðs.
12.35 Nautnir norðursins
13.05 Laxness og svarti listinn
14.05 Ó borg mín borg Chicago
15.05 Hrúturinn Hreinn
15.15 Taka tvö (4:6)
16.05 Chopin til bjargar
17.00 Táknmálsfréttir 
17.10 Vísindahorn Ævars
17.20 Stella og Steinn
17.32 Hrúturinn Hreinn 
17.39 Stundarkorn
17.56 Skrípin 
18.00 Stundin okkar
18.30 Camilla Plum - kruð og krydd
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Landinn
20.10 Vesturfarar (4:10)  Egill Helgason 
ferðast á Íslendingaslóðir í Kanada og 
Bandaríkjum.
20.50 Stóra lestarránið (1:2) (The 
Great Train Robbery)  Spennumynd í 
tveimur hlutum byggð á sannsögulegum 
atburðum frá árinu 1963 þegar lestarrán 
var framið nærri London. Sagan grein-
ir frá sjónarhorni bæði gerenda og þol-
enda. Fyrri hluti. Aðalhlutverk: Robert 
Glenister, Jack Roth og Paul Anderson. 
Leikstjóri: Chris Chibnall.
22.25 Hamarinn (3:4)  
23.20 Alvöru fólk
00.20 Njósnarar í Varsjá
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

16.00 Top 20 Funniest  
16.45 The Amazing Race
17.30 Friends With Benefits
17.50 Silicon Valley
18.15 Guys With Kids
18.40 Last Man Standing
19.00 Man vs. Wild  
19.40 Bob’s Burgers 
20.05 American Dad  (17:19) 
20.30 The Cleveland Show  (11:22)
20.55 Chozen  (12:13) 
21.20 Eastbound and Down 4  (2:8) 
21.50 The League  (3:13) 
22.15 Almost Human  
23.00 Graceland  
23.40 The Vampire Diaries
00.20 Man vs. Wild  
01.05 Bob‘s Burgers  
01.25 American Dad  
01.50 The Cleveland Show  
02.10 Chozen  
02.30 Eastbound and Down 4
03.00 The League  
03.20 Almost Human
04.05 Tónlistarmyndbönd

07.00 Lukku-Láki  07.25 Latibær 07.47 Hvellur keppnis-
bíll 08.00 Dóra könnuður 08.24 Mörgæsirnar  08.45 
Doddi litli 08.55 Sumardalsmyllan  09.00 Áfram Diego, 
áfram!  09.24 Svampur Sveinsson  09.45 Elías 09.55 UKI 
10.00 Ofurhundurinn Krypto  10.22 Ljóti andarunginn 
 10.44 Gulla og grænjaxlarnir  10.56 Tommi og Jenni 
11.00 Lukku-Láki  11.25 Latibær  11.49 Hvellur keppnis-
bíll 12.00 Dóra könnuður 12.24 Mörgæsirnar 12.45 
Doddi litli  12.55 Sumardalsmyllan  13.00 Áfram Diego, 
áfram! 13.24 Svampur Sveinsson 13.45 Elías  13.55 UKI 
 14.00 Ofurhundurinn Krypto  14.22 Ljóti andarunginn 
 14.44 Gulla og grænjaxlarnir 14.56 Tommi og Jenni 
 15.00 Lukku-Láki 15.25 Latibær  15.49 Hvellur keppnis-
bíll 16.00 Dóra könnuður 16.24 Mörgæsirnar 16.45 
Doddi litli  16.55 Sumardalsmyllan  17.00 Áfram Diego, 
áfram!  17.24 Svampur Sveinsson  17.45 Elías 17.55 UKI 
18.00 Ofurhundurinn Krypto  18.22 Ljóti andarunginn 
 18.44 Gulla og grænjaxlarnir 18.56 Tommi og Jenni 
 19.00 Ísöld. Heimsálfuhopp  20.30 Sögur fyrir svefninn 
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SUNNUDAGUR Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 19.35
Fókus
Sigríður Elva Vilhjálms-
dóttir stýrir skemmtilegum 
viðtalsþætti þar sem hún 
ræðir við Íslendinga sem 
hafa náð langt í kvik-
myndaheiminum. Farið 
er yfi r ferilinn, rifj uð upp 
skemmtileg atvik og sagðar 
sögur af því sem gerist á 
bak við tjöldin.

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur
Á Sprengisandi er leit-
að svara við spurn-
ingum sem brenna 
á þjóðinni. Þáttur 
sem vitnað er í. 
Stjórnmálamenn, 
sérfræðingar 
og spekingar 
eru tíðir gestir 
á Sprengisandi. 
Fanney Birna 
Jónsdóttir ræðir 
mál sem skipta 
okkur öll máli.

07.00 Barnatími Stöðvar 2
09.10 Tommi og Jenni
09.30 Villingarnir  
09.55 Ben 10
10.20 Hundagengið  
10.45 Kalli kanína og félagar  
10.50 Scooby-Doo! 
11.10 Lukku-Láki
11.35 iCarly  
12.00 Nágrannar
13.50 Mr. Selfridge  
14.35 Gatan mín  
14.55 Veistu hver ég var ? 
15.30 Léttir sprettir  
15.50 Louis Theroux. The Return of 
America’s Most Hated Family
16.45 60 mínútur
17.30 Eyjan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.55 Sportpakkinn
19.10 Ástríður  
19.35 Fókus  (5:6) 
20.00 The Crimson Field  (6:6) Vönduð 
bresk þáttaröð frá BBC. 
20.55 Rizzoli and Isles  (9:16) Fjórða 
þáttaröðin um rannsóknarlögreglukonuna 
Jane Rizzoli og lækninnn Mauru Isles. 
21.40 The Knick  (5:10) Glæný þáttaröð 
með Clive Owen í aðalhlutverki.  
22.25 The Killing  
23.10 60 mínútur  
23.55 Eyjan  
00.45 Daily Show. Global Edition
01.10 Suits  
01.55 The Leftovers 
02.50 Boardwalk Empire
03.40 Green Hornet
05.35 Fréttir

Stjarnan - Kefl avík
STÖÐ 2 SPORT KL. 19.45 Bein 
útsending frá leik Stjörnunnar 
og Kefl avíkur í Pepsi-deild karla.

Vesturfarar
SJÓNVARPIÐ KL. 20.10 Egill Helgason 
ferðast á Íslendingaslóðir í Kanada og 
Bandaríkjunum og skoðar mannlíf, 
menningu og sögu. Flutningur næstum 
fj órðungs þjóðarinnar til Vesturheims 
hlýtur að teljast stærsti atburður Ís-
landssögunnar.

Gordon Ramsay Ultimate 
Cookery Course
SKJÁR EINN KL. 20.00 Frábærir þættir 
þar sem Gordon Ramsay snýr aft ur í 
heimaeldhúsið og kennir áhorfendum 
einfaldar aðferðir við heiðarlega heima-
eldamennsku.



Sterkasta stelpa 
í heimi er mætt í 

Borgarleikhúsið!
Frumsýning í dag! 

MIÐASALA - 568 8000 - BORGARLEIKHUS.IS

Fim 11/9 kl. 17.00  
Fös 12/9 kl. 17.00  
Lau 13/9 kl. 13.00   
Sun 14/9 KL. 13.00
Sun 14/9 kl. 16.30 
Lau 20/9 kl. 13.00  
Sun 21/9 kl. 13.00  

Sun 21/9 kl. 16.30
Lau 27/9 kl. 13.00 
Sun 28/9 kl. 13.00 
Lau 4/10 kl. 13.00 
Sun 5/10 kl. 13.00 
Sun 5/10 kl. 16.30
Lau 11/10 kl. 13.00  

Sun 12/10 kl. 13.00
Sun 12/10 kl. 16.30
Lau 18/10 kl. 13.00
Lau 18/10 kl. 16.30
Sun 19/10 kl. 13.00 
Sun 19/10 kl. 16.30
Lau 25/10 kl. 13.00

Lau 25/10 kl. 16.30
Sun 26/10 kl. 13 .00
Lau 1/11    kl. 13.00
Sun 2/11    kl. 13.00
Lau 8/11    kl. 13.00
Sun 9/11    kl. 13.00

UPPSELT forsýn.
UPPSELT  forsýn.
UPPSELT frumsýn.
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

UPPSELT
örfá sæti
örfá sæti
örfá sæti
UPPSELT
UPPSELT
örfá sæti

örfá sæti
aukasýn.
örfá sæti
aukasýn.
örfá sæti
aukasýn.
örfá sæti

örfá sæti
örfá sæti
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 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 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

08.40 James Dean
10.15 The Devil Wears Prada
12.05 Men in Black
13.40 Johnny English Reborn
15.20 James Dean  
16.55 The Devil Wears Prada
18.45 Men in Black  
20.20 Johnny English Reborn
22.00 Wallander
23.35 The Thing 
01.20 Attack the Block
02.45 Wallander  

08.00 PGA Tour 2014 13.00 LPGA Tour 2014 
16.00 PGA Tour 2014 22.00 Countdown to the 
Ryder Cup 22.25 Golfing World 2014 23.15 PGA 
Tour 2014 - Highlights 

17.50 Strákarnir  
18.15 Frasier
18.40 Friends
19.00 Seinfeld  
19.25 Modern Family  
19.50 Two and a Half Men  (16:24) 
20.15 The Practice  (21:21) 
21.00 Homeland  (6:12)  
21.50 Footballers‘ Wives  (7:8) 
22.35 Entourage 8  (7:8) 
23.05 Shameless
23.55 Nikolaj og Julie
00.40 Crossing Lines
01.30 The Practice  
02.15 Homeland  
03.00 Footballers‘ Wives  
03.50 Entourage 8  
04.20 Shameless
05.05 Tónlistarmyndbönd

17.30 Eldhús meistaranna 18.00 Hrafnaþing 19.30 
Eldhús meistaranna 20.00 Norðurlandsleiðangur 
21.00 433 21.30 Gönguferðir 22.00 Björn 
Bjarnason 22.30 Tölvur o tækni 23.00 ABC barna-
hjálp 23.30 Á ferð og flugi 00.00 Hrafnaþing

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.55 The Talk
14.15 Dr. Phil
15.35 Men at Work
15.55 Top Gear USA 
16.45 Vexed 
17.45 Extant
18.30 The Biggest Loser 
20.00 Eureka (14:20)  Bandarísk þátta-
röð sem gerist í litlum bæ þar sem 
helstu snillingum heims verið safnað 
saman og allt getur gerst. Carter liggur 
lífið á að leysa ráðgátum um bankarán 
í Eureka annars er hætt við að bærinn 
geti flotið á brott.
20.45 NYC 22 (2:13)  Spennandi þættir 
um störf nýliða í lögreglunni í New York 
þar sem grænjöxlum er hent út í djúpu 
laugina á fyrsta degi. 
21.30 A Gifted Man (11:16)  Athyglis-
verður þáttur um líf skurðlæknis sem 
umbreytist þegar konan hans fyrverandi 
deyr langt fyrir aldur fram og andi henn-
ar leitar á hann. Michael og samstarfs-
félagi hans eru ósammóla um meðferð-
arúrræði fyrir sjúkling með heilaæxli.
22.15 Vegas (3:21)
23.00 Dexter
23.50 Fleming
00.35 Betrayal 
01.20 The Tonight Show
02.40 Pepsi MAX tónlist

07.00 Morgunstundin okkar
09.35 Kung Fu Panda
09.57 Skrekkur íkorni
10.20 Queen: Sagan öll–  Seinni hluti
11.20 Dagur rauða nefsins
15.20 Alheimurin
16.00 Eldað með Niklas Ekstedt
16.30 Vísindahorn Ævars
16.40 Táknmálsfréttir 
16.50 Forkeppni HM kvenna í fót-
bolta (Ísland - Ísrael)  Bein útsending frá 
Laugardalsvelli þar sem Ísland og Ísrael 
eigast við í forkeppni HM kvenna í fót-
bolta.
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Lottó 
19.45 Fía fóstra snýr aftur (Nanny 
McPhee and the Big Bang)  Emma 
Thompson fer á kostum í fjölskyldu-
mynd um barnfóstruna ströngu Nanny 
McPhee. Hér kemur hún ungri móður 
til aðstoðar sem á í mesta basli með 
óþekktarormana sína. Önnur hlutverk: 
Maggie Gyllenhaal og Ralph Fiennes. 
Leikstjóri: Susanna White.
21.35 Skipafréttir (Shipping News) 
 Áhrifamikil mynd um feðgin sem standa 
á tímamótum og hyggjast hefja nýtt líf á 
fornum slóðum. Saga byggð á verðlauna-
handriti eftir Annie Proulx. Aðalhlutverk: 
Kevin Spacey, Julianne Moore og Judi 
Dench. Leikstjóri: Lasse Hallström.
23.25 Psycho (Psycho)  Spennumynd 
eftir Alfred Hitchcock frá árinu1960. Skrif-
stofustúlkan Marion Crane stingur af með 
fjárfúlgu og ætlar til elskhuga síns í öðrum 
bæ og hefja með honum nýtt líf. Aðalhlut-
verk: Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera 
Miles, John Gavin og Martin Balsam.
01.10 Barnaby ræður gátuna–  Lif-
andi lík
02.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.15 Messan  
09.00 Match Pack
09.30 Premier League World
10.00 Enska úrvalsdeildin - upphitun  
10.30 Upphitun á laugardegi
11.35 Arsenal - Man. City  BEINT
13.45 Chelsea - Swansea  BEINT
16.00 Markasyrpa
16.20 Liverpool - Aston Villa  BEINT
18.30 Sunderland - Tottenham  
20.10 Southampton - Newcastle
21.50 WBA - Everton
23.30 Crystal Palace - Burnley
01.10 Stoke - Leicester  

08.50 Austurríki - Svíþjóð
10.30 Tékkland - Holland
12.10 Ísland - Tyrkland  
13.50 Barcelona - Athletic  BEINT 
15.50 Leiðin til Frakklands
16.50 Þýsku mörkin  
17.20 La Liga Report  
17.50 Real Madrid - Atletico  BEINT 
19.50 Celta - Real Sociedad  BEINT
21.50 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur  
22.20 UFC Now 2014  
23.10 UFC Unleashed 2014  
23.55 Real Madrid - Atletico  
01.35 Barcelona - Athletic  

07.00 Barnaefni Stöðvar 2  
09.20 Skógardýrið Húgó
09.45 Áfram Diego, áfram!  
10.10 Villingarnir  
10.35 Loonatics Unleashed  
10.55 Kalli kanína og félagar  
11.15 Batman
11.40 Big Time Rush
12.00 Bold and the Beautiful
13.40 The Crimson Field
14.35 Veep
15.05 Derek  
15.30 How I Met Your Mother
15.55 Sósa og salat  
16.15 Fókus
16.40 ET Weekend  
17.25 Íslenski listinn
17.55 Sjáðu
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.55 Sportpakkinn  
19.10 Stelpurnar
19.30 Lottó  
19.35 The Big Bang Theory  (7:24) 
20.00 Veistu hver ég var ?  (3:10) 
20.45 Darling Companion  Dramatísk 
mynd með Diane Keaton og Kevin Kline 
í aðalhlutverki.
22.25 Captain Phillips  Stórmynd frá 
2013 með Tom Hanks í aðalhlutverki. 
Myndin er byggð á sannri sögu.
00.35 Stolen
02.10 In Time
03.55 Rampart  
05.40 Fréttir  

13.50 Premier League
15.50 How to Live with Your Parents 
for the Rest of your Life
16.10 Baby Daddy
16.30 Total Wipeout UK
17.30 One Born Every Minute  
18.15 American Dad  
18.35 The Cleveland Show
19.00 X-factor UK  
20.50 Raising Hope  (7:22) 
21.10 The Neighbors  (21:22) 
21.35 Cougar Town  (11:13) 
21.55 Longmire  (10:10) 
22.40 Chozen
23.05 Eastbound and Down 4  (
23.35 The League  
00.00 Almost Human
00.45 X-factor UK  
02.25 Raising Hope  
02.45 The Neighbors  
03.10 Cougar Town  
03.30 Longmire  
04.10 Tónlistarmyndbönd

07.00 Áfram Diego, áfram!  07.24 Svampur Sveinsson 
 07.45 Elías 07.55 UKI 08.00 Ofurhundurinn Krypto 
 08.22 Ljóti andarunginn  08.44 Gulla og grænjaxlarnir 
08.56 Tommi og Jenni  09.00 Lukku-Láki  09.25 Latibær 
 09.47 Hvellur keppnisbíll 10.00 Dóra könnuður  10.24 
Mörgæsirnar 10.45 Doddi litli 10.55 Sumardalsmyllan 
 11.00 Áfram Diego, áfram!  11.24 Svampur Sveinsson 
 11.45 Elías  11.55 UKI  12.00 Ofurhundurinn Krypto 
 12.22 Ljóti andarunginn  12.44 Gulla og grænjaxl-
arnir  12.56 Tommi og Jenni 13.00 Lukku-Láki 13.25 
Latibær  13.49 Hvellur keppnisbíll  14.00 Dóra könn-
uður  Dóra 14.24 Mörgæsirnar  14.45 Doddi litli  14.55 
Sumardalsmyllan  15.00 Áfram Diego, áfram!  15.24 
Svampur Sveinsson  15.45 Elías  15.55 UKI  16.00 
Ofurhundurinn Krypto  16.22 Ljóti andarunginn  16.44 
Gulla og grænjaxlarnir  16.56 Tommi og Jenni  17.00 
Lukku-Láki 17.25 Latibær 17.49 Hvellur keppnisbíll 
 18.00 Dóra könnuður  18.24 Mörgæsirnar  18.45 Doddi 
litli 18.55 Sumardalsmyllan  19.00 Litla stóra Pandan 
20.25 Sögur fyrir svefninn 

Tom Hanks
„Sumir fara upp í 
rúm á kvöldin og 
hugsa um hve góður 
dagurinn var. Ég er 
hins vegar einn af 
þeim sem verða 
áhyggjufullir og 
hugsa, hvernig klúðraði 
ég deginum.“
Leikarinn Tom Hanks leikur aðal-
hlutverkið í kvikmyndinni Cap-
tain Phillips sem sýnd er í kvöld 
á Stöð 2 klukkan 22.25.

FM 957 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.

ÁSTIN 
 RÆÐUR
 FERÐINNI

Upplifðu borg elskenda! Flestir sem þekkja til Rómeó og Júlíu 
vita að Veróna var borgin þar sem ástin þeirra kviknaði og lifir 
enn. Borgin er vinsæl fyrir sögulegar byggingar, falleg torg og 
brýr yfir Adige ánna. Verona er þekkt fyrir einstaka matargerð, 
bragðmikla osta og vínmenningu. Einstök ferð sem gleður og 
gerir vel við bragðlauka sem og önnur skynfæri. Takmarkaður 
fjöldi sæta er í boði. 

Upplifun sem að enginn má missa af.

ÍTALÍA - VERONA
Í BEINU FLUGI
31 október - 3 nóvember 2014

Flug, allir skattar og gjöld 
Allur akstur samkvæmt dagskrá
Gisting á hóteli með morgunmat
Úrval skoðunarferða í boði
Íslensk fararstjórn

Kynntu þér málið á transatlantic.is
og í síma 588-8900 

DAGUR SIGURÐSSON,  SÖNGVARI

1 Workaholics 
 Þettu eru helgrill-
aðir þættir með 

súrasta húmor sem ég 
hef séð og er Adam 
Devine, einn af aðal-
leikurunum, einn af 
mínum uppáhalds 
grínistum.

2 Saturday Night 
Live
  Ég hef alltaf 

elskað þessa þætti frá-
bærir sketsar og magn-
aðir leikarar sem hafa 
komið úr þessu sjói.

3 Louie  Louie er 
bara Louis CK að 
vera hann. Þessi 

maður er fyndnasti 
maður í heimi.

LAUGARDAGUR

Hógvær áhorfandi 
Ég horfi  ekki svo mikið á 
sjónvarp. Það eina sem 
ég horfi  á í sjónvarpi er 
fótbolti en svo horfi  ég 
á þættina í tölvunni.

Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 



PIPA
R

\
TBW

A
• SÍA

• 133367



13. september 2014  LAUGARDAGUR| LÍFIÐ | 74

Friðrik Þór 
og Benedikt 
furða sig báðir 
á sinnuleysi 
stjórnvalda í 
garð kvikmynda-
gerðar. „Kvik-
myndasjóður 
er tómur núna, 
menn fá ekki 

einu sinni handritsstyrk. Það er 
skandall að menn fái ekki byr 
undir báða vængi þegar þeir 
hafa sannað sig eins og Benni. 
Hagkerfið snýst um túrisma en 
túrisminn er til sökum innlendr-
ar og erlendrar kvikmyndagerðar 
hér á landi,“ segir Friðik Þór. 

„Ef kvikmynda-
gerðarmaður 
fær eina krónu 
í styrk frá 
ríki til að búa 
til íslenska 
bíómynd þarf 
hann að sníkja 
aðrar tvær, td. 
frá útlöndum, 

til að geta gert myndina. Öllum 
krónunum þremur eyðir hann 
í launagreiðslur á  íslenska 
efnahagssvæðinu. Og öll vitum 
við hvað það þýðir fyrir ríkisjóð. 
Út úr þessu verður til hugverk 
sem selur skattlagða bíómiða 
og að lokum ef vel tekst til selur 
hann myndina til útlanda og 
fær útlenskar krónur sem koma 
heim í vasa kvikmyndgerðar-
mannsins eftir herraklippingu 
hjá ríkinu. Nokkurn veginn á 
þessum grunni hvílir kenn-
ing Kanadamanna um að 
fyrir hverja eina krónu sem 
ríkið styrkir kvikmyndagerð fær 
það 4 til baka. Við þetta má svo 
bæta seldum flugferðum og 
gistinóttum sem aukaafurð af 
íslenskri kvikmyndagerð. Hross í 
oss er ein af mörgum íslenskum 
kvikmyndum sem hafa dregið 
túrista til landsins í massavís,“ 
segir Benedikt. 

VILL UPPLIFA FYRSTA 
KOSSINN Á RIFF 
Leikstjórinn Guðmundur Arnar Guð-
mundsson frumsýnir mynd sína Ártún 
á RIFF. Guðmundur Arnar fékk sérstök 
dómaraverðlaun á Cannes-hátíðinni á 
síðasta ári fyrir mynd sína Hvalfjörður. 
Óhætt er að segja að myndin hafi farið 
sigurför um allan heim í kjölfarið. Í 
nýjustu mynd Guðmundar 
heldur hann sig við 
reynsluheim barna, en 
Ártún fjallar um ungan 
dreng sem vill upplifa 
fyrsta kossinn sinn. Ekkert 
gengur þó upp hvað það 
varðar og kemst 
pilturinn ungi í 
hann krappan. 
 - ósk

FLOTTIR LISTAMENN Á 
ICELAND AIRWAVES
Tilnefningar til hinna virtu Mercury-
verðlauna á Englandi voru kunngjörðar á 
dögunum og vekur athygli að þrjár af tólf 
plötum eru eftir listamenn sem koma 
fram á Iceland Airwaves í ár.
Listamennirnir eru Anna Calvi með 
plötuna One Breath, East India Youth 

og platan Total Strife Forever og 
Jungle með plötuna Jungle. Ka-
milla Ingibergsdóttir, kynningar-
stjóri hátíðarinnar, segir mikinn 

feng fyrir hátíðina í þessum 
tilnefndu listamönnum 
og segir mikið úrval af 
veglegum atriðum í boði 
í ár en dagskráin fyrir 
alla hátíðina verður til-
kynnt á þriðjudag. - hó
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„Hún hefur unnið til þó nokkurra 
verðlauna, ég hugsa að heildarverð-
launaféð hingað til sé yfir tíu millj-
ónir en af því fáum við bara helm-
inginn, því hinn helmingurinn fer 
til dreifingaraðila. Aðalatriðið er 
þó heiðurinn að fá að komast inn 
á hátíðir,“ segir Friðrik Þór Frið-
riksson, framleiðandi kvikmyndar-
innar Hross í oss, en myndin hefur 
farið sigurför um heiminn. Myndin 
hefur hlotið yfir tuttugu verðlaun á 
kvikmyndahátíðum um heim allan, 
sem hefur skilað henni yfir tíu 
milljónum króna í verðlaunafé, en 
hún á þó enn eftir að fara á nokkr-
ar hátíðir sem gætu gefið peninga-
verðlaun. 

„Við verðum á Norrænu kvik-
myndaverðlaununum og þar eru 
peningaverðlaun í boði en sigur-
vegarinn verður tilkynntur 23. 
október að ég held. Svo komum við 

til greina á kvikmyndaverðlaun-
um Evrópu en íslenskum myndum 
hefur ekki gengið vel þar því þar 
er helst kosið eftir þjóðerni en það 
er samt sem áður heiður að komast 
þangað,“ útskýrir Friðrik Þór. 

Hann segir þó að yfirleitt séu 
ekki veitt peningaverðlaun á kvik-
myndahátíðum en að hann hafi þó 
sett upp plan sem gengið hafi eftir. 
„Það er nokkrar stórar hátíðir sem 
gefa peningaverðlaun. San Sebasti-
an-hátíðin á Spáni er ein af þeim 
hátíðum sem gefa góðan pening og 
unnum við til verðlauna þar. Það 
voru um 70.000 evrur sem mynd-
in fékk en sá peningur skiptist svo 
á milli dreifingaraðila á Spáni og 
leikstjóra.“

Myndin hefur fengið góða dóma í 
löndum á borð við Frakkland, Dan-
mörku, Mexíkó, Noreg og Spán en 
myndin hefur verið sýnd í kvik-

myndahúsum í þessum löndum. 
„Hún er svo að fara í sýningu í 
Þýskalandi, Bandaríkjunum og 
Austurríki á næstunni.“ 

Friðrik Þór segist þó hafa búist 
við þessari velgengni um leið og 
hann sá myndina í fyrsta sinn og 
sama má segja um leikstjóra mynd-
arinnar, Benedikt Erlingsson. „Ég 
bjóst við að ef þetta tækist gæti allt 
gerst, en þetta hefur verið mikið 
ævintýri og ég er mjög þakklátur. 
Ég er bara byrjandi og þekki ekki 
annað, ætli það fari ekki allt niður 
á við núna,“ segir Benedikt og hlær. 
„Benni er unglingur og rétt búinn 
að missa bleyjuna, hans ævintýri 
er langstærsta ævintýri íslensks 
kvikmyndaleikstjóra, engin fyrsta 
mynd hefur notið svona rosalegrar 
velgengni,“ bætir Friðrik Þór við.

Hross í oss er enn í sýningu í Bíói 
Paradís.  gunnarleo@frettabladid.is

Verðlaunaféð komið 
yfi r tíu milljónir
Kvikmyndin Hross í oss hefur unnið til fj ölda verðlauna á kvikmyndahátíðum 
um víðan völl. Hún hefur þar með unnið nokkur vegleg peningaverðlaun. 

TOPPTEYMI  Friðrik Þór 
Friðriksson og Benedikt 

Erlingsson.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

■ Kutxa-New Directors Award, San 
Sebastian Film festival 2013.

■ Best Direktor, Tokyo Film Festival 
2013

■ Prix de la Ville d’Amiens.  Amiens 
Film festival  2013

■ Prix d’interprétation feminine 
(besta leikkonan) Amiens Film 
festival 2013

■ The Grand Jury Prize Les Arcs 
festival 2013

■ The Prize for the Best Music Les 
Arces Festival 2013

■ The Youth prize, Tarragona Film 
festival 2013

■ Tridens Competition; Best Film 
of Feature Debuts, Tallinn Film 
festival 2013

■ The International film critics 
FIPRESCI AWARD, Tallinn Film 
festival 2013

■ Best cinemaphotagrafer, Tallinn 
Film festival 2013

■ The Audians Prize, Tromsø Film 
festival 2014

■ The Dragon award Best Nordic 
Film, Audience choice. Göteborg 
filmfest 2014

■ The International film critics 
FIPRESCI AWARD, at the festival 
of Göteborg 2014

■ Politikens Puplikums CPH PIX 
2014

■ Grand prix Aubagne International 
filmfest 2014

■ Grand Prix de la Meilleure Musi-
que Originale 2014 (Aubagne)

■ Golden Iris Award: Brussel 
filmfestival 2014.

6 Eddur: 
● Besta mynd
● Besta handrit
● Besti leikstjóri
● Besta kvikmyndataka
● Besti karlleikar í aðalhlutverki
● Bestu brellur

MYNDIN HEFUR 
HLOTIÐ ÞESSI 
VERÐLAUN

BÁG STAÐA
KVIKMYNDASJÓÐS

NÝR KÆRASTI
Fjölmiðlakonan og fegurðardísin Marín 
Manda Magnúsdóttir er samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins komin með 
nýjan kærasta en sá ber nafnið Arnar 
Gunnlaugsson.  Arnar er líklega best 
þekktur sem knattspyrnumaður, var 
atvinnumaður erlendis í fjölda ára og á 
að baki fjölda landsleikja. Hann hefur 
síðastliðin ár verið mikill athafnamaður. 
Marín Manda er nú búsett í 
Kaupmannahöfn en hún 
flutti þangað fyrir skömmu 
eftir að hafa starfað sem 
blaðakona á Fróni. Hún 
er þó vel kunnug Kaup-
mannahöfn því hún 
bjó þar um nokkurt 
skeið á árum áður.
                         - glp  

„Fólk sem nær 
langt óttast 
frekar að mis-
takast en þeir 
sem hafa aldrei 
náð langt, því 
það fólk veit 
hvernig það er 
að tapa öllu.“ 
RAPPARINN JAY 
Z TJÁÐI SIG UM 
VELGENGNI EIN-
STAKLINGA. 



TIL HAMINGJU VIÐ!
VIÐ EIGUM EINS ÁRS AFMÆLI OG OPNUM NÝJAN STAÐ

30% AFSLÁTTUR
Í LAUGUM

Við stækkum í takt við aldurinn og höfum nú opnað í World Class, 
Laugum. Af því tilefni eru allar samlokur, djúsar og hristingar á 
30% afslætti í dag á nýja staðnum. Kíktu við!

SMÁRALIND  |  KRINGLUNNI  |  WORLD CLASS LAUGUM#joeandthejuiceisjoeandthejuice.is



 „Hún er rosalega frjó, gefandi og hlýr 
karakter. Hún er mjög klár og gefur 
allt í það sem hún gerir. Hún er allt 
umvefjandi karakter, það er allt eða 
ekkert hjá henni. Hún er mjög orku-
mikil og það er í henni svona frum-
kvöðull. Svo er hún bara manneskja 
sem er gaman að tala við 
um allan andskotann. 
Bæði klár og hlý.“ 
Arndís Hrönn 
Egilsdóttir, leik-
kona og vinkona

 „Hún sannar þetta með smár og knár, 
flestum betur. Hefur bein í nefinu. Og 

það er ekkert smá nef. 
Svo er hún hjarta- og 
hugumstór. Örlát, 
blíðlynd og fanta lista-
maður.“

Ólafur Egill Egilsson, 
vinur og samstarfs-
maður

 „Brynhildur er eitt hæfileikabúnt. 
Hæfileikar í hverju horni hjá þessari 
stelpu. Hún er einnig bráðskemmtileg 
og rosalega vel gefin enda 
með nokkrar háskóla-
gráður. Fegurðin skín 
úr augum hennar sem 
hún gefur af sér til 
allra.“
Nína Dögg 
Filippusdóttir, leik-
kona og vinkona

Brynhildur 
Guðjónsdóttir 
leikkona

ALDUR: 41 árs 
MAKI: Heimir Sverrisson 
BÖRN: Rafnhildur Atladóttir
Brynhildur frumsýnir í vetur leikritið Fíl, 
leikur Karítas í samnefndu verki og er í tök-
um fyrir fimmtu seríu af gamanþættinum 
Stelpunum. 

NÆRMYND

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

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

 Góða skemmtun

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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