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Alþýðusamband Íslands er heildarsamtök launafólks. Félagsmenn í ASÍ eru um hundrað þúsund í 5 landssamböndum 

og 51 aðildarfélagi um land allt. Þar af eru ríflega 98.000 virkir á vinnumarkaði. Félagsmenn í aðildarfélögum ASÍ

starfandi á flestum sviðum samfélagsins, á almennum vinnumarkaði og hjá ríki

berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna og t

Sviðsstjóri efnahagssviðsHagstofa Íslands leitar eftir öflugum leiðtoga til að veita efnahagssviði Hagstofunnar 

forystu. Sviðsstjóri efnahagssviðs ber ábyrgð á framleiðslu og framþróun efnahagstölfræði 

stofnunarinnar en undir hana falla þjóðhagsreikningar, verðvísitölur, tölfræði um opinber 

fjármál, utanríkisviðskipti og þjónustujöfnuð. Starfið er lykilstarf við stofnunina.
Helstu verkefni

 Veita efnahagssviði Hagstofunnar faglega og stjórnunarlega forystu Leiða uppbyggingu og nýsköpun á sviði efnahagstölfræði Hagstofunnar  Þátttaka í yfirstjórn Hagstofunnar Vera í forsvari fyrir alþjóðasamskipti efnahagssviðs
 Koma fram fyrir hönd Hagstofunnar og svara fyrir efnahagstölfræði hennar gagnvart stjórnvöldum, stofnunum eða öðrum hagsmunaaðilum

Menntunar- og hæfniskröfur Háskólamenntun í hagfræði, viðskiptafræði eða skyldum greinum Mikil og víðtæk þekking á efnahagsmálum og efnahagstölfræði Reynsla af faglegri og stjórnunarlegri forystu
 Stjórnunarfærni Sjálfstæð og öguð vinnubrögð Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar Geta til að tjá sig í ræðu og riti Frumkvæði og drifkraftur til aðgerða

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2015
Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru skv. kjara-

samningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað þegar 

ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur 

rennur út.
 

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík

 
Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is
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PALLABALL
Páll Óskar Hjálmtýsson heldur eitt af sínum vinsælu Pallapöllum á laugardaginn. Nú verð-ur hann staddur í Gamla kaupfélaginu á Akra-nesi þar sem hann skemmtir fram eftir nóttu.

Hrafnhildur Jónsdóttur reynir að hugsa vel um heilsuna, borða hollan mat og fer reglu-lega á hestbak en hún segir sykurinn hafa verið stóran löst í sínu lífi. „Mig langaði til að losna við sykurátið og ekki vildi ég enda með sykursýki 2 eða aðra sjúkdóma en ég var hins vegar ekki nógu viljasterk til að segja nei af því að sjúkleg löngun í sykur var alltaf til staðar.“
Hún segir það geta verið mjög erfitt að halda sig frá sykrinum þar sem hann er í nánast öllu sem við borðum. „Mér hefur allavega ekki tekist að losna við sykurpúkann sem hefur setið á öxlinni á mér og hvíslað að mér að ég eigi skilið smávegis súkkul-aði.“
Eftir að Hrafnhildur fór að taka Zuccarin-töflurn-ar getur hún hins vegar sagt i t kk“ ð

LÖNGUN Í SÆTINDI 
NÁNAST HORFIN
ICECARE KYNNIR  Zuccarin-töflurnar eru fæðubótarefni sem henta þeim sem þurfa að draga úr sykurnotkun og minnka hættuna á sykursýki 2.Ábendingahnappinn 

má finna á 
www.barnaheill.is
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DÓMSMÁL Tveir sérfræðingar munu meta hvort 
Einar Ingi Marteinsson, best þekktur sem Einar 
Boom, hafi orðið fyrir tjóni þegar hann var settur í 
gæsluvarðhald árið 2012.

Sérfræðingarnir tveir, geðlæknir og lagaprófess-
or, munu meta hvort og þá hvaða afleiðingar gæslu-
varðhaldið hafði á Einar, en hann sat í gæsluvarð-
haldi í sex mánuði þegar hann var grunaður um að 
hafa skipulagt hrottafengna árás um jólin 2011 en 
var síðar sýknaður árið 2012 bæði í héraðsdómi og 
Hæstarétti.

Einar stefndi íslenska ríkinu til greiðslu rúm-
lega 74 milljóna króna í skaðabætur, en því máli var 
vísað frá á þeim grundvelli að engin sönnun lægi 
fyrir um tjónið sem Einar telur sig hafa orðið fyrir. 
Nú hyggst hann hins vegar sanna tjón sitt með mati 
sérfræðinga.

Í stefnunni kom fram að Einari leið verulega illa á 
meðan á gæsluvarðhaldi stóð og samkvæmt læknis-
vottorði hrakaði andlegu ástandi hans eftir því sem 
leið á gæsluvarðhaldið. Hann varð þunglyndur og 
glímir að öllum líkindum við áfallastreituröskun á 
háu stigi.  - fbj

Einar Ingi Marteinsson telur sig hafa hlotið mikið tjón af gæsluvarðhaldi:

Meta andlegt tjón Einars Boom

Það var heldur betur fjör á Hrafnistu í 
Reykjavík á miðvikudag þar sem DAS-
hljómsveitin lék fyrir dansi á öskudags-
balli. Um margra ára hefð er að ræða 
og mæta margir íbúar Hrafnistu með 
höfuðföt á ballið en færst hefur í vöxt 
að starfsfólkið klæði sig í búninga. 
DAS-bandið fagnar fimmtán ára starfs-
afmæli í ár en forsprakki þess er Böðvar 
Guðmundsson. Hann skipaði bandið 
ásamt Kristjáni Þorkelssyni í upphafi þar 
sem Böðvar lék á harmónikku og Kristján sló taktinn á trommusett. Síðan 
hafa bæst við bandið bæði heimilismenn og gamlir kunningjar Böðvars sem 
áður voru í hljómsveitum.  

Fjör á öskudagsballi Hilmar J. Malmquist, for-
stöðumaður Náttúruminja-
safns, sagði að leigusamn-
ingi þess hefði verið sagt 
upp og algjör óvissa væri 

um öll húsnæðismál safnsins. Staðan væri 
verri en nokkru sinni.

MENNING Íslenskur kvikmyndaiðn-
aður er mjög kynjaskiptur. Konur 
starfa helst við búninga og gervi en 
karlar starfa sem leikstjórar, hand-
ritshöfundar, kvikmyndatökumenn 
og semja tónlist. Á síðasta ári störf-
uðu átta konur við búninga en eng-
inn karl. Þá störfuðu sex konur að 
gervi og enginn karl. Sjö karlar 
leikstýrðu myndum og engin kona 
og þrettán karlar skrifuðu hand-
rit kvikmynda síðasta árs en engin 
kona. Þá starfa töluvert fleiri karl-
ar en konur að kvikmyndagerð, 77 
prósent voru karlar og 23 prósent 
voru konur. 

Rannveig Jónsdóttir er sjálfstætt 
starfandi kvikmyndagerðar kona 
sem hefur starfað við tugi kvik-
mynda, auglýsinga og sjónvarps-
þátta. Rannveig, sem í daglegu tali 
er kölluð Gagga, segir misrétti og 
kynjaskiptingu í kvikmyndagerð 
ekki einskorðast við Ísland. „Iðn-
aðurinn er kynjaskiptur á alheims-
vísu. Konur eru í kvennastörfum 
og karlar í karlastörfum og tæki 
og tól eru meira metin en farði 
og flíkur,“ segir hún en skynjar 
breytingar í farvatninu. „Ég tel að 
þetta sé hægt og bítandi að breyt-
ast, þær konur sem starfa í þess-
um iðnaði þurfa að standa á sínu, 
eins og aðrar konur í atvinnulífinu 
almennt.“

Starfsaðstæður í kvikmynda-
gerð eru þó með sérstöku sniði. 
Flestir koma að verkefnum sem 
verktakar og þurfa því að semja 
um kaup og kjör sjálfir. Kannski 
virðist konur almennt óframfærn-
ari við að biðja um betri kjör. Þá 
tali hún út frá sjálfri sér. „Virkari 
þátttaka kvenna sem sinna stjórn-
unarstörfum í kvikmyndum, bæði 

listrænum og praktískum, stuðl-
ar að því að fleiri konur vinna við 
kvikmyndagerð.“

Í Fréttablaðinu í gær var sagt frá 
því að engar konur voru leikstjórar 
eða handritshöfundar, kvikmynda-
tökumaður eða höfundur tónlistar 
á síðasta ári. 

Dögg Mósesdóttir, formaður 
WIFT, samtaka kvenna í kvik-
myndum og sjónvarpi, minnir á 
að stjórnvöld beri mikla ábyrgð. 

„Þetta eru ríkisstyrktar myndir 
og það gilda jafnréttislög í land-
inu. Sumir vilja meina að staða 
kvenna sé betri en tölurnar gefi 
til kynna. Það séu til dæmis fleiri 
konur í heimildarmynda- og stutt-
myndagerð. En stærstu peningarn-
ir, mestu völdin, eru í kvikmyndum 
í fullri lengd og það er fullkomlega 
réttlætanlegt að krefjast þess að 
ójöfn staða kynjanna sé leiðrétt.“

 kristjanabjörg@frettabladid.is

Mikið misrétti kynja 
í kvikmyndagerðinni
Íslenskur kvikmyndaiðnaður er mjög kynjaskiptur. Kvennastörf eru lægra metin 
en karlastörf í íslenskri kvikmyndagerð. Gagga Jónsdóttir kvikmyndagerðarkona 
segir tækin og tólin meira metin en farða og flíkur í heimi kvikmyndanna.

KJARAMÁL Illugi Gunnarsson, 
mennta- og menningarmálaráð-
herra, segir mikla vinnu hafa 
verið unna varðandi nýtt vinnu-
mat hjá kennurum. Það yrðu 
því vonbrigði ef kennarar sam-
þykktu ekki þann legg kjara-
samninganna sem að þeim snýr.

Komið hefur fram að deilt 
er innan kennarastéttarinnar 
um vinnumatið. Ef kennarar 
fella ákvæðið verða samningar 
lausir. „Ég vonast auðvitað til að 
þetta verði samþykkt því að ég 
held að það verði til mikilla bóta 
fyrir skólastarfið,“ segir Illugi. 
 - kóp

Vonast eftir samþykki:

Segir breytingu 
bæta skólastarf

STJÓRNSÝSLA Fangelsismálastofnun er flutt úr Borgartúni 7 í rýmra 
húsnæði að Austurströnd 5 þar sem Landlæknir var til ársins 2011. 
Sérstök viðtalsherbergi eru á nýja staðnum.
„Í Borgartúni komu skjólstæðingar í misjöfnu ástandi inn á skrif-
stofur starfsfólks og jafnvel undir áhrifum fíkniefna. Það gátu skapast 
óþægilegar aðstæður,“ segir Páll.

Hann getur þess að til standi að sameina stofnanir sem eru með 
skrifstofur í Borgartúni 7. „Fjármálaráðuneytið kannaði afstöðu okkar 
til að flytja og við vildum auðvitað vera liðleg,“ segir fangelsismála-
stjóri. Ríkið gerði árið 2002 óuppsegjanlegan leigusamning við Neshús 
ehf. um húsnæðið að Austurströnd, sem er 937 fm, til 25 ára. Mánaðar-
leigan er um 2,3 milljónir króna.  - ibs

Rýmra um Fangelsismálastofnun sem er komin á nýjan stað:

Vildu vera liðleg við ráðuneytið

PÁLL WINKEL  Fangelsismálastjóri er ánægður með betri aðstöðu á nýjum stað.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SKAÐABÓTAMÁL  Einar Boom sat í sex mánuði í gæsluvarð-
haldi en var sýknaður á báðum dómstigum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

➜ Sigrún Magnúsdóttir um-
hverfisráðherra velti því upp 
hvort ekki væri hægt að nota 
mildara orðalag við þýðingar 
Evróputilskipana. Hún 
sagði reglugerðafarg-
anið sem bærist í 
gegnum Evrópska 
efnahagssvæðið, 
EES, lengi hafa 
verið eitur í 
beinum Fram-
sóknarmanna 
og annarra.

Dögg Mósesdóttir, for-
maður Wift, samtaka kvenna 
í sjónvarpi og kvikmyndum, 
segir ákveðinn valdastrúktúr 
í kvikmyndagerð sem flestir 

séu blindir á. Engar konur voru leikstjórar 
eða handritshöfundar í íslenskri kvik-
myndagerð árið 2014.

Kristján Þór Júlíusson 
heilbrigðisráðherra greindi 
frá vilja sínum til að selja 
ríkiseignir til að greiða fyrir 
nýtt þjóðarsjúkrahús. Ríkið 
ætti umtalsverðar eignir 

sem koma mætti í verð.

Haraldur L. Haraldsson, 
bæjarstjóri Hafnarfjarðar, 
las upp úr tölvupósti á 
bæjarstjórnarfundi þar sem 
fram kom að í tvígang hefði 

verið reynt að finna út hver rætt hefði 
við tiltekinn bæjarstarfsmann úr símkerfi 
Hafnarfjarðarbæjar. 

FIMM Í FRÉTTUM SAFN Á GÖTUNNI OG MILDARA ORÐALAG

HLUTIRNIR BREYTAST HÆGT  Gagga Jónsdóttir kvikmyndagerðarkona tekur undir 
að kvikmyndaiðnaður sé kynjaskiptur en segist merkja breytingar.

GRIKKLAND Fjármálaráðherr-
ar evruríkjanna nítján reyndu 
á neyðarfundi að finna lausn á 
skuldastöðu Grikklands eftir að 
ný ríkisstjórn landsins hafn-
aði skilmálum lánasamninga 
við Evrópska seðlabankann og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. 

Grikkir vildu sex mánaða 
framlengingu á afborgunum lána 
á gjalddaga næstu mánaðamót 
en fengu fjögurra mánaða frest. 
„Við erum ekki einu sinni að fara 
fram á að þau mæti okkur á miðri 
leið heldur aðeins hluta leiðarinn-
ar,“ sagði Yanis Varoufakis, fjár-
málaráðherra Grikklands.  - kbg

Samkomulag við Grikki:

Fengu frest í 
fjóra mánuði

Leikstjórar 7 karlar 0 konur
Handritshöfundar 13 karlar  0 konur
Kvikmyndataka 8 karlar    0 konur
Klipping 5 karlar 2 konur
Tónlist 7 karlar 0 konur
Hljóðhönnun 10 karlar 0 konur
Leikmynd 7 karlar 2 konur
Búningar 0 karlar 8 konur
Gervi 0 karlar  6 konur
Brellur 4 karlar 0 konur

ÖLL LISTRÆN STÖRF UTAN LEIKS
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Stein-
grímsson hlynur@365.is, Hjalti Egilsson hjalti@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, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan Atli Sveinsson 
jonatan@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

Framleiðsla á laxi í sjókvíum í Eyjafirði,  
Seyðisfirði og Mjóafirði

Drög að tillögu að matsáætlun
Norðanlax ehf kynnir drög að tillögu að matsáætlunum vegna áforma 
um laxeldi í sjókvíum í Eyjafirði, Seyðisfirði og Mjóafirði. Kynning fer 
fram samkvæmt reglugerð nr. 1123/2005 um mat á umhverfisáhrifum.  
Um er að ræða allt að 8.000 tonna framleiðslu á einu ári í hverjum firði, 
þó ekki meira en 12.500 tonn yfir þriggja ára tímabil. Almenningi er 
gefinn kostur á að kynna sér drögin á vefsíðunni www.fjardalax.is og 
gera athugasemdir við þau til og með 8. mars. 2015.

Athugasemdir sendist á netfangið jon@fjardalax.is  
eða í pósti á heimilisfang:

Norðanlax ehf.
Strandgötu 43
460 Tálknafirði

2 MIKLAR 
SPRUNGUR 
hafa komið í ljós í 
ísgöngunum sem 
verið er að klára í 
Langjökli.

110.000 TONN 
af loðnu hafa veiðst af 390.000 tonna kvóta 
íslenskra skipa.

4.644 FERÐUM 
í kringum jörðina 
jafngilda flugferðir 
í íslenska flug-
stjórnarsvæðinu í 
fyrra.

9 ÁR 
geta Kaupþingsmenn 
setið lengst í fangelsi 
vegna þeirra mála sem 
þeir þurfa að svara 
fyrir.

158 
BORHOLUR 
á jarðhitasvæðum á 
Íslandi eru nýtanlegar 
í dag.

844 TILKYNNINGAR 
um ofbeldis-
brot 14 ára og 
yngri komu á 
borð lögreglu í 
fyrra.

2,7 MILLJARÐAR 
renna af kredit-

kortum farþega á 
skemmtiferðaskipum 

við dvöl þeirra hér-
lendis.

124.500 

HALLGRÍMSKIRKJUR 
þyrfti til að hýsa Nornahraun 
sem nálgast 2 rúmkílómetra 

að stærð.

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

VERSNAR Í KVÖLD  Vaxandi suðaustan- eða austanátt síðdegis við suðurströndina 
og þykknar upp með snjókomu syðra seint í kvöld. Veðrið versnar síðan heilmikið í 
nótt og á morgun verður víða hvassviðri á landinu með snjókomu sunnan og vestan til.
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MÁNUDAGUR

Á MORGUN

EFNAHAGSMÁL Eftir kjarasamn-
inga á almennum markaði á síðasta 
ári hækkuðu laun meira en fyrir 
samningagerðina var talið geta 
samrýmst markmiðum um verð-
bólgustig í landinu. Þórarinn G. 

Pétursson, aðal-
hagfræðingur 
Seðlabankans, 
segir þetta þó 
eiga sér sínar 
skýringar og 
ekki til marks 
um að hrópað 
hafi verið „úlfur, 
úlfur“ í aðdrag-
anda samninga.

Ásdís Kristjánsdóttir, for-
stöðumaður efnahagssviðs Sam-
taka atvinnulífsins, benti nýver-
ið á í viðtali við Bítið á Bylgjunni 
að fyrir ári hefði verið samið um 
2,8 prósenta hækkun launa sam-
kvæmt mati Seðlabankans um 
hvaða svigrúm væri til staðar. Þá 
var mat bankans að hækkun launa-
vísitölu umfram fjögur prósent 
myndi ógna verðbólgumarkmiði. 
Vísitalan hækkaði hins vegar um 
sex prósent og verðbólga fór í 0,8 
prósent.

Þórarinn segir Seðlabankann 
bara benda á að til lengdar gangi 
ekki upp að hækka laun umfram 
framleiðslugetu í hagkerfinu. 
Hækki laun ár eftir ár um sex 
prósent meðan framleiðni aukist 
um tvö, þannig að launakostnað-
ur fyrirtækja aukist stöðugt, þá 
verði verðbólgu ekki haldið í 2,5 
prósentum.

„En það breytir því ekki að 
einstaka ár getur þetta auðveld-
lega gerst,“ segir Þórarinn. Eftir 
samningana í fyrra hafi laun 

hækkað umfram markmið og búið 
til verðbólguþrýsting, en aðrir 
þættir hafi á sama tíma komið á 
móti. Til dæmis hafi gengi krón-
unnar hækkað, alþjóðleg verð-
bólga verið ótrúlega lítil, slaki 
hafi verið í þjóðarbúinu og svo 
hafi olíuverð hríðfallið í lok árs. 
„Þannig að í þessu eru í sjálfu sér 
engar mótsagnir og mér finnst 
ekki að verið sé að hrópa úlfur, 
úlfur.“

Þórarinn bendir á að nýjasta 
spá  Seðlabankans geri ráð fyrir 
launahækkunum upp á fimm pró-
sent á sama tíma og framleiðni 
aukist bara um eitt. „Þannig að 
spáin gerir ráð fyrir meiri hækk-
unum en samrýmast verðbólgu-

markmiði til lengdar, en samt fari 
verðbólga bara upp í markmið.“ 
Þetta sé vegna þess að verðbólga 
sé þegar mjög lítil og þegar áhrif 
af olíuverði, gengi og öðrum þátt-
um fjari út þá taki launin við og 
togi verðbólguna upp í markmið. 

Þá segir Þórarinn ekki mega 
gleymast að ein birtingarmynd við-
varandi launaþrýstings sé hærra 
vaxtastig. „Hægt er vera með mikl-
ar launahækkanir án þess að verð-
bólga hreyfist, en þá af því að þetta 
slær út í vaxtastiginu. Birtingar-
mynd launahækkana verður þá 
ekki endilega í verðbólgu, heldur 
sést hún í vöxtunum í samanburði 
við önnur lönd.“

 olikr@frettabladid.is

Útlend þróun kom á 
móti hækkun launa
Í fyrra hækkuðu laun meira en fyrir samninga var talið samrýmast verðbólgumark-
miði. Samt dró úr verðbólgu. Ekki til marks um að kallað sé „úlfur, úlfur“ fyrir 
kjarasamninga, segir aðalhagfræðingur Seðlabankans. 

LÆTUR DÆLUNA GANGA  Sögulegt hrun olíuverðs á erlendum mörkuðum er einn 
þeirra þátta sem stuðlað hafa að lægri verðbólgu hér á landi, þrátt fyrir að laun hafi 
í fyrra hækkað meira en Seðlabankinn taldi æskilegt.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÞÓRARINN G. 
PÉTURSSON

ORKUMÁL Orkustofnun lagði í gær 
inn 33 virkjunarkosti til verk-
efnastjórnar 3. áfanga ramma-
áætlunar. Eru því samtals gögn 
vegna 81 virkjunarkosts á borði 
verkefnastjórnarinnar. Þar af eru 
47 virkjunarkostir í vatnsafli og 
33 í jarðvarma.

Stærsta vafaatriðið varðar 
vindorku. Í bréfi Orkustofnunar 
til umhverfis- og auðlindaráðu-
neytisins segir að lög nái ekki 
með ótvíræðum hætti til vind-
orku almennt eða sjávarfalla-
orku. Því voru vindorku kostir 
sem Orkustofnun hafði sjálf 
byrjað undirbúning á ekki sendir 
verkefnastjórninni nú. - shá

Tillögur frá Orkustofnun:

Áttatíu kostir 
til umfjöllunar

VIÐ BÚRFELL  Landsvirkjun hefur gert 
ráð fyrir mati vindorkukosta. 

AUSTURLAND Hreindýramessa 
verður haldin í Sláturhúsinu, 
menningarmiðstöð á Egilsstöð-
um um helgina. Messunni er 
ætlað að vekja athygli á hrein-
dýraiðnaði Austurlands.

Fjölmargir viðburðir eru 
á dagskrá, þar á meðal kvik-
myndasýningar og kynningar á 
vörum sem tengjast hreindýra-
veiðum.

Um tvöleytið í dag verður 
síðan dráttur um hreindýra-
veiðileyfi sýndur á breiðtjaldi í 
Frystiklefanum. Heimilt er að 
veiða 1.412 dýr í ár. Aldrei hefur 
meiri kvóti verið leyfður. - ie

Draga út hreindýraveiðileyfi:

Skotveiðilottó 
í Sláturhúsinu

HREINDÝRAMESSA  Viðburðurinn er 
haldinn í fyrsta sinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HEILBRIGÐISMÁL Í fréttum Stöðv-
ar 2 í gærkvöldi var rætt við 
móður sem kýs að bólusetja ekki 
börn sín. Þórólfur Guðnason, 
yfir læknir hjá sóttvarnasviði 
Landlæknis, segir það sorglega 
niðurstöðu.

„Mér finnst það í raun og veru 
sorglegt að fólk skuli komast 
að þessari niðurstöðu. Það er 
margsannað að afleiðingarnar 
af sjúkdómunum sem er verið að 
bólusetja gegn eru miklu, miklu 
alvarlegri heldur en nokkurn tím-
ann af bólusetningunni,“ segir 
Þórólfur Guðnason. - kbg

Sorgleg niðurstaða:

Móðir kýs að 
bólusetja ekki

KVIKMYNDIR Sigurjón Sighvats-
son kvikmyndaframleiðandi hefur 
keypt kvikmyndaréttinn að bók-
inni Útkall í Atlantshafi á jólanótt. 
Þar er greint frá hinum hrikalegu 
örlögum flutningaskipsins Suður-
land og áhöfn þess þar sem sex 
menn fórust.

Myndin mun byggja á bók Óttars 
Sveinssonar sem út kom árið 1999. 
Fimm skipbrotsmenn af Suður-
landi lýsa þar hrikalegri baráttu í 
gúmmíbát í meira en hálfan sólar-
hring eftir að skip þeirra sökk á 
milli Íslands og Noregs á jólanótt 
árið 1986. - kbg

Suðurlandið á hvíta tjaldið:

Hrikalega örlög 
í nýja stórmynd



Hyundai ix35

Fj rhj ladrif / D sil beinsk.
Verð fr  5.590.000 kr.
Eyðsla 5,7 l/100 km*

Hyundai i10 Hyundai i30

5 ra byrgð
takmarkaður akstur

Kaupt ni 1 / Beint  m ti IKEA / 575 1200

Umboðsaðilar:

GE B lar 
Reykjanesbæ 
www.bilahusid.is
420 0400

B lasalan B l s
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

B lasala Akureyrar
Akureyri
www.bilaka.is
461 2533

B laverkstæði Austurl.
Egilsst ðum
www.bva.is
470 5070

iB ehf.
Selfossi
www.ib.is
490 9090

Verð fr  1.970.000 kr.
Eyðsla 4,7 l/100 km*

Verð fr  2.940.000 kr.
Eyðsla 6,0 l/100 km*
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VINSÆLDIR HYUNDAI 
AUKAST ST ÐUGT
VERIÐ VELKOMIN  REYNSLUAKSTUR

Opið  dag fr  kl. 12-16

Hyundai Santa Fe
Fj rhj ladrif / D sil sj lfskiptur
Verð fr  6.990.000 kr.
Eyðsla 6,7 l/100 km*
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SAMGÖNGUR Strætó bs. sendi 
frá sér yfirlýsingu í gær í kjöl-
far fréttaflutnings af erindi Guð-
bjargar Kristínar Ludvígsdóttur 
þar sem hún deildi hart á öryggi 
fatlaðs fólks í umferðinni. Guð-
björg sagði í erindi sínu að öryggi 
fatlaðra í hjólastól væri langt frá 
því að vera tryggt í bílum sem 
sinna slíkri akstursþjónustu. 

Í yfirlýsingu Strætó kemur fram 
að ásakanirnar sem þar hafi komið 
fram eigi ekki við rök að styðj-
ast. Þegar farið hafi verið í end-
urskoðun á ferðaþjónustu fatlaðra 
hafi ein helsta forsendan verið sú 
að auka öryggi og gæði þjónust-
unnar. Jóhannes Rúnarsson, fram-
kvæmdastjóri Strætó, segir nýja 
bíla akstursþjónustunnar upp-
fylla öll öryggisskilyrði. „Það er 
smá misskilningur í þessu ferli 
öllu saman, við erum með samn-
inga um tvær gerðir af bílum, svo-
kallaður a- og b-hluti. Þar er gerð 
krafa um það að bílarnir séu með 
bakstuðningi og öryggisbelti fyrir 
hjólastóla og festingar. Hins vegar 
er varaforði í kerfinu sem kallast 
varabílar, leigubílar. Þar eru bílar 
sem gætu ekki uppfyllt þessi skil-
yrði eins og staðan er í dag, þó að 
við séum að stefna þangað að það sé 
krafa, þá er öryggi þeirra farþega 
ekki eins vel tryggt,“ segir hann. 

Jóhannes segir að leigubílarnir 
hafi sinnt þessum akstri undan-
farin 25 ár án athugasemda. „En 
við erum að stefna að því að allir 
bílar sem eru að keyra undir okkar 
merkjum uppfylli þessi skilyrði.“

Guðbjörg sagði í samtali við 
Fréttablaðið í gær að það væri 
staðreynd að slys yrðu í bílunum 

vegna þess en erfitt væri að vita 
tíðni þeirra. 

Bergur Þorri Benjamínsson, 
varaformaður Sjálfsbjargar, seg-
ist hafa reynt að fá upplýsingar 
um tíðni slysa sem tengjast akst-
ursþjónustu fyrir fatlaða en ekki 
haft erindi sem erfiði. „Ég hef 
leitað eftir upplýsingum um það 
en það er eins og menn hafi eitt-
hvað mikið að fela. Það er farið 
með þetta eins og mannsmorð. Ég 
hef beðið landlækni um tölfræð-
ina og Landspítalann líka. Þá er 
bara farið að þvaðra um einhverja 
persónuvernd. Ég er ekki að biðja 
um nöfn og kennitölur heldur bara 
tölur. Ég veit ekki af hverju þetta 
ætti að vera eitthvert leyndar-
mál,“ segir Bergur og tekur fram 
að ef einhver vafi leiki á örygg-
inu þá eigi að gera allt þess að 

laga það. „Ef einhverjum öðrum 
þjóðfélagshóp yrði sagt að hann 
ætti hugsanlega að búa við skert 
öryggi þegar farið er frá a-b þá 
myndi enginn sætta sig við það.“ 
 viktoria@frettabladid.is 

Öryggi farþega mis-
jafnlega vel tryggt
Framkvæmdastjóri Strætó bs. segir bíla fyrirtækisins sem sinna ferðaþjónustu 
fatlaðra búna öryggisbúnaði sem uppfylli allar gæðakröfur. Hins vegar sinni 
leigubílar líka akstrinum en þeir eru ekki í öllum tilvikum búnir þessum búnaði.

VÍSINDI Inga Dóra Sigfúsdóttir, 
prófessor við Háskólann í Reykja-
vík, fær tvær milljónir evra, eða 
um 300 milljónir íslenskra króna, 
í rannsóknarstyrk frá Evrópu-
sambandinu. Inga Dóra er annar 
Íslendingurinn sem hlýtur svo 
háan styrk, að því er segir í frétt 
HR. Rannsóknir Ingu hafa staðið 
yfir í tvo áratugi og snúast um 
líðan ungs fólks á Íslandi. Niður-
stöðurnar eru notaðar um gjör-
valla Evrópu til forvarnarstarfs. 

Í tilkynningu HR segir að um 
gríðarlega viðurkenningu sé að 
ræða fyrir áratuga starf Ingu og 
íslenskt fræðasamfélag. - ibs

Íslenskur prófessor styrktur:

300 milljónir 
króna frá ESB

FERÐAÞJÓNUSTA Fjögur skemmti-
ferðaskip með á fjórða þúsund 
farþega koma til Íslands sér-
staklega vegna sólmyrkvans 20. 
mars og norðurljósanna. „Þetta 
er skemmtileg nýbreytni varð-
andi skemmtiferðasiglingar til 
Íslands. Það hefur ekki gerst áður 
að skemmtiferðaskip komi hingað 
um vetur,“ segir Jóhann Bogason, 
verkefnisstjóri hjá TVG-Zimsen, 
í fréttatilkynningu frá fyrirtæk-
inu.

Um er að ræða ellefu daga sigl-
ingu á norðurslóðir og munu öll 
skipin koma til hafnar í Reykja-
vík. Uppselt er í siglingarnar. - ibs

Vetrarsiglingar til Íslands:

Skemmtiferða-
skip í mars

HEILBRIGÐISMÁL Opið hús verður 
hjá Hjartaheillum að Síðumúla 6 
á morgun, sunnudag, frá kl. 11 til 
16 í tilefni GoRed-átaksins. Átak-
inu er ætlað að fræða konur og 
karla um hjarta- og æðasjúkdóma 
sem eru algengasta dánarorsök 
kvenna á Íslandi. 
Konum verða boðnar mælingar 
á blóðþrýstingi, kólesteróli, blóð-
sykri og súrefnismettun og verð-
ur fagdeild hjartahjúkrunarfræð-
inga á staðnum.

Flutt verða fræðsluerindi og 
úthlutað úr rannsóknarsjóði 
GoRed á Íslandi. - ibs

Opið hús hjá Hjartaheillum:

Mælingar á 
blóðþrýstingi

INGA DÓRA SIGFÚSDÓTTIR  Rannsakar 
líðan ungmenna.

SKEMMTIFERÐASKIP  Á fjórða þúsund 
farþegar koma með fjórum skemmti-
ferðaskipum í mars.

Leikskólinn á 
Þórshöfn er
sprunginn

1 ÞÓRSHÖFN Íbúar 
Þórshafnar á Langanesi 

kalla eftir nýjum leikskóla 
í bæjarfélagið. Nú eru 37 
börn í skólanum og nokkur 
börn á biðlista og komast þar 
af leiðandi ekki strax inn í 
skólann. Öflugt atvinnulíf er í 
sveitarfélaginu þar sem Ísfélag 
Vestmannaeyja er með öfluga 
vinnslu. Foreldrar í bæjar-
félaginu kalla því eftir nýju og 
stærra leikskólahúsnæði til 
þess að öll börn komist inn í 
leikskóla. 

Þjóðvegi eitt 
lokað í sex vikur

2 ÁRBORG Vegagerðin hefur 
auglýst lokun á þjóðvegi eitt 

í gegnum Selfoss. Lokunin varir 
frá 25. febrúar næstkomandi í 
allt að sex vikur. Framkvæmdir 
við gatnamót Austurvegar og 
Tryggvagötu á Selfossi er ástæða 
lokunarinnar. Vegfarendum sem 
leið eiga í gegnum bæinn er 
beint á hjáleið í gegnum íbúða-
hverfi en þungaflutningar þurfa 
að fara örlítið lengri hjáleið. Að 
meðaltali fara um sjö þúsund 
bílar á sólarhring um veginn.

Eygló þjappar sveitarstjórn saman

3 SKAFTÁRHREPPUR 
Eygló Kristjánsdóttir, frá-

farandi sveitarstjóri Skaftár-
hrepps, stappaði stálinu 
í sveitarstjórn hreppsins 
þegar slit á ráðningarsamn-
ingi hennar var til umfjöll-
unar í sveitarstjórn. Óskaði 
hún í bókun að allir gætu 
enn unnið saman að góðum 
málum fyrir hreppinn. 
Enginn eiginlegur meirihluti 
var í sveitarfélaginu og unnu 
allir listar saman. Ó-listi 
telur nú það samkomulag 
fokið út í veður og vind við 
starfslok Eyglóar. 
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SEGIR BÍLANA ÖRUGGA  Framkvæmdastjóri Strætó segir öryggisbúnað í nýjum 
bílum akstursþjónustunnar uppfylla öll skilyrði. Hins vegar sjái leigubílar um hluta 
akstursins og þar sé öryggi farþega ekki jafn vel tryggt.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

  Ég hef beðið land-
lækni um 

tölfræðina og 
Landspítal-

ann líka. Þá 
er bara farið 

að þvaðra um 
einhverja 

persónuvernd. 
Bergur Þorri Benjamínsson, 
varaformaður Sjálfsbjargar.

FJÖLMIÐLAR Fréttablaðið og Stöð 
2 hlutu fjórar tilnefningar til 
Blaðamannaverðlauna ársins 
2014.

Viktoría Hermannsdóttir er 
tilnefnd fyrir umfjöllun um inn-
flytjendur. Ólöf Skaftadóttir er 
tilnefnd fyrir viðtal við tvíburana 
Kára og Halldór Auðar- og Svans-
syni. Fyrir rannsóknarblaða-
mennsku ársins eru tilnefndir 
Garðar Örn Úlfarsson og Þor-
björn Þórðarson fyrir umfjöll-
un um flugslysið við Akureyri. 
Í þeim flokki er einnig tilnefnd 
Hrund Þórsdóttir á Stöð 2 fyrir 
umfjöllun um lyfjamistök. Allar 
tilnefningar má sjá á Vísi. - kbg

Blaðamannaverðlaun 2014:

Fimm tilnefndir 
á fréttastofu 365



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km.
Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km.
Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

ford.is

5 dyra  •  MyKey  •  Fáanlegur með vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð  •  Hiti í framsætum  
3,5 tommu upplýsingaskjár  •  AUX og USB tengi  •  Fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur  •  Samlitaðir stuðarar

Rafdrifnir og upphitanlegir hliðarspeglar  •  Tvískipt niðurfellanleg aftursæti 60/40  •  Samlituð vindskeið  •  6 hátalarar
Einstaklega rúmt farangursrými (290 lítra)  •  Frábær í endursölu  •  Start Stop spartækni •  Brekkuaðstoð

Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög fljótur að hitna  •  Samlitaðir hliðarspeglar  •  EasyFuel
ESP stöðugleikastýrikerfi með spólvörn  •  Ofnæmisprófuð efni í innréttingu  •  Fáanlegur sjálfskiptur

5 stjörnu öryggi  •  Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns 

Nýi besti vinur þinn?
Ford Fiesta frá 2.390.000 kr.

Mest seldi smábíll Evrópu

Glæsilegur staðalbúnaður

Komdu og prófaðu
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OPIÐ Í DAG FRÁ KL. 12–16

NÝR NISSAN
X-TRAIL 

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

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

NÝR NISSAN X-TRAIL
ACENTA PLUS DÍSIL
EYÐSLA 5,1 L/100 KM*

5.790.000 KR.
Sjálfskiptur, framhjóladrifinn, 7 sæta.

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Afhending 10 megavatta (MW) af 
raforku í núverandi flutningskerfi 
er aðeins möguleg í tveimur lands-
hlutum – Suðvesturlandi og á hluta 
Norðvesturlands. Slitnað hefur upp 
úr samningaviðræðum milli Lands-
virkjunar og fyrirtækja sem óska 
eftir orkukaupum vegna þessara 
takmarkana í flutningskerfinu og 
þannig eru stór erlend fjárfestinga-
verkefni í hættu.

Þetta var meðal þess sem kom 
fram í máli Óla Grétars Blöndal 
Sveinssonar, framkvæmdastjóra 
þróunarsviðs Landsvirkjunar, á 
aðalfundi Samorku sem haldinn 
var í gær. Fundurinn ályktaði að 
íslenska raforkukerfið væri í alvar-
legum og vaxandi vanda vegna 
hindrana á uppbyggingu og við-
haldi – en þessi vandi hefur verið til 
umfjöllunar hér á landi um árabil. 
Það hefur kristallast í spurningunni 
um hvort tengja eigi saman flutn-
ingskerfi landshluta með háspennu-
línu yfir hálendið, eða með því að 
styrkja byggðalínuna sem fyrir er.

Óli sagði einnig í erindi sínu 
að virkjaðar auðlindir væru ekki 
nýttar til fulls vegna takmarkana 
í flutningskerfinu, en að hans sögn 
takmarkar flutningskerfið vinnslu-
getu Landsvirkjunar um sem 
nemur um 100 gígavattstundum 
(GWh) á ári. Loks torveldar þessi 

staða þróun nýrra virkjunarkosta, 
enda óvissa um flutning orkunnar 
frá virkjunum.

Óþolinmóð
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðn-
aðar-  og viðskiptaráðherra, tók 
í sínu erindi undir áhyggjur og 
ályktanir fundarins um að staðan á 
flutningskerfinu væri grafalvarleg. 
Hún lýsti því yfir að þess væri að 
vænta að nokkuð myndi liðkast um 
skipulagsmálin með tveimur þing-
málum sem hún er vongóð um að 
verði leidd til lykta á yfirstandandi 
vorþingi; um kerfisáætlun Lands-
nets og þingsályktun um málefni 
loftlína og jarðstrengja.

Óþolinmæði ráðherra gagn-
vart 3. áfanga rammaáætlunar 
var öllum fundarmönnum ljós og 
nefndi hún sérstaklega velþókn-
un sína á mjög umdeildri tillögu 
meirihluta atvinnuveganefndar um 
að færa fjóra virkjunarkosti í nýt-
ingarflokk úr biðflokki, til viðbót-
ar við Hvammsvirkjun – sem hún 
sagði mjög skynsamlega. Tilefnið 
var önnur ályktun aðalfundarins 
um að Alþingi færi fleiri orkukosti 
í nýtingarflokk. 

Flutningur orku mikill flöskuháls
Uppbyggingu atvinnulífs á landsbyggðinni er þröngur stakkur skorinn vegna takmarkana í flutningskerfi raforku. Sveitarstjórnarmenn 
norðanlands og austan lýsa þungum áhyggjum. Þolinmæði iðnaðar- og viðskiptaráðherra vegna seinagangs við uppbyggingu er á þrotum.

HÁSPENNA 
  Uppbygging 
flutnings-
kerfisins hefur 
þvælst á milli 
aðila um árabil 
og lokaniður-
staðan er fjarri 
því í hendi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/SAJBJARNI TH. 

BJARNASON
PÁLL BJÖRGVIN 
GUÐMUNDSSON

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Óttast stöðnun
Kannski birtist vandinn sem við 
er að etja – og allir eru sammála 
um að þurfi að leysa þótt leiðirnar 
til þess séu bitbein – þegar sveitar-
stjórnarmenn stigu í pontu og 
gerðu grein fyrir þýðingu flutn-
ingsvanda raforku fyrir byggðir 
norðan- og austanlands.

Páll Björgvin Guðmundsson, 
bæjar stjóri í Fjarðabyggð, minnti 
á að uppbygging í orkumálum og 
álvers á Reyðarfirði hefði átt að 
vera fyrsta skrefið til þróunar 
atvinnulífs á Austurlandi en mögu-

lega væri þeirri uppbyggingu sam-
fara uppbyggingu stóriðju stefnt í 
uppnám. Einnig væri framþróun í 
sjávarútvegi, m.a. með rafvæðingu, 
ógnað.

Milljarða fjárfesting í gíslingu
Það var ekki síður þungt yfir 
Bjarna Th. Bjarnasyni, sveitar-
stjóra í Dalvíkurbyggð. Í sínu 
erindi sagði hann frá því að raf-
orkuþörf Eyjafjarðar væri um 100 
megavött í dag og færi vaxandi. 
Aðeins eru framleidd átta megavött 
á svæðinu og nauðsyn flutnings raf-

orku á svæðið æpandi, sagði Bjarni 
sem greindi frá erlendum aðila sem 
óskar eftir 10 MW í atvinnuskap-
andi fjárfestingu, sem metin er á 
17 milljarða, í Dalvíkurbyggð, sem 
skapa myndi um 120 ný störf og 
umtalsverðar tekjur fyrir sveitar-
félagið og þjóðfélagið í heild. Sú 
erlenda fjárfesting er ekki í hendi 
vegna flutningsvandans.

Bjarni sagði „öfgahópa“ ekki 
mega stöðva uppbyggingu flutn-
ingskerfis raforku og stjórnmála-
menn, sveitarstjórnarfólk og hags-
munaaðila vera sofandi á verðinum. 
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Eyðsla frá
3,8 l/100 km

2CO  frá 
99g/km 5 stjörnur í árekstrarprófi EuroNcap

STJÓRNSÝSLA Ástæða þess að 
Hafnar fjarðarbær leitaði til Voda-
fone um símagögn bæjarins er 
ágreiningur um hvort fundur hafi 
verið haldinn laugardaginn 15. 
nóvember í fyrra í ráðhúsi bæjar-
ins. Á þann fund var starfs maður 
hafnarinnar boðaður og mætti 
hann í ráðhúsið þennan dag. 

Tveir einstak-
lingar sátu fund-
inn með honum 
en ekki er enn 
vitað hvaða ein-
staklingar voru 
þar á ferðinni.

Samkvæmt 
heimildum 
Fréttablaðs-
ins var fundur-

inn á efri hæð ráðhússins á gangi 
þar sem ágætis setustofa er fyrir 
hendi. Sá staður er mjög nálægt 
skrifstofu bæjarstjóra Haraldar 
Líndal Haraldssonar. 

Þennan laugardag var hafnar-
stjóri, Már Sveinbjörnsson, í 
útlöndum og vissi ekki af fundin-
um í ráðhúsinu. 

Á fundinum með starfsmanni 
hafnarinnar var aðallega farið yfir 
vaktir sem starfsmenn Hafnar-
fjarðarhafnar ganga, sem og við-
hald á bryggjunni.

Einnig var farið á fundinum yfir 
rekstur hafnarinnar og starfsmað-
urinn spurður nokkuð ítarlega um 
stjórnun Más hafnarstjóra. 

Þessir þættir sem spurt er um 
eru allir rekstrarlegs eðlis. Hafnar-

fjarðarhöfn er svokallað B-fyrir-
tæki innan Hafnarfjarðar, rekið 
eingöngu á sjálfsaflafé og skilar 
tekjum í sveitarsjóð því rekstur-
inn stendur undir sér og meira til. 

Enginn kannast við fundinn
Menn innan bæjarkerfisins vilja 
ekkert kannast við það að þessi 
fundur hafi nokkurn tímann átt 
sér stað og enginn innan stjórn-
sýslunnar virðist kannast við að 
hafa kallað hafnarstarfsmanninn 
á fund til sín, þennan umrædda 
laugardag 15. nóvember 2015. 

Þegar hafnarstarfsmaðurinn 
fór síðan að tala um þennan fund 
og ræða við samstarfsmenn sína 
um fundinn í ráðhúsinu fóru hjól-
in að snúast á bæjarskrifstofum 
Hafnar fjarðarbæjar. 

„Aðgangskerfið lá niðri“
Til þess að komast inn í ráðhús 
Hafnarfjarðarkaupstaðar á laugar-
degi þarf að hafa kort. Húsið er 
rammlæst og háþróað aðgangs-
stýrikerfi að húsinu veitir upp-
lýsingar um hverjir eru í húsinu 
á hverjum tíma. Hins vegar hefur 
komið fram í viðtölum við starfs-
menn Hafnarfjarðarkaupstaðar 
að svo virðist sem aðgangsstýri-
kerfið hafi „legið niðri“ á nákvæm-
lega þeim tíma sem fundurinn fór 
fram.

Ekki er hægt að finna út í gögn-
um bæjarins hverjir hafi verið í 
húsinu þennan dag og ekki hægt 
að sjá á myndavélum hverjir gengu 

þar um. Hins vegar er vitað að 
bæjarstjóri sjálfur var í húsinu 
þegar fundurinn var haldinn. 

Áminntur fyrir ósæmilega 
hegðun í starfi
Á fundi hafnarstjórnar var ákveð-
ið að áminna starfsmanninn vegna 
ósæmilegrar hegðunar í starfi. 
Ekki var nánar tilgreint hvað 
fólst í orðunum „ósæmileg hegð-
un í starfi“ en að endingu var sam-
þykkt að maðurinn, sem er við það 
að fara á eftirlaun, yrði áminntur. 
Sú áminning er talin vera fyrir 
þær sakir að hann hafi ekki sagt 
satt og rétt frá um fundinn 15. 
nóvember. 

Hafnarstjórn fól hafnarstjór-
anum að áminna starfsmann sinn. 
Már taldi hann hins vegar ekki 
hafa unnið til áminningar með 
nokkrum hætti og neitaði að veita 
hana. 

Áminntur af bæjarfulltrúa
Að endingu var svo ákveðið að 
formaður hafnarstjórnar og 
bæjar fulltrúi Sjálfstæðisflokks-
ins, Unnur Lára Bryde, áminntu 
starfsmann persónulega fyrir 
ósæmilega hegðun í starfi. Afhenti 
Unnur, pólitískt skipuð, starfs-
manni hafnarinnar þá áminningu 
þrátt fyrir að hafa lítið sem ekk-
ert umboð til þess að geta áminnt 
starfsmenn bæjarfélagsins.

Enn er ekki vitað af hverju mað-
urinn var áminntur og enginn vill 
tjá sig um áminninguna.

Bréf frá Félagi skipstjórnarmanna
Stéttarfélag hafnarstarfsmanns-
ins, Félag skipstjórnarmanna, 
sendi Hafnarfjarðarbæ harðort 
bréf vegna áminningarinnar og 
bað bæjaryfirvöld um að aftur-
kalla hana hið snarasta og biðja 
starfsmanninn afsökunar.

Í bréfinu eru vinnubrögðin gagn-
rýnd og fullyrt að starfsmaðurinn 
hafi ekki unnið það sér til saka að 
verða áminntur fyrir störf sín. 

Á síðasta fundi hafnarstjórnar 
17. febrúar var málið gagnvart 
hafnarstarfsmanninum látið niður 
falla og honum sent bréf þar sem 
áminningin er afturkölluð. Ekki 

er beðist afsökunar eins og Félag 
skipstjórnarmanna óskaði eftir.

Enginn vill tjá sig
Hvorki bæjarstjóri, Haraldur Lín-
dal Haraldsson, né oddvitar meiri-
hlutaflokkanna vilja tjá sig um 
málið og segja það starfsmanna-
mál. Því sé ekki hægt að ræða það 
mál í fjölmiðlum.

Hins vegar hefur bæjarstjóri 
sagt í ræðustól í bæjarstjórn 
Hafnar fjarðar að málið hafi verið 
það alvarlegt að það varðaði öryggi 
bæjarins og því þurfti að grípa til 
þeirra aðgerða að kalla eftir gögn-
um hjá Vodafone. sveinn@frettabladid.is

Kannast ekki við fund í ráðhúsinu
Upphaf símtalamálsins í Hafnarfirði er fundur í ráðhúsinu 15. nóvember. Hafnarstarfsmaður segist hafa farið á fund og rætt störf Más 
Sveinbjörnssonar hafnarstjóra. Bæjaryfirvöld verjast allra fregna af fundinum. Starfsmaðurinn fékk áminningu sem var þó dregin til baka. 

SÍMTALAMÁLIÐ Í HAFNARFIRÐI

MÁR SVEIN-
BJÖRNSSON

Í RÁÐHÚSI HAFNARFJARÐARBÆJAR  Hafnarstarfsmaðurinn segir fundinn hafa 
verið á efri hæð ráðhússins, steinsnar frá skrifstofu bæjarstjóra sem var í húsinu. 
Aðgangsstýrikerfið var óvirkt þegar fundurinn var haldinn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 
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  Þannig getur vinnu-
veitandi óskað eftir 

sundurliðun á fjarskipta-
notkun starfsmanna 

sinna, ef hann er áskrif-
andi fyrir þjónustunni.

Björn Geirsson, forstöðumaður 
Póst- og fjarskiptastofnunar.

Nýr SKODA Octavia frá 3.740.000 kr.

Íslendingar elska Skoda enda eru vandfundnari bílar sem henta íslenskum fjölskyldum betur. Þeir eru einstaklega rúmgóðir, 

sparneytnir, öruggir og endingargóðir og þess vegna sérlega vinsælir í endursölu. Komdu og prófaðu skemmtilega Skoda 
hjá okkur í HEKLU í dag milli kl. 12 og 16.

www.skoda.is

SKEMMTILEGUR
Á ALLA VEGU

SKEMMTILEGUR
Á ALLA VEGU

Auglýst er eftir umsóknum í Tónskáldasjóð Rásar 2.
Undirritaðar umsóknir skulu berast sjóðnum á þar til 
gerðum eyðublöðum í þríriti ásamt fylgigögnum fyrir
miðnætti hinn 19. apríl 2015 merktar

„Tónskáldasjóður Rásar 2“  
c/o STEF, Laufásvegi 40, 101 Reykjavík.

Tónskáldasjóður 
Rásar 2 

Umsóknareyðublöð má fá heimasíðu STEFs.

SÍMTALAMÁLIÐ Í HAFNARFIRÐI

STJÓRNSÝSLA Vinnuveitanda kann 
að vera settar skorður samkvæmt 
almennum persónuverndarlög-
um varðandi nýtingu og vinnslu 
upplýsinga. Þetta kemur fram í 
svari Björns Geirssonar, forstöðu-
manns Póst- og fjarskiptastofnun-
ar, við fyrirspurn Fréttablaðsins 
um innan hússrannsókn Hafnar-
fjarðar bæjar á símtölum starfs-
manna sinna og kjörinna fulltrúa.

„Samkvæmt fjarskiptalögum 
er fjarskiptafyrirtækjum skylt 
að afhenda áskrifanda fjarskipta-
þjónustu sundurliðaðar upplýs-
ingar um þá fjarskiptanotkun sem 
áskrifandinn hefur gert samning 
um og greiðir fyrir. Áskrifandi 
fjarskiptaþjónustu getur verið 
fyrirtæki, til dæmis sveitarfélag. 
Þannig getur vinnuveitandi óskað 
eftir sundurliðun á fjarskipta-
notkun starfsmanna sinna, ef hann 
er áskrifandi fyrir þjónustunni,“ 
segir Björn.

Björn tekur fram að símamálið í 
Hafnarfirði hafi ekki borist stofn-
uninni með neinum hætti og sé 
ekki til skoðunar þar. Einnig geti 
hann ekki tjáð sig um einstök mál.

Rósa Guðbjartsdóttir, for maður 
bæjarráðs Hafnarfjarðarkaup-
staðar, vill ekki tjá sig um skoðun 

Hafnarfjarðarbæjar á sím tölum 
bæjarstarfsmanna og kjörinna 
fulltrúa fyrr en Persónuvernd 
hefur lokið afgreiðslu sinni um 
málið. 

Þrír bæjarfulltrúar hafa kvart-
að til Persónuverndar þar sem 
símanúmer þeirra hafi verið könn-
uð vegna innanhússrannsóknar 
bæjarfélagsins á fundi sem talið er 
að hafi átt sér stað þann 15. nóvem-
ber síðastliðinn. 

Þar með hafa bæjarstjóri og 
báðir oddvitar meirihlutaflokk-
anna í Hafnarfirði gefið það út að 
þeir muni ekki tjá sig um málið. 

Kvörtun bæjarfulltrúa minni-

hlutans barst Persónuvernd í vik-
unni og því er líklegt að niðurstaða 
fáist ekki í málið fyrr en að nokkr-
um mánuðum liðnum. 

Halldór Halldórsson, borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í 
Reykjavík, spurðist fyrir um hvort 
viðlíka mál gæti komið upp hjá 
borginni. „Við notum síma okkar 
mikið í vinnunni. Það er skrítið 
og óþægilegt að vita að ein hverjir 
geti fengið upplýsingar um sím-
notkun okkar kjörinna fulltrúa,“ 
segir Halldór. 

Póst- og fjarskiptastofnun mun 
ekki taka málið upp að eigin frum-
kvæði. „Stofnunin tekur ekki upp 
mál sem eru til meðferðar hjá 
öðrum stjórnvöldum. Einnig tekur 
hún ekki upp mál að eigin frum-
kvæði,“ segir Björn forstöðu-
maður.   sveinn@frettabladid.is

Vinnuveitanda geta 
verið settar skorður
Póst- og fjarskiptastofnun segir meðferð gagna hjá vinnuveitendum kunna að vera 
settar skorður í almennum persónuverndarlögum. Oddvitar meirihlutaflokkanna 
vilja ekki tjá sig um málið. Borgarfulltrúi hefur óskað eftir upplýsingum í Reykjavík.

BÆJARSTJÓRN  Meirihluti bæjarstjórnar vill ekki tjá sig um málið fyrr en Persónu-
vernd hefur lokið yfirferð sinni. Það mun taka stofnunina nokkra mánuði að klára 
málið.

RÓSA GUÐBJARTSDÓTTIR  Bíður niður-
stöðu Persónuverndar. Hún neitaði að 
svara hvort hún hefði vitað um innan-
hússrannsóknina þegar hún stóð yfir. 
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VERÐI LJÓS!

Velkomin á ársfund Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á Hilton 
fimmtudaginn 26. febrúar frá kl. 8:30 – 11:00.

Húsið opnar kl. 8:00 með morgunverði og ljúfum tónum.

Dagskrá ársfundar: 

Ávarp ráðherra – Ragnheiður Elín Árnadóttir

Verði ljós! - opnunarerindi – Þorsteinn I. Sigfússon, forstjóri

Ræsing landsbyggðarinnar – Sigurður Steingrímsson

Ljósið í efnistækninni – Guðbjörg Óskarsdóttir 

Hlutverk „ljósmóðurinnar“ – Sigríður Ingvarsdóttir

Ljómandi Fab Lab  – Frosti Gíslason 

Einstök íslensk upplifun – Sigríður Kristjánsdóttir

Brautryðjandinn – viðurkenning Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands

Vistbyggðarstigakerfið BREEAM í nýju ljósi – Ólafur Wallevik

Kastljós á byggingarannsóknir – Björn Marteinsson

Brautargengi, ljósmegin í lífinu – Bjarnheiður Jóhannsdóttir 

Nýsköpun með ljósi – Kristján Leósson

Óvænt endalok 

Fundarstjóri: Hundur í óskilum

Skráning og nánari upplýsingar á nmi.is

GoRed konudagurinn á Íslandi 22. febrúar
Konur klæðumst RAUÐU!

Ertu kona á miðjum aldri – eða áttu nána ættingja sem hafa fengið hjartasjúkdóm?
Vissir þú að hjarta- og æðasjúkdómar eru algengasta dánarorsök kvenna á Íslandi?

Viltu vita meira?

Opið hús í húsnæði Hjartaheilla að Síðumúla 6, milli 11.00 og 16.00

Í boði verður meðal annars: 
• Fræðsla um hjarta- og æðasjúkdóma á formi stuttra fyrirlestra og samtala
• Áhættuþáttaskimum fyrir konur: Blóðþrýstingsmæling, blóðfitumæling, súrefnismettun og blóðsykur
• Útdráttarvinningar fyrir heppna gesti

Kl. 12.45  Ávarp formanns GoRed, Þórdísar Jónu Hrafnkelsdóttur
Kl. 13.00  Úthlutað styrk úr Rannsóknarsjóði GoRed

Hvernig væri að draga fram eitthvað rautt úr skápnum og kíkja við? 

Hugaðu að hjartanu – ekki bíða til morguns, því þú hefur aðeins eitt!

Nánari upplýsingar á www.gored.is og www.hjartaheill.is 
GoRed nælan er til sölu í verslunum Hagkaups

BRETLAND Í aðdraganda stríðsátak-
anna í Úkraínu gerðu hvorki bresk 
stjórnvöld né aðrir ráðamenn í 
Evrópusambandinu sér neina 
grein fyrir því hve andsnúnir 
Rússar voru nánari tengslum 
Úkraínu við Evrópusambandið. 

Þetta kemur fram í ítarlegri 
skýrslu frá Evrópunefnd lávarða-
deildar breska þingsins, að Vestur-
lönd hafi flotið sofandi að feigðar-
ósi hvað þetta varðar.

Nefndin gagnrýnir stjórnvöld 
harðlega fyrir ómarkviss vinnu-
brögð og skilningsleysi á ástand-
inu. Það stafi ekki síst af því að 
dregið hafi verið úr fjárfram-
lögum til greiningar og upplýs-
ingasöfnunar í breska utanríkis-
ráðuneytinu. Vantað hafi fleiri 
sérfræðinga um Rússland í ráðu-
neytið til þess að hægt væri að lesa 
betur í stöðuna.

Þá hafi forysta Evrópusam-
bandsins gefið sér að Rússland 
væri á góðri leið með að verða 
lýðræðisríki, en sú forsenda hafi 
verið of bjartsýn: „Aðildar ríkin 
hafa verið lengi að endurmeta 
samskiptin og aðlagast veruleika 

þess Rússlands sem við eigum við 
að etja í dag,“ segir í skýrslunni.

„Athafnir Rússa þarf að skoða 
innan bæði hins sérstaka sögu-
lega samhengis Úkraínu sjálfrar 
og innan víðara samhengis hegð-
unar Rússa í nágrannalöndunum,“ 
segir í skýrslunni. „Staðan nú er 
mjög frábrugðin því sem var árið 
1991 þegar Sovétríkin liðuðust 
með friðsamlegum hætti í sundur 
í fimmtán ríki.“

Breska stjórnin hafnar þessari 
gagnrýni. David Cameron, for-
sætis ráðherra Bretlands, segir 
aðalatriðið núna vera að senda 
Rússum skýr skilaboð um að það 
sem gerst hafi sé óviðunandi: „Það 
verður að standa við vopnahléið, 
og ef það gerist ekki þá verða 
frekari afleiðingar, frekari refsi-
aðgerðir,“ hefur BBC eftir honum.

Skýrslan var birt í gær, en þá 
var rétt ár liðið frá blóðugasta degi 
mótmælanna í Kænugarði þegar 
meira en 50 manns létu lífið. Um 
það bil tveimur mánuðum seinna 
hófust svo stríðsátökin, sem nú 
hafa kostað meira en fimm þúsund 
manns lífið.  gudsteinn@frettabladid.is

Flutu sofandi 
að feigðarósi
Bresk þingnefnd gagnrýnir bæði bresku stjórnina og 
ráðamenn Evrópusambandsins harðlega fyrir ómark-
viss vinnubrögð í aðdraganda stríðsins í Úkraínu.

BRETLAND Bandarískir og breskir leyniþjón-
ustumenn komust yfir milljónir dulkóðunar-
lykla SIM-korta frá stærsta SIM-kortafram-
leiðanda heims, fyrirtækinu Gemalto sem er 
með höfuðstöðvar í Hollandi.

Þetta kemur fram í skjölum frá bandaríska 
uppljóstraranum Edward Snowden, sem enn 
hefst við í Rússlandi. Vefmiðillinn The Inter-
cept skýrir frá þessu.

Gemalto framleiðir SIM-kort fyrir flest 
stærstu farsímafyrir tæki heims. Bresku og 
bandarísku njósnararnir brutust inn í innra 
tölvukerfi fyrirtækisins og komust þannig í 
aðstöðu til þess að fylgjast með megninu af 

öllum símtölum og textaskilaboðum í far-
símum heimsins án þess að fá til þess heimild 
frá stjórnvöldum eða biðja um upplýsingarnar 
beint frá fyrirtækjunum.

Með því að hafa dulkóðunarlyklana við hönd-
ina losnuðu njósnastofnanirnar einnig við að 
þurfa að leysa úr dulkóðuninni. Bæði Bretar og 
Bandaríkjamenn notfærðu sér þetta á árunum 
2010 og 2011, en ekki kemur fram í skjölunum 
frá Snowden hvort sambærilegar njósnir hafi 
verið stundaðar síðan. Í skjölunum frá Snowden 
kemur fram að símar íslenska símafyrirtækis-
ins NOVA séu meðal þeirra sem njósnastofnan-
irnar höfðu aðgang að. - gb

Uppljóstranir Snowdens sýna að breska og bandaríska leyniþjónustan brutust inn í tölvukerfi Gemalto:

Fengu aðgang að milljónum SIM-korta

HÖFUÐSTÖÐVARNAR  Hollenska símafyrirtækið 
Gemalto framleiðir um það bil tvo milljarða SIM-korta 
á ári hverju. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

HERINN FER  Úkraínskir hermenn á leiðinni brott frá átakasvæðunum, samkvæmt 
ákvæðum friðarsamkomulags. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

ÓSÁTTIR VIÐ RÚSSA  Íbúar í Kænugarði með mótmælaspjöld gegn Pútín Rússlands-
forseta og Rússum almennt. NORDICPHOTOS/AFP

FJÁRMÁL Hjá framkvæmdahópi um 
afnám gjaldeyrishafta er litið svo 
á að það sé áhyggjuefni að hreinn 
tiltækur gjaldeyrisforði ríkisins sé 
aðeins 53 milljarðar króna. Ekki sé 
til gjaldeyrir til að skipta út krónu-
eignum slitabúa föllnu bankanna 
án þess að taka lán. Seðlabank-
inn hefur aðgang að jafnvirði 530 
milljarða í formi lána. „Það hefur 
ekki staðið til að nota gjaldeyris-
varaforða landsmanna til að leysa 
út þessar krónustöður,“ segir Már 
Guðmundsson seðlabankastjóri. - þþ

Ríkið á 53 milljarða tiltæka:

Áhyggjur af 
gjaldeyrisforða



*340 kr. greiðslugjald leggst við hvern mánuð ef greiðslum er dreift á kreditkort. Tilboðin gilda í verslunum Símans í Kringlunni, Smáralind og á Akureyri dagana 21. og 22. febrúar 2015.

Snjallar gjafir og sætir

molar á konudaginn
 

3.490 kr.
á mánuði í 18 mánuði*

4G
16GB 8MP 4,5”

Staðgreiðsla: 58.990 kr.

Samsung Galaxy A3
Einfaldur en eldklár

4.990 kr.
á mánuði í 18 mánuði*

4G
16GB 16MP 5,1”

Samsung Galaxy S5
Kröftugt tæki og stílhrein hönnun 

4.690 kr.
á mánuði í 18 mánuði*

4G
16GB 13MP 5”

Staðgreiðsla: 77.990 kr.Staðgreiðsla: 84.990 kr.

Samsung Galaxy A5 
Óaðfinnanleg upplifun og einstakt útlit

Frábær sími á 
lækkuðu verði.

Verð áður:
99.990 kr.

Konfektkassi 
frá Hafliða 
Ragnarssyni 
fylgir með

Konfektkassi 
frá Hafliða 
Ragnarssyni 
fylgir með

Gildir í verslunum  
Símans í Kringlunni, 
Smáralind og á Akureyri
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S
jávarútvegsráðherra hefur gefist upp. Hann mun ekki 
freista þess að gera breytingar á lögum um stjórn fiskveiða. 
Sjálfstæðisflokkurinn leggst gegn breytingum á gildandi 
lögum, og hefur betur. Þar með hefur flokkurinn náð fram 
vilja sínum og hagsmunum. Þar á bæ þykir betra að hafa 

núverandi lög óbreytt en með boðuðum breytingum ráðherrans. 
Sigurður Ingi Jóhannsson hefur 

sem sagt verið borinn ofurliði af 
samherjum sínum í ríkisstjórn. 
Ráðherrann vann samkvæmt 
stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar-
innar, en þar segir meðal annars: 
„Áfram verður unnið með tillögu 
sáttanefndar sem starfaði á liðnu 
kjörtímabili um að samningsbund-

in réttindi um nýtingu aflaheimilda taki við af varanlegri úthlutun.“ 
Nú er ljóst að hér endar málið. Engar breytingar verða gerðar á 

lögum um stjórn fiskveiða, allavega ekki í næstu framtíð. Fyrsta 
grein í gildandi lögum er ótvíræð: „Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru 
sameign íslensku þjóðarinnar.“ Og: „Úthlutun veiðiheimilda sam-
kvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt 
forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum.“

Vilji var til á meðal þingmanna, og sennilega þá líka ráðherra, 
Sjálfstæðisflokksins að kvótinn, það er veiðirétturinn, verði eign 
útgerðarinnar, kvótahafanna. Í hinu andvana frumvarpi ráðherrans 
var gert ráð fyrir að ekki færi á milli mála að aflaheimildirnar yrðu 
áfram eign þjóðarinnar. Vegna ágreinings milli stjórnarflokkanna 
verður ekkert af breytingum á lögunum, ekki nú frekar en áður. 

Þótt lögin um stjórn fiskveiða verði óbreytt í næstu framtíð er víst 
að ágreiningurinn hverfur ekki. Fram undan eru átök um breytingar 
á veiðigjöldum. Svo kann að vera að ríkisstjórnarflokkarnir nái 
saman um breytt veiðigjöld. Það mun samt ekki duga. Stjórnarand-
staðan mun búa sig undir harða varnarbaráttu. Fátt, jafnvel ekkert, 
veldur eins miklum deilum meðal þjóðarinnar og afgjald útgerðar-
innar fyrir að fá að nýta sameiginlega auðlind okkar. 

Afdrif frumvarps Sigurðar Inga Jóhannsson sjávarútvegs-
ráðherra er skýrasta dæmið um ágreining innan ríkisstjórnarinnar. 
Einstaka stjórnarsinnar hafa á síðustu dögum reynt af veikum mætti 
að gera lítið úr ágreiningnum. Sigurður Ingi á hrós skilið fyrir að 
hafa sagt hlutina eins og þeir eru. 

Hér er tekist á um hugsjónir og mikla hagsmuni. Til þessa hefur 
Sjálfstæðisflokkurinn náð sínu fram á kostnað Framsóknarflokks-
ins. Víst er að það eykur ekki kæti Framsóknar en þrátt fyrir að 
framsóknarmenn fari með sjávarútvegsráðuneytið þurftu þeir að 
lúta í gras í málinu. Eflaust er það sárt. Hverjar afleiðingarnar verða 
fyrir stjórnarsamstarfið er of snemmt að segja til um. Það skýrist. 

Ríkisstjórninni veitir trúlega ekki af að berja í brestina eigi henni 
að takast að koma í gegn nokkrum veigamiklum málum á þeim um 
þrjátíu fundardögum sem eftir eru af þinghaldinu nú á vorþinginu. 
Þar má nefna breytingar á veiðigjöldum, tillöguna um að draga 
aðildarumsóknina að Evrópusambandinu til baka, breytingar á 
rammanum, að ná fram náttúrupassa auk annarra stórra mála. Víst 
er að eitthvað mun undan láta. 

Ríkisstjórnin á á hættu að verða undir í komandi baráttu.Að ná 
ekki fram sumum af sínum helstu málum og það þrátt fyrir að ríkis-
stjórnin hafi drjúgan meirihluta á Alþingi.
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SPOTTIÐ

MÍN SKOÐUN: JÓN GNARR

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is

Viðbrögðin við síðustu 
grein minni, Guð er ekki 
til, hafa verið gríðarlega 
mikil. Fjöldi fólks hefur 

tjáð sig á samfélagsmiðlum og 
víðar. Margir prestar hafa stigið 
fram og skrifað svargreinar bæði 
á visir.is og á tru.is. Mér finnst ég 
knúinn til að koma með andsvar, 
leiðrétta rangfærslur og misskiln-
ing og útskýra afstöðu mína betur.

Ég hef verið gagnrýndur fyrir 
að alhæfa. Samt alhæfi ég ekki 
mikið í greininni. Flest sem ég 
segi byggi ég á persónulegri skoð-

un, reynslu og 
upplifun og tek 
það skýrt fram. 
Ég segi aldrei 
að trú stríði 
gegn heilbrigðri 
skynsemi held-
ur skynsemi 
minni. Þar er 
stór munur á. 

Ég meira að segja takmarka það við 
trúna á persónulegan guð. Ég segi 
ekki að trú og vísindi séu andstæð-
ur heldur að þau séu það oft. Kemur 
það á óvart? Ég get nefnt þróunar-

kenningu  Darwins og umræður um 
loftslagsmál af mannavöldum eða 
stofnfrumurannsóknir og svona 
mætti lengi telja. Margir telja að 
taugarannsóknir verði sú grein vís-
inda sem muni verða í hvað mestri 
andstöðu við ríkjandi trúarbrögð 
í heiminum á næstu árum því þar 
stíga vísindamenn inn á einkalóð 
trúarbragða og heimspeki; manns-
andann sjálfan. Það er alveg rétt 
hjá mér að vísindin hafi velt trúar-
brögðunum af þeim stalli sem þau 
sátu eitt sinn á. Þau eru ekki lengur 
það ægivald sem þau voru.

Guð ©

Varðandi mannréttindi held 
ég varla að ég þurfi að 
tíunda allt það óréttlæti og 

mannréttindabrot sem framin eru 
í heiminum í nafni trúarbragða. 
Reglulega fara fram mótmæla-
göngur í Frakklandi og víðar til 
að mótmæla samkynhneigðum. 
Þar eru áhrif trúar og kennisetn-
inga mjög áberandi. Þeir sem sjá 
það ekki vilja einfaldlega ekki sjá 
það. Staða kvenna er annað dæmi. 
Mér og mörgum öðrum finnst 
trúar brögðin gjarnan gera lítið úr 
konum og setja þær skör lægra en 

karlmenn. Þetta staðfestist hræði-
lega með afstöðunni til fóstureyð-
inga. Þar víkja sjálfsögð réttindi 
kvenna til að ráða yfir sínum lík-
ama gjarnan fyrir trúarkredd-
um. Árið 2012 lést Savita Halapp-
anavar á spítala á Írlandi vegna 
fóstur missis. Læknar hefðu líklega 
getað bjargað lífi hennar en gátu 
ekki samkvæmt lögum sem banna 
fóstur eyðingar.

Að halda því fram að mannrétt-
indi séu í fullkominni harmóníu við 
hinn svokallaða kærleiksríka guð 
reynist því ekki standast skoðun. 

Alhæfingar presta um annað reyn-
ast innantómar þversagnir. Séra 
Sigurður Árni Þórðarson, sóknar-
prestur í Hallgrímskirkju, segir 
til dæmis í svargrein sinni Guð og 
Jón Gnarr 17. febrúar að „Afstaða 
til samkynhneigðra sé t.d. oft-
ast fremur menningarmál en mál 
trúar“. Ég er ekki sammála því. 
Auk þess er það afstaða þjóðkirkj-
unnar að „Hin evangelíska lúterska 
þjóðkirkja er samofin menningu og 
sögu íslensku þjóðarinnar sem og 
annarra norrænna þjóða“. Og er 
það ekki þannig úti um allan heim?

Hommar og konur verða aldrei páfar

Margir þeirra sem tjá sig 
segja að þeim finnist ég 
ekki hafa rétt á að tjá mig 

á þennan hátt, ég hafi hvorki mennt-
un né vit til að ræða um þessi mál, 
„hvorki siðferðilegan né vitsmuna-
legan rétt“, eins og séra Sigurður 
Árni segir í grein sinni. Bæði hann, 
séra Bjarni Karlsson og fleiri virðast 
líka þeirrar skoðunar að ekki megi 
gera grín að trú fólks. Það þykir mér 
hættulegt viðhorf. Erum við örugg-
lega ekki að grínast með það? Flestir 
gera alvarlega athugasemd við að ég 
skuli alhæfa að guð sé ekki til. Samt 
alhæfa þeir sjálfir hið gagnstæða 
á hverjum degi og hafa gert lengi. 
Guð er ekki bara til, hann er kær-
leikur og hann er svona og hinsegin. 
Hvað er það sem gefur þeim rétt til 
þess en meinar mér þess sama? Ég 
get ekki fallist á það. Ég get heldur 

ekki fallist á þá niðurstöðu margra 
að þótt ég hafi ekki fundið guð þá 
hafi guð fundið mig. Séra Sigurvin 
Jónsson, prestur í Neskirkju, gerði 
grein mína að umtalsefni í prédikun 
sinni 15. febrúar og sagði meðal ann-
ars: „Hugmyndin um persónulegan 
Guð er ekki fjarlæg og óskynsamleg, 
heldur aðgengileg öllum sem eru fús 
að leita hans í bæn.“

Þarna er verið að snúa út úr og 
svara alhæfingu með annarri alhæf-
ingu. Það er líka verið að hæðast að 
minni sögu og gera lítið úr minni 
lífsskoðun. Það skipti engu máli hvað 
mér finnst því guði finnst annað og 
eina ástæðan fyrir að ég hafi ekki 
fundið hann sé að ég sé rati og hafi 
ekki leitað nógu vel. 

Ég vil minna trúmenn á að trú-
leysi er lögvarin lífsskoðun á Íslandi. 
Ég er meðlimur í Siðmennt, félagi 

siðrænna húmanista. Ég er stolt-
ur húmanisti. Ég hef nákvæmlega 
sama rétt og hver annar til að tjá 
mig um lífsskoðanir mínar og tjá 
mig á hvern þann hátt sem mér sýn-
ist. Ólíkt mörgum öðrum er ég svo 
heppinn að vera borgari í lýðræðis-
samfélagi sem virðir tjáningar-
frelsið. Guð er ekki einkamál presta. 
Þeir eru engir rétthafar að guðshug-
takinu. Prestar hafa atvinnuöryggi 
sitt og lífsafkomu af því að tala um 
og boða trú. Þeir nýta þann rétt eins 
og þeim þykir þurfa. Ég þekki þessa 
presta alla og að góðu einu og bið þá, 
og aðra trúaða, um að virða minn 
rétt, eins og þeir virða önnur trúar-
brögð. Ég hef atvinnu og lífsafkomu 
af gríni. Ég geri grín að því sem mér 
þykir þurfa að gera grín að, á þann 
hátt sem ég vil og þegar ég vil. 

Ég er Charlie!

Grín er dauðans alvara
Komdu í yogayy gg
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Kennt í Sjúkraþjálfaranum í Hafnarfirði - Sími: 691 0381 - Kristín Björg

Hjónaafsláttur

Yoga l /stólar
• Ertu með vefjagigt
• Ertu Í yfirþyngd
• Ertu að ná þér 
 eftir veikindi
• Ertu komin á efri árin

Yoga ll
• Aukinn liðleiki
• Aukinn kraftur
• Aukinn styrkur
• Aukið jafnvægi

Yoga lll
Ertu að æfa en vilt ná 
lengra með krefjandi 
yogaæfingum

Mikill skoðanamunur innan ríkisstjórnarinnar:

Ráðherra varð  
heimaskítsmát



FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
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Á EDDUNA í 
opinni dagskrá á 
Stöð 2 í kvöld 

klukkan 19.40. Edda 
Björg Eyjólfsdóttir er 
kynnir hátíðarinnar.  

Á NÝJA PLÖTU rapparans 
Drake If You’re Reading This 
It’s Too Late. 

KILJUNA VIÐ eftir David 
Nicholls, sama höfund og 
skrifaði metsölubókina Einn 

dagur.

Á KVIKMYNDAHÁTÍÐINA 
STOCKFISH og horfðu á 
gæðamyndir á hvíta tjaldinu. 

Til dæmis má ekki missa af Two Men 
in Town með Forrest Whitaker og 
Harvey Keitel. 

Gaflaraleikhúsið frum-
sýnir í dag barnafars-
ann Bakaraofninn 
eftir Gunnar Helga-
son og Felix Bergsson. 
Í þessu fjörlega verki 

fyrir alla fjölskylduna opna Gunni 
og Felix veitingastaðinn Bakara-
ofninn þar sem matargerð er lyst 
og lenda í alls kyns vandræðum og 
ævintýrum. 

Leikarar ásamt þeim félögum 
eru þau Elva Ósk Ólafsdóttir og 
Ævar Þór Benediktsson, leikstjóri 
er Björk Jakobsdóttir og tónlistin 
er eftir Mána Svavarsson, þann 
hinn sama og hefur samið alla tón-
list fyrir Latabæjarþættina.

„Við Felix höfum reyndar ekki 
leikið saman á sviði síðan í West 
Side Story árið 1995 þegar ég skaut 
hann til bana í lok hverrar sýning-
ar,“ segir Gunni og hlær. „En nú 
erum við aftur sameinaðir á svið-
inu og í brjáluðu stuði. Þessi skot-
árás í West Side Story hefur samt 
setið eitthvað í Felix mínum því 
um daginn henti hann í mig máln-
ingarfötu svo að vörin sprakk. Það 
sprungu reyndar allir líka úr hlátri 
og því var ákveðið að hafa þetta 
með í sýningunni. Nú fæ ég fjórar 
málningarfötur í fangið á hverri 
sýningu og Felix lofaði að passa sig 
betur,“ segir Gunni og hlær áður en 
hann bætir við: „Þetta málningar-
fötuatriði er aðeins eitt af mörgum 
áhættuatriðum í sýningunni. Við 
erum í bráðri lífshættu við hvert 
fótspor. Við erum svolítið undir 

áhrifum frá Vesturporti og ætluð-
um að láta fólk fljúga alveg hægri 
vinstri en lofthæðin er svo lítil í 
Gaflaraleikhúsinu að við ákváðum 
bara að búa til kjallara í staðinn og 
ég fæ að henda Felix niður í hann.

Við sem erum í að skrifa fyrir 
börn erum í bransanum að bjarga 
mannslífum. Bækur og leikhús 
fyrir börn eru svo mikilvægur 
þáttur í þroska þeirra, námsmögu-
leikum og framtíð. Við teljum því 

að það sé mörgum sinnum mikil-
vægara að gera gott barnaefni 
en fullorðinsefni og við leggjum 
okkur alla fram og við lofum góðri 
fjölskylduskemmtun í Gaflaraleik-
húsinu á næstunni.“  - mg

Við erum í bráðri lífs-
hættu við hvert fótspor
Gaflaraleikhúsið frumsýnir barnafarsann Bakaraofninn með Gunna og Felix undir áhrifum frá 
Vesturporti. Það verður því líf og fjör í Hafnarfirði um helgina. 

HRESSIR SAMAN  Felix Bergsson og Gunnar Helgason frumsýna barnafarsann Bakaraofninn. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

900 g nautagúllas
2 msk. ólífuolía
1 laukur, hakkaður
4 hvítlauksrif, fínhökkuð
1 lítil bjórdós
2 msk. Worcestershire-sósa
4 bollar vatn
2 nautateningar
1 grænmetisteningur

½ bolli sólþurrkaðir tómatar, 
hakkaðir
½ tsk. salt
½-1 tsk. paprika
½ msk. dijon-sinnep
Rauðar kartöflur, skornar 
í fernt
Gulrætur, skornar í 
sneiðar

Gómsætt gúllas með sólþurrkuðum tómötum
Það er fátt betra í miklum kulda líkt og þeim sem herjar á landið um helgina en kraft mikið og bragðgott 
gúllas. Það hentar vel með réttinum að bera hann fram með nýbökuðu og góðu brauði með grófri skorpu.

Hitið ólífuolíu í stórum potti eða djúpri pönnu og 
brúnið kjötið á öllum hliðum. Færið kjötið yfir á disk 
og setjið lauk og hvítlauk í pottinn. Mýkið laukinn 
og hellið bjórnum yfir. Hrærið í pottinum þannig 
að krafturinn á botninum blandist í vökvann. Bætið 
Worcest ershire-sósu, vatni, krafti, sólþurrkuðum tóm-
ötum, salti, papriku og sinnepi í pottinn og látið suðuna 
koma upp. Bætið kjötbitunum í pottinn og lækkið hit-
ann í væga suðu. Látið lokið á og sjóðið við vægan hita 
í tvær klukkustundir. Bætið kartöflum og gulrótum í 
pottinn og sjóðið í 30 mínútur. Rétt áður en rétturinn 
er borinn fram er tekinn 1 bolli af vökva úr pottinum, 
hrærið 2 msk. af hveiti saman við og hrært aftur út í 
pottinn. Þetta er gert til að þykkja sósuna. 

Uppskrift fengin af Ljufmeti.com
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FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...

Magni Ásgeirsson söngvari
Reynir að ná heim fyrir konudag-
inn
„Í kvöld ætla ég ásamt þvílíkum hóp af 
vitleysingum að skemmta á Norðlendingaball-
inu á Spot. Þetta er Hvanndalsstórfjölskyldan, 
fyrrverandi og núverandi Hvanndalsbræður. 
Síðan mun hin goðsagnakennda eitís-
hljómsveit Stuðkompaníið troða upp. 
Ég stefni á að reyna, eins og síðustu 
fimmtán ár, að ná heim á konudaginn 
með eitthvað í farteskinu en miðað 
við veðurspá verð ég sennilega bara á 
Holtavörðuheiði.“ 

Gunnar Hansson leikari
Lokaður inni í klippiherbergi
„Ég verð alla helgina lokaður inni 
í klippiherbergi að gera og græja 
kvikmyndina mína Bakk. Hún er 
væntanleg með vorinu. Það fer að 
koma mynd á hana en við eigum 
enn talsvert fínpúss eftir.“

Brynja Þorgeirsdóttir, dagskrár-
gerðar kona á RÚV
Tek því rólega fram að Eddu
„Í dag mun ég taka því rólega með 
strákunum mínum fram að Eddu-
hátíðinni sem fer fram í kvöld. Á 
morgun mun ég líklega reyna að sjá 
The Theory of Everything eða kíkja á 
Stockfish-kvikmyndahátíðina.“

Rakel Garðarsdóttir, leikstjóri og 
dagskrárgerðarkona á Hringbraut
Umfram allt að hafa gaman
„Í dag fer ég í tökur fyrir nýja þáttinn 
minn sem fjallar um neytendamál og 
svo fer ég á Edduna. Á morgun fer ég 
í blaðaviðtal hjá Vikunni, kannski í 
langþráðan göngutúr eða útihlaup. Það 
veltur allt á veðri en spáin gæti orsakað 
huggulega heimsókn til ömmu.“



POTTURINN BLÓMSTRAR
UM KONUDAGSHELGINA.
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AFMÆLISTILBOÐ – SETTIÐ AÐEINS KRÓNUR

97.490

Vandaður 3ja sæta „retro“ sófi  
og stóll. Ljósgrátt slitsterkt  

áklæði og viðarlappir.
FULLT VERÐ: SÓFI 119.990 STÓLL 74.990

Húsgagnahöllin var stofnuð árið 1965 og er því 50 ára á þessu ári.  
Í tilefni afmælisins bjóðum við nú 50 fallega „retro“ sófa ásamt  

stól á 50% afslætti. Fyrstur kemur fyrstur fær.

ÖRFÁ 
EINTÖK 

EFTIR

H Ú S G AG N A H Ö L L I N B í l d h ö f ð 2

Hinn eini sanni!
LA-Z-BOY er hágæða vörumerki,  þar sem  

þægindi, notagildi og  ending fara saman.  Upplifðu  

hvíld á nýjan hátt og  færðu þægindi inn á þitt heimili  

með  LA-Z-BOY. LA-Z-BOY er eini stóllinn í  

heiminum sem hefur 18 mismunandi hæginda-

stillingar. LA-Z-BOY er  skrásett  vöru-

merki og fæst eingöngu  í  

Húsgagnahöllinni. 

STELLA Rafdrifinn La-z-boy sófi. Svart og brúnt ekta leður 
Stærð: 3ja sæta B:215 D:98 H:104 cm. 3ja sæta B:158 D:98 H:104 cm.

NORA La-z-boy stóll.
Grátt og brúnt  
slitsterkt áklæði.  
Stærð: B:78 D:85 
H:101 cm.

299.990
FULLT VERÐ: 449.990

3ja sæta

399.990
FULLT VERÐ: 549.990

2ja sæta

RIALTO Rafdrifinn 
La-z-boy lyftistóll.

Svart og ljóst  
slitsterkt áklæði.  

Stærð: B:80 D:85 
H:110 cm.

79.990
FULLT VERÐ: 89.990

139.990
FULLT VERÐ: 179.990

KOMDU
OG SKOÐAÐU 

 
SÝNINGARRÝMIÐ 

OKKAR!
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PASO DOBLE
VANDAÐIR Á FRÁBÆRU VERÐI

299.990
FULLT VERÐ: 369.990

 PASO DOBLE tungusófi
Stærð: 300 x 100 x 150 H 95 cm.  

Hægri eða vinsti tunga.  
Slitsterkt steingrátt og drapplitt  

áklæði úr 100% bómull.

ÞEGAR
GÆÐIN NÁ

Í GEGN

UMBRIA U-SÓFI
Fæst bæði hægri og vinstri.  

Slitsterkt áklæði, antrazit og grár
Stærð: Stærri 386 x 250 H: 80 cm  

Minni 326 x 250 H: 80 cm

379.990
FULLT VERÐ: 439.990

Minni gerð

399.990
FULLT VERÐ: 479.990

Stærri gerð

UMBRIA 

sófarnir eru til í 

ótal útfærslum. 

2ja og 3ja sæta, 

hornsófar og 

með eða án 

tungu. Þeir fást 

bæði í áklæði 

og leðri.

NÝTT Í
HÖLLINNI

ÓTRÚLEGT ÚRVAL AF FALLEGRI  SMÁVÖRU
Salt&Pepper

KONUDAGURINN – GJÖFIN FYRIR HANA!
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  Ég hafði lítið leikið 
áður en reynslan var 

stórkostleg. Þetta hafði 
mikil áhrif á mig. 

  Ég byrjaði að leika 
aftur í menntaskóla og 
eignaðist að sjálfsögðu 

vini. En ég hef alltaf 
verið svolítið utangarðs í 
Svíþjóð þótt ég hafi lært 
á venjur samfélagsins og 

að vera alvöru Svíi. Ég 
gat platað fólk að ég 

væri sænskur.

Sverrir sá allt svart 
þegar hann tók á móti 
virtustu leik l istar-
verðlaunum Svía á 
dögunum, Gullbjöll-
unni. „Ég var tilnefnd-

ur til tvennra verðlauna og tók 
líka þátt í krefjandi skemmti-
atriði, var að róla mér í loftrólu. 
Svo komu dætur mínar óvænt á 
svið. Þetta var allt saman mjög 
yfirþyrmandi, ég hafði mikið 
að hugsa um og þegar ég var 
loks kallaður á svið til að taka 
við verðlaununum þá sá ég bara 
allt svart. Ég gleymdi öllu sem 
ég ætlaði að segja,“ segir hann 
og hlær. Það kom ekki að sök, 
í þakkarræðunni sendi  Sverrir 
kveðju til föður síns og fjöl-
skyldu á Íslandi. Sverrir ólst upp 
í Reykjavík en fluttist til Sví-
þjóðar fyrir 25 árum. Þótt fjöl-
skylda hans hafi nærri öll snúið 

aftur til Íslands býr Sverrir enn 
í Stokkhólmi með dætrum sínum 
þremur. 

Ferillinn hófst í Borgarleikhúsinu
Hann hlaut sænsku Gullbjöll-
una fyrir frammistöðu sína í 
kvikmyndinni Flugparken, sem 
er opnunarmynd Stockfish, evr-
ópskrar kvikmyndahátíðar sem 
nú stendur yfir í Bíói Paradís. 
Sverrir er einn af þekktustu leik-
urum Svíþjóðar og Íslendingar 
þekkja hann helst fyrir leik sinn í 
sjónvarpsþáttunum um Wall ander 
lögreglumann. Leikferill Sverris 
hófst hins vegar á sviði Borgar-
leikhússins. Þar lék hann Ólaf 
Kárason Ljósvíking sem barn 
í opnunarsýningu Borgarleik-
hússins á Ljósi heimsins 1989, þá 
 ellefu ára.

Um frammistöðu hans sagði 
Auður Eydal, þáverandi leiklistar-
rýnir DV: „Spegill sálar hans, 
hinn ungi Óli, var ótrúlega vel 
leikinn af Sverri Páli Guðna-
syni, skýrmæltum og yndisleg-
um dreng.“ Sverrir varð fyrir 
djúpstæðum áhrifum og ákvað 

Dæturnar eru 
í fyrsta sæti

Sverrir Guðnason hélt að barnsdraumurinn 
um að verða leikari væri glataður þegar hann 
flutti frá Íslandi til Svíþjóðar. Nú er hann einn 

vinsælasti leikari Svía en gætir sig á því að færa 
ekki dýrmætar fórnir. 

TOGSTREITA  „Ég gat platað fólk að ég væri sænskur,“ segir Sverrir og segist seinna hafa fundið fyrir því að vera utangarðs bæði í Svíþjóð og á Íslandi. „Maður kemur til Íslands og er ekki alveg inni í þjóðfélaginu hér.“ 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjanabjorg@frettabladid.is



Nýtt 
kortatímabil!

Sjáðu allt úrvalið á byggtogbuid.is

20-50% afsláttur
af ÖLLUM pottum og pönnum

Tilboðin gilda í takmarkaðan tíma!
NÝTTU TÆKIFÆRIÐ

POTTASETT 
GRILLPÖNNUR 

GUFUSUÐUPOTTAR
DJÚPAR PÖNNUR

HRAÐSUÐUPOTTAR 
WOK-PÖNNUR

POTTJÁRN
LEIRPOTTAR

KOPARPOTTAR- 
OG PÖNNUR

ÓTRÚLEGT 

ÚRVAL!

Eitt mesta úrval landsins af hágæða 
pottum og pönnum frá:

Fissler.  Perfect every time..

POTTA
OG PÖNNUBÚÐIN ÞÍN

YFIR

TEGUNDIR
100

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Líkaðu við okkur á Facebook: www.facebook.com/byggtogbuid



21. febrúar 2015  LAUGARDAGUR| HELGIN | 24 21. febrúar 2015  LAUGARDAGUR

Fyrsta hlutverk Sverris 
í stóru leikhúsi var 
drengur í Heimsljósi 
í Borgarleikhúsinu 
1989.Hann kom líka 
fram í áramótaskaupi 
1989 og sést hér á 
mynd í atriðinu. Eftir 
þessa reynslu ákvað 
hann að verða leikari. 
Árið 1996 fékk hann 
hlutverk í fyrstu 
sjónvarpsseríunni, 
Sexton. Hann hefur 
leikið Pontus í 11 Kurt 
Wallander-myndum. 
Fengið verðlaun sem 
besti karlleikari fyrir 
hlutverk sitt í dansk/
sænsku myndinni 
Original á alþjóðlegri 
kvikmyndahátíð í 
Shanghai 2009. Hann 
lék aðalhlutverk í 
Storstadsljus í Borgar-
leikhúsi Gautaborgar 
2008 og í Paraplyerna 
í Cherbourg í Borgar-
leikhúsinu í Stokk-
hólmi 2011. Hann 
fékk Gullbjölluna 
2014 sem besti karl-
leikari í aukahlutverki 
í myndinni Monica 
Z og aftur 2015 fyrir 
besta leik í aðalhlut-
verki. Verðlaunin hlaut 
Sverrir fyrir leik sinn 
í kvikmyndinni Flug-
parken, sem fjallar um 
fyrrverandi hokkíleik-
ara sem þarf að takast 
á við dauða besta 
vinar síns. Sverrir var 
einnig tilnefndur á 
hátíðinni í flokki auka-
leikara fyrir hlutverk 
sitt í kvikmyndinni 
Gentlemen.

LÍF OG FERILL SVERRIS

að verða leikari og Kjartan 
Ragnars son, leikstjóra sýningar-
innar, nefnir hann að sé enn þann 
dag í dag hans helsti áhrifavaldur.

„Ég fékk hlutverkið eftir leik-
prufu. Í prufuna fóru heilmargir 
strákar úr skólum á Reykjavíkur-
svæðinu og svo fékk ég hlutverk-
ið. Ég hafði lítið leikið áður en 
reynslan var stórkostleg. Þetta 
hafði mikil áhrif á mig og gerði 
það eiginlega að verkum að ég var 
ákveðinn ellefu ára að verða leik-
ari. Kjartan Ragnarsson leikstjóri 
var magnaður og enn þann dag í 
dag tel ég hann vera einn af þeim 
sem hafa gefið mér mestan inn-
blástur.“

Sverrir lék einnig í áramóta-
skaupi RÚV árið 1989 og hafði 
gaman af. Leiklistarbakterían 
tók sér bólfestu. Hann fluttist ári 
seinna til Svíþjóðar með foreldr-
um sínum. Faðir hans fékk pró-
fessorstöðu í byggingartækni. 
Sverrir kunni ekki sænsku og 
þurfti að fóta sig í nýju sam-
félagi. Á þessum árum hélt hann 
að draumurinn væri úti.

„Ég kunni ekki sænsku og 
hélt að draumurinn væri glatað-
ur. Það var spennandi að koma 
til Svíþjóðar, það er náttúrulega 
margt öðruvísi. Ég talaði ensku 
til að byrja með og þá er maður 
svolítið kúl, svo reyndi ég að tala 
sænsku og var alls ekki kúl. Þetta 
er ekki besti aldurinn til að flytja. 
Ég þurfti auðvitað að kveðja vini 
mína sem var erfitt.“

Alltaf utangarðs
Honum gekk greiðlega að sam-
lagast sænsku þjóðfélagi og byrj-
aði að elta leiklistardrauminn í 
menntaskóla. Hann lýsir togstreit-
unni sem fylgir því að festa rætur 
á nýjum stað.

„Ég byrjaði að leika aftur í 
menntaskóla og eignaðist að sjálf-
sögðu vini. En ég hef alltaf verið 
svolítið utangarðs í Svíþjóð þótt 
ég hafi lært á venjur samfélagsins 
og að vera alvöru Svíi. Ég gat plat-
að fólk að ég væri sænskur,“ segir 
hann og segist seinna hafa fundið 
fyrir því sama á Íslandi. Slík séu 
örlög þess sem á sér tvö heima-
lönd. „Maður kemur til Íslands 
og er ekki alveg inni í þjóðfélag-
inu hér.“ 

Svíar svartsýnni en Íslendingar
Hann segir mikinn mun á 
sænsku og íslensku hugarfari. 
Það íslenska hafi fylgt honum 
og nýtist honum vel í leiklist-
inni. „Svíar eiga það til að vera 
svolítið svartsýnir en Íslending-
ar ávallt bjartsýnir. Þeim finnst 
ekkert ómögulegt og hugsa með 
sér, þetta reddast. Þegar ég flutti 
út þá fann ég strax menningar-
muninn. Ef mig langaði að fara 
í bíó með vinum mínum, þá var 
ekki hægt að láta sér detta það 
í hug og skella sér. Nei, krakkar 
voru að plana slíkar ferðir marga 
daga fram í tímann í dagbókinni 
sinni. Ég hef aldrei fattað það og 
íslenska hugarfarið á betur við 
mig. Það nýtist mér líklega stund-
um mjög vel í leiklistinni í krefj-
andi verkefnum.“

Frelsið í Reykjavík
Sverrir átti heima í Vesturbæ 
Reykjavíkur áður en hann flutti 
til Stokkhólms árið 1990. Hann 
segist hafa notið frelsisins og 
segir sænsk börn fullorðnast 
fyrr. „Við fluttum til Svíþjóð-
ar af því pabbi varð prófessor í 
byggingartækni. Ég átti heima á 
Grenimel og kunni vel við þetta 
frelsi sem krakkar hafa ekki í 
dag, sérstaklega ekki í Stokk-
hólmi. Við lékum okkur þangað 
til við vorum kölluð inn. Svo fann 
ég þegar ég flutti út að krakkar 
voru fullorðnari í Svíþjóð. Ég hef 
það á tilfinningunni að íslensk 
börn hafi fengið að vera lengur 
börn en þau sænsku.“

Leitar að góðri tónlist
Hann er á Íslandi, hann var við-
staddur opnunarkvöld Stockfish, 
evrópskrar kvikmyndahátíðar 
sem nú stendur yfir í Bíói Para-
dís. Hann notar tækifærið og 
heimsækir foreldra sína sem búa 
á Seltjarnarnesi, fer í sund í Nes-
lauginni og hefur það náðugt.

„Ég kem hingað að minnsta 
kosti einu sinni á ári í frí, á 
 sumrin eða um jólin en hef komið 
oftar en vanalega upp á síð-
kastið,“ segir Sverrir og segir 
gott að koma hingað til að slaka 
á. „Ég geri mest lítið, fer í sund 
og í sumar bústað. Mér finnst líka 
gaman að skreppa í veiðitúr.“

Veiktist í tökum
Opnunarmynd kvikmyndahátíð-
arinnar, Flugparken, fjallar um 
fyrrverandi hokkíleikara sem 
þarf að takast á við dauða besta 
vinar síns. Sverrir leikur upp-
gjafa íshokkíleikara með brotna 
sjálfsmynd.

„Ég leik mann sem var íshokkí-
leikari og hefur alist upp í frek-
ar kaldranalegum heimi. Það er 
ekki bara íshokkíið þar sem tek-
ist er á, líka í skólanum. Hann 
hefur aldrei verið númer eitt og 
verið lagður í einelti. Hann hefur 
reynt að þrauka og passa inn með 
því að fylgja öðrum og er laus 
við ákveðni. Þegar vinur hans 
hverfur, þá opnast möguleiki 
á að breyta um stefnu í lífinu. 
Áhorfendur vita ekki alveg hvað 
hann er að hugsa, hann prófar sig 
áfram, ekki endilega til góðs og 
er á mörkunum,“ segir Sverrir 
dulúðugur. Myndin er spennandi 
og mikilvægt að gefa ekki upp 
hvert átök söguhetjunnar leiða. 
Tökurnar voru erfiðar, leikar-
ar og tökulið voru í hörkufrosti 
í tíu tíma á dag í nærri sjö vikur. 
„Þetta var líkamlega erfitt, því 
það var svo kalt. Við vorum sex 
eða sjö vikur í mínus 25 gráðum. 
Vorum úti allan tímann í tíu tíma 
á dag þannig að þetta var svolít-
ið hart. Síðustu tvo dagana varð 
ég ógeðslega veikur. Þá þurfti að 
fresta tökum af því að ég var í 
eiginlega öllum senum og það 
töpuðust tveir tökudagar. Sem 
betur fer voru framleiðendur 
tryggðir fyrir þessu,“ segir hann 
og hlær.

Sverrir þykir hafa gott næmi 
fyrir dekkri tónum tilverunnar. 
„Ég reyni að hafa smá breidd í 
karakternum. Það er eitthvað 
myrkur í okkur öllum og sárs-
auki, þótt lífið sé að öðru leyti 
gott,“ segir hann og segir það 
misskilning að tenging við dekkri 
hliðar tilverunnar sé endilega 
slæmur hlutur.

Dæturnar skipta mestu máli
Sverrir á þrjár dætur, tíu, átta 
og tveggja ára, og er einhleyp-
ur. Hann sleit sambúð við seinni 
barnsmóður sína fyrir ári síðan. 
Þótt leiklistin sé krefjandi setur 
hann dætur sínar í fyrsta sæti, 

framann í annað sæti. Sú ákvörð-
un hefur orðið honum til far-
sældar. „Ég vanda mig við að 
velja mér verkefni vegna dætra 
minna. Kvikmyndir henta mér 
betur til þess að reyna að við-
halda eðlilegu fjölskyldulífi. 
Leikhúslífið er harðari heim-
ur, þar er unnið mikið á kvöldin 
og ég vill ekki gera það. Ég kýs 
fremur að taka vinnuskorpur 
í nokkrar vikur í senn og helga 
svo tíma minn dætrum mínum. 
Ég hef líka komist að því að með 
því að setja dætur mínar í fyrsta 
sæti þá vanda ég mig líka meira 
í þeim verkefnum sem ég tek mér 
á hendur. Ég einbeiti mér betur, 
það er góð leið til þess að gera 
góða hluti að velja vel verkefni 
sín.“ Hann segir bæði sína mestu 
gleði og erfiðustu stundir varða 
börnin sín. „Það er stundum erf-
itt að skipuleggja lífið en með 
börnunum mínum á ég mínar 
bestu stundir. Ég er ánægður, ef 
ég er það ekki, þá sé ég það ekki 
núna,“ segir hann íhugull. „Þær 
eru einfaldlega það verðmætasta 
í lífi mínu. Ég held að allir breyt-
ist og þroskist þegar þeir eignast 
börn því þetta er í fyrsta skipti í 
lífinu sem maður lærir að elska 
einhvern meira en sjálfa sig. Það 
er gott og hollt.“

Tónlistin er innblástur
Á milli þess sem hann sinnir leik-
list og fjölskyldunni nýtur hann 
lífsins. Hann hefur gaman af 
ferðalögum, að elda mat og hlusta 
á góða tónlist. Tónlist notar hann 
oft sem innblástur í leik. Hér í 
Reykjavík ætlar hann einmitt 
að leita sér að góðri tónlist til 
að taka með sér aftur til Stokk-
hólms. 

„Ég myndi vilja segja að ég 
ferðaðist mikið. En ég ferðast oft 
ekki að eigin frumkvæði, vegna 
þess hvað það er mikið að gera er 
ég leiddur á staði sem koma mér 
síðan á óvart. Það er gaman, en 
ég væri líka til að ferðast sjálfur. 
Mig langar til dæmis mjög mikið 
til Japan. Ég hef líka gaman af 
því að hlusta á tónlist, um þess-
ar mundir hlusta ég mest á tón-
list frá The L.A. canyons 1967 til 
1976. Ég ætla að kaupa mér ein-
hverjar íslenskar plötur núna um  

helgina. Ég spila líka og syng, 
þótt ég fái nú ekki oft borgað 
fyrir það,“ segir hann og gerir 
lítið úr hæfileikum sínum.

„Ég hef unnið mikið með leik-
stjóranum Mikael Marcimain. 
Ég fæ mikla orku af því að vinna 
með honum. Hann getur leikstýrt 
mér með því að láta mig fá plötu 
til að hlusta á, eða lag. Tónlist 
skiptir mig miklu máli.“

Vill ekki láta plata sig
Beðinn um að lýsa sjálfum sér 
segist hann fyrst og fremst vera 
hreinskiptinn. Hann vill að aðrir 
komi hreint fram við sig þrátt 
fyrir að lifa og hrærast í því að 
setja á svið tilfinningar. „Ég vil 
helst ekki plata fólk og ég vil 
ekki vera plataður. Ekki í dag-
lega lífinu. Ég held að ég sé ágæt-
is náungi, Það er erfitt að lýsa 
sjálfum sér. Það sem mér finnst 
skemmtilegast er þegar ég segi já 
við einhverju mjög krefjandi sem 
ég þarf að leggja mig fram við að 
gera. Gallar mínir hljóta svo að 
vera hvað ég er óskipulagður og 
óstrúktúraður.“

Hann segist vel geta hugsað 
sér að flytja til Íslands. Það geti 
þó reynst erfitt. Líf dætra hans 
er í Svíþjóð og þaðan vill hann 
ekki rífa þær upp með rótum. 
Hann segir lausnina felast í því 
að koma oftar í heimsókn og 
vinna verkefni á landinu.

„Ég væri alveg til í að flytja en 
það yrði of erfitt með stelp urnar. 
Þeirra líf er hér en ég væri til í 
að vinna meira á Íslandi.  Hingað 
til hefur hins vegar verið of 
mikið að gera í Svíþjóð. En ég 
ætla að tala við fólk um verkefni 
hér,“ segir Sverrir og gefur lítið 
annað uppi.

  Þetta var líkamlega 
erfitt, því það var svo kalt. 

Við vorum sex eða sjö 
vikur í mínus 25 gráðum. 
Vorum úti allan tímann í 
tíu tíma á dag þannig að 

þetta var svolítið hart. 
Síðustu tvo dagana varð ég 

ógeðslega veikur. 
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„Afturgangan er frábær spennubók!“ 
STEINÞÓR GUÐBJARTSSON  /  MORGUNBLAÐIÐ

„Rauk beint í fyrsta sæti á metsölulistum – ég er ekki hissa 
á því. Jo Nesbø stendur upp úr … Snillingur á sínu sviði.“

KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR  /  KILJAN

„Drulluspennandi … rænir þig svefni.“
EGILL HELGASON  /  KILJAN

„Þetta er frábær bók, eins og við mátti 
búast … hrikalega spennandi og óvænt.“

GUÐRÍÐUR HARALDSDÓTTIR  /  VIKAN

„Talandi um spennu, ég tók síðustu 2–300  
blaðsíðurnar í einum rykk.“

Metsölulisti
Eymundsson
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➜ Al Thani-ættin er bundin eins konar þagnarskyldu samkvæmt reglum ættarinnar og þeim er 
annt um að vernda einkalíf sitt. Til að mynda eru aðeins örfáar myndir til af sjeik Mohammed 

og eingöngu fengust skjáskot af netmiðlum í Katar. Upplýsingar um hagi fjölskyldunnar eru 
einnig af skornum skammti en Fréttablaðið hefur heimildir fyrir þessum fyrri störfum sjeiksins. 

Lítið sem ekkert hefur 
heyrst né spurst til 
mannsins sem Al Thani-
sakamálið er nefnt eftir 
í daglegu tali, sjeik 
Mohammed bin Kha-

lifa Al Thani eða einfaldlega 
sjeik Mohammed, eftir að rann-

sókn hófst á málinu hér á landi. 
Al Thani-málið svokallaða er 
eitt stærsta efnahagsbrotamál í 
Íslandssögunni sem sérstakur sak-
sóknari rak gegn fjórum einstak-
lingum, fyrrverandi stjórnendum 
eða eigendum bankans, vegna við-
skipta sem Kaupþing banki hf. átti 
við hinn vellauðuga kaupsýslu-
mann sjeik Mohammed frá Katar 
skömmu áður en bankinn féll.

Samningar tókust hinn 22. sept-
ember 2008 um að sjeik Moham-
med keypti rúmlega fimm prósent 

hlutafjár í bankanum. Selj-
andinn var bankinn sjálf-
ur. Hlutabréfin voru seld 
fyrir 25,7 milljarða króna 
og lánaði bankinn allt sölu-
verðið. Kaupandinn var 
einkahlutafélag í eigu sjeik 
Mohammed og tók hann 
persónulega ábyrgð á greiðslu 
helmings kaupverðsins. Lítið 
er vitað um sjeik Mohammed á 
Íslandi og á tímabili velti ákæru-
valdið fyrir sér hvort hann væri 
yfirhöfuð til. 

Hver er Mohammed 
bin Khalifa Al Thani?

Fréttablaðið kannar sögu og bakgrunn þessa auðuga huldumanns sem komst í 
kynni við stjórnendur Kaupþings í gegnum vináttu við Ólaf Ólafsson. 

Hreiðar Már 
Sigurðsson,
fyrrverandi for-
stjóri Kaupþings, var 
dæmdur í fimm og 
hálfs árs fangelsi fyrir 

markaðsmisnotkun og umboðssvik. 

Ólafur Ólafsson 
fjárfestir hlaut 
fjögurra og hálfs árs 
fangelsisdóm óskil-
orðsbundinn fyrir 
markaðsmisnotkun. 

Sigurður Einarsson, 
fyrrverandi stjórnar-
formaður Kaup-
þings, var dæmdur í 
fjögurra ára fangelsi 
fyrir markaðsmis-

notkun og hlutdeild í umboðssvikum. 
Dómurinn er óskilorðsbundinn. 

Magnús 
Guðmundsson,
fyrrverandi forstjóri 
Kaupþings í Lúxem-
borg, var dæmdur í 
fjögurra og hálfs árs 

fangelsi óskilorðsbundið.

SÖGULEGUR DÓMUR 
Sjeik Mohammed er mikill áhugamaður um 
hestamennsku og er eigandi Al Shahania Stud 
sem er viðurkennt alþjóðlegt kappreiðafyrir-
tæki. 

Tenging sjeik Mohammeds við Kaupþing 
liggur í persónulegri vináttu hans og Ólafs 
Ólafssonar. Vinskapur þeirra er sagður krist-
allast í sameiginlegu áhugamáli, hestamennsk-
unni, en Ólafur heimsótti meðal annars Al 
Shahania-býlið í Doha sem er í eigu sjeiksins.

Ólafur Ólafsson var sá sem kynnti sjeik 
Mohammed fyrir Kaupþingi banka og hafði 
milligöngu um viðskiptin. Ólafur lýsti því yfir 
í skýrslu sinni fyrir dómi að hann hafi á árinu 
2005 kynnst sjeiknum og frænda hans sjeik 
Sultan bin Jassim Al Thani, sem kom að undir-
búningi viðskiptanna með hlutabréf í Kaup-
þingi. 

Sjeik Sultan bin Jassim Al Thani kom til Ís-
lands með Sigurði Einarssyni árið 2008 og sótti 
hann kynningarfund um Kaupþing banka hf. 
með Hreiðari Má, fyrrverandi forstjóra bankans.

Ólafur og Sigurður voru við skotveiðar í 
Englandi árið 2008 með þeim frændum, sjeik 
Mohammed og sjeik Sultan bin Jassim Al 
Thani, þar sem þeir lýstu yfir hrifningu sinni á 
bankanum. 

Fljótlega eftir veiðiferðina bar Hreiðar Már upp við Ólaf að kanna hvort sjeik Mo-
hammed kynni að hafa áhuga á að kaupa hlut í bankanum, sem hann gerði og stuttu 
síðar var staðfest að áhugi væri fyrir hendi. Samkomulag tókst svo í september 2008.

SVONA KYNNTIST AL THANI KAUPÞINGSMÖNNUM
Al Thani-ættin hefur verið 
við völd í Katar síðan á 19. 
öld. Katar er eitt auðugasta 
ríki heims í ljósi auðugra 
náttúruauðlinda og er Al 
Thani-ættin ein efnaðasta 
fjölskylda heims. Um er að 
ræða einveldi sem erfist í 
beinan karllegg. Emírinn er 
höfuð ættarinnar og hann 
velur sjálfur ráðherra og 
lykilmenn stjórnkerfisins. 

Sjeik Mohammed er 
fæddur árið 1964 í Doha, 
höfuðborg Katar. 
Hann býr í höllinni Al 
Shahaniya Palace í 
bænum Al Shahaniya.

Faðir sjeiks Moham-
meds er sjeik Khalifa 
bin Hamad Al Thani. 
Hann var 
einráður 
emír í 
Katar 
1972 til 
1995. 

Einn 

bræðra sjeik Mohammeds 
er sjeik Hamad bin Khalifa 
Al Thani en hann var emír 
í Katar 1995 til 2013 eftir 
að hafa steypt föður þeirra 
af stóli.

Flökkusagan í Katar 
segir að ósætti hafi orðið 
innan fjölskyldunnar eftir 
valdatökuna þar sem hinir 
bræðurnir, meðal annars sjeik 
Mohammed, hefðu getað 
orðið einvaldir.

Á þeim tíma er viðskipti 
íslensku fjórmenn-
inganna áttu sér stað 
við sjeik Mohammed 
var hann bróðir ríkjandi 
emírs í Katar.

Núverandi emír í 
Katar er sjeik Tamim 

bin Hamad 
bin Khalifa 
Al Thani 
sem er 
bróðursonur 
sjeik Mo-
hammeds. 

EIN EFNAÐASTA FJÖLSKYLDA HEIMS 

Nadine Guðrún 
Yaghi
nadine@frettabladid.is

■ Stjórnarformaður í Qatar 
National Bank árið 1990.

■ Fjármálaráðherra í Katar á 
árunum 1995 til ársins 1998.

■ Ráðgjafi emírsins, bróður síns.
■ Aðstoðarforsætisráðherra Katar 

í stjórnartíð bróður síns. 

■ Fjárfestir. Hann á fjölmörg félög 
um allan heim. Vitað er fyrir víst 
að ættin hefur fjárfest gríðarlega 
mikið í London, meðal annars í 
verslunarhúsinu Harrods.

■ Átti íslensk hlutafélög, meðal 
annars Q Iceland Finance sem 
keypti fimm prósenta hlut í Kaup-

þingi. Ákæran í Al-Thani-málinu 
snerist að hluta um lánveitingar 
til aflandsfélaga á Jómfrúaeyjum 
sem fjármögnuðu Q Iceland 
Finance. 

■ Eigandi „Al Shahania Stud“ sem 
er alþjóðlegt kappreiðafyrirtæki í 
Doha.

Myndir og upplýsingar um sjeikinn eru af skornum skammti



10
TÚLÍPANAR

1.490kr.

KOMDU Á KONUDAGINN
OG NÝTTU ÞÉR TILBOÐIN!

Blómaval Skútuvogi kl. 8-19 • Blómaval Grafarholti kl. 8-18 
Blómaval Hafnarfirði kl. 10-17 • Blómaval Akureyri kl. 11-15

Sjá nánari opnunartíma um land allt á blómaval.is

OPNUNARTÍMI Á KONUDAGINN

ILMVATNS-

PRUFA 
Stella MC Cartney

FYLGIR ÖLLUM 

VÖNDUM!

meðan birgðir 

endast

FISKFÉLAGIÐ

Fiskfélagið býður 20% afslátt 

af matseðli, alla virka daga  

Gildir EKKI af vínseðli eða öðrum drykkjum. 

Tilboð gildir út mars 2015

FISKFÉLAGIÐ

20% afslátt

VEGAMÓT
Vegamót bjóða 20% afslátt 
af matseðli og vínseðli gegn framvísun miðans

mánudaga til fimmtudaga. 
Gildir út mars 2015.

2
 f

Þessi m
ið

STILL ALIC
Gildistím

i:
ATHUGIÐ M

27. FEBRÚA

2 fyrir 1  á bíó
Þessi miði gildir 2 fyrir 1 á kvikmyndina 
STILL ALICE  í Laugarásbíó.  
Gildistími: 27. febrúar - 15. mars.
ATHUGIÐ MYNDIN ER FRUMSÝND
27. FEBRÚAR NÆSTKOMANDI.

ns

AFSLÁTTAR-

KORT Á 

VEITINGASTAÐI

fylgir öllum blómvöndum 

í Skútuvogi, Hafnarfirði 

og Grafarholti

meðan birgðir 

endast

Kaupauki 

fylgir öllum 

blómvöndum

2 fyrir 1 á kvikmyndina 

STILL ALICE

fylgir blómvöndum í Skútuvogi, 

Hafnarfirði og Grafarholti

meðan birgðir 

endast

4.490kr

Konudagsvöndur

Kaupauki fylgirGloss eða maskari frá Avon fylgir meðan birgðir endast

Bló
Bló

Orkidea

1.490 kr
2.490

Friðarlilja

1.390 kr
1.990

Konfekt GuyLian

súkkulaðihjörtu

499 kr.

699

Á

696

KONUDAGINN

KONUDAGURINN
í Blómavali!







21. febrúar 2015  LAUGARDAGUR| HELGIN | 30 21. febrúar 2015  LAUGARDAGUR

  Mér finnst æðislegt 
að búa hérna. Það er 

fjölskylduvænt en samt 
nálægt, sveit í borg. Guðný Hrefna Sverris-

dóttir förðunarfræð-
ingur býr ásamt 
eigin manni sínum 
og tveimur börnum 
þeirra á Álftanesi í 

fallegu húsi með stórum gluggum 
og góðu útsýni. „Mér finnst æðis-
legt að búa hérna. Það er fjöl-

skylduvænt en samt nálægt, sveit 
í borg.“

Þegar inn er komið er augljóst að 
við erum hér komin á heimili mikill-
ar smekkkonu, hér blasir við mikið 
af klassískri og fallegri hönnunar-
vöru. Það er augljóst að sá sem hér 
býr hefur gott auga og það er valinn 
hlutur í hverju horni. „Þetta er svo-

lítið blandað, skandinavískt, gamalt 
og nýtt,“ segir Guðný. Hún bætir 
við að innanhússhönnun sé eitt af 
hennar áhugamálum en hún á vef-
verslunina Minimaldecor.is og ber 
heimili hennar hönnunaráhuganum 
augljóst vitni. Hún byrjar að sýna 
okkur sína uppáhaldshluti og það er 
ljóst að af nógu er að taka.

Stílhrein sveit í borg
Guðný Hrefna Sverrisdóttir er búsett á Álftanesi með fjölskyldunni þar sem afar vel fer um þau.  

GAMLAR BÆKUR  
Fyrstu hlutirnir sem Guðný 

sýnir okkur eru gamlar barna-
bækur sem margir kannast 

sjálfsagt við. Bækurnar búa yfir 
tilfinningalegu gildi ásamt því 
að vera hið mesta stofustáss. 

„Amma mín las þær alltaf fyrir 
mig þegar ég var lítil, þær eru 
mjög gamlar, örugglega fimm-

tíu til sextíu ára.“

HANDSAUMAÐUR 
 „Skírnarkjóllinn er hand-

saumaður af langalangömmu 
minni og hann er búinn að 

fara ættliðanna á milli. Hann 
er örugglega níutíu til hundrað 

ára,“ segir Guðný og bætir 
við að nöfn allra barna sem 

hafi verið skírð í kjólnum séu 
saumuð í faldinn og hann 

muni vafalaust halda áfram að 
ganga ættliða á milli.

SKEMMTILEGT  Veggklukkan frá Karlsson setur litríkan og sterkan svip á stofuna. 
Hana keypti Guðný í Berlín. Eigandinn ræður sjálfur hvernig henni er raðað upp. 

KOPAR 
 Tom Dixon-
ljósið setur 
mikinn svip 
á stofuna en 
það er í miklu 
uppáhaldi hjá 
Guðnýju. Ljósið 
keypti hún sjálf 
en það hefur 
í gegnum árin 
fengið marga 
hönnunar-
áhugamann-
eskjuna til 
þess að kikna í 
hnjánum. Kopar 
hefur einnig 
verið að koma 
sterkur inn á 
síðustu árum og 
það er augljóst 
að okkar kona 
er með trendin 
á hreinu.
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➜ STAÐURINN UPPÁHALDSSTAÐURINN   Í stofunni eru stórir gluggar og við þá stendur Eggið sem hannað var af Arne Jacobsen. Stólinn hefur Guðný 
átt í rúm átta ár og í honum fær hún sér morgunkaffið og nýtur útsýnisins. „Ég sit alltaf hérna með kaffibollann og horfi á útsýnið áður 
en við förum af stað,“ segir Guðný, en út um gluggann má sjá alla leið frá Seltjarnarnesi og upp í Hafnarfjörð.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Gyða Lóa Ólafsdóttir
gydaloa@frettabladid.is

TÚLÍPANAR  Lifandi blóm eru alltaf falleg og Guðný er mjög hrifin af túlípönum. Á 
hliðarborði í stofunni stendur fallegur vasi með rauðum túlípönum sem lífga upp á 
stofuna.



YLJAÐU ÞÉR VIÐ BÓK

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildarverð gildir 21. febrúar, til og með 23. febrúar. Vildarverð á bók mánaðarins gildir til og með 28. febrúar. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Afturgangan
Verð: 3.699.-

Undur
Vildarverð: 2.999.-
Verð: 3.699.-

Bonita avenue
Verð: 3.699.-

Etta og Otto og  
Russel og James
Verð: 3.699.-

Öræfi - kilja
Verð: 3.699.-

Villt
Vildarverð: 2.999.-
Verð: 3.899.-

Aftur á kreik
Verð: 3.699.-

Alex
Vildarverð: 2.959.-
Verð: 3.699.-

Hreint mataræði
Verð: 3.999.-

Listamaður á söguslóðum
Verð: 7.999.-

Heimsmetabók 
Skúla skelfis
Verð: 1.699.-

Dansað við björninn
Vildarverð: 3.119.-
Verð: 3.899.-

FEB.KOMIN Í
KILJU

Metsölulisti
Eymundsson

1.
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Danska stjórnin kynnti 
í vikunni hertar 
aðgerðir gegn hryðju-
verkum. Næstu fjög-
ur árin hyggst hún 
verja nærri milljarði 

danskra króna, um 20 milljörðum 
íslenskum, til þess að styrkja lög-
reglu, leyniþjónustu, her og eftirlit 
með almenningi.

Sitt sýnist reyndar hverjum um 
þessi áform. Á vef danska ríkisút-
varpsins segir fyrrverandi yfir-
maður dönsku leyniþjónustunnar, 
Hans Jørgen Bonnichsen, engan 
veginn nógu langt gengið. En á 
sama vef vara mannréttindasér-
fræðingar við því að með þessum 
aðgerðum sé verið að grafa undan 
mannréttindum fólks. 

Til dæmis sé orðalag alltof óljóst 
í lagafrumvarpi um heimildir lög-
reglu til þess að taka vegabréf af 
fólki: „Því ónákvæmara sem orða-
lag frumvarpsins er, því meiri er 
hættan á því að við hittum fyrir 
alsaklaust fólk,“ hefur danska 
útvarpið eftir Peter Vedel Kessing, 
sérfræðingi hjá dönsku Mannrétt-
indastofnuninni.

Sams konar umræða á sér stað 
í fleiri Evrópulöndum, þar sem 
verið er að herða enn frekar varnir 
ríkjanna gegn þeirri hryðjuverka-
ógn sem skekið hefur heiminn 
undan farinn áratug og rúmlega það. 

Ungt fólk á refilstigum
Hinn 22 ára gamli Omar Abdel 
Hamid el Hussein, sem drap tvo 
menn og særði fimm í Kaupmanna-
höfn um síðustu helgi, virðist greini-
lega hafa tekið sér til fyrirmyndar 
árásirnar í París nokkrum vikum 
fyrr. Skotmörkin í báðum borgun-
um voru annars vegar gyðingar, 
hins vegar tjáningarfrelsið.

Ekkert hefur komið fram um að 
el Hussein hafi verið í tengslum 
við öfgasamtök á borð við Íslamska 
ríkið. Hann virðist samt hafa látið 
heillast af baráttu þeirra eins og 
fjölmörg önnur ungmenni víðs 
vegar um heiminn, þar á meðal á 
Vesturlöndum.

Talið er að meira en 20 þúsund 
manns víðs vegar að úr heiminum 
hafi haldið til Sýrlands og Íraks að 
berjast með Íslamska ríkinu. Nokk-
ur þúsund þeirra hafa þegar snúið 
til baka, að því talið er, og þótt 
sennilega séu fæstir þeirra í raun 
og veru líklegir til þess að fremja 
hryðjuverk þá þykir afar líklegt að 
fáeinir þeirra geri alvöru úr því. 

Þar að auki veit enginn hve marg-
ir íbúar Evrópulanda finna hjá sér 
hvöt til þess að leggja málstað Ísl-
amska ríkisins lið upp á eigin spýt-
ur, rétt eins og hinn danski el Huss-
ein. Allt þetta nærir og viðheldur 
óttanum á meðal íbúa, stjórnvalda 
og lögreglu víðs vegar um hinn vest-
ræna heim.

Talað gegn óttanum
Að því leyti hafa hryðjuverka-
mennirnir náð fram markmiðum 
sínum: Óttinn er farinn að stjórna 
umræðunni. Viðbrögð stjórnvalda 
hafa því verið þau að „herða ráð-
stafanir gegn hryðjuverkum“, efla 
öryggisgæslu, eftirlit og njósnir. En 
um leið eru ráðamenn einnig farn-
ir að tala gegn óttanum og andæfa 
gegn þeim fordómum sem óttinn 
elur af sér.

„Þegar aðrir reyna að hræða 
okkur og sundra, þá er svar okkar 
ætíð sterk samstaða. Við erum 
staðráðin í að standa vörð um gildi 
okkar. Við ætlum ótrauð að hlúa að 
frelsi okkar,“ sagði Helle Thorn-
ing-Schmidt, forsætisráðherra 
Danmerkur, á minningarathöfn 
í Kaupmannahöfn á mánudaginn 
var: „Við lítum til hvert með öðru.“

Ráðamenn í París, London og 
víðar í Evrópu töluðu með svipuð-
um hætti í kjölfar árásanna í París 
snemma í janúar.

Helle Thorning-Schmidt hafði 
þá um helgina, þegar el Hussein 
hóf árásir sínar í Kaupmannahöfn, 
tekið fram að Vesturlönd ættu 
engan veginn í stríði við múslima: 
„Þetta er barátta milli gilda sem 
reist eru á frelsi einstaklingsins og 
myrkrar hugmyndafræði.“

Barack Obama Bandaríkjaforseti 
tók í sama streng á málþingi í Hvíta 
húsinu nú í vikunni: „Að sjálfsögðu 
mæla hryðjuverkamenn ekki fyrir 
munn rúmlega milljarðs múslima 
sem hafna haturs hugmyndafræði 
þeirra. Þeir eru ekki frekar full-
trúar íslams en hver annar brjál-
æðingur sem drepur saklaust fólk 
í nafni guðs er fulltrúi kristindóms 
eða gyðingdóms eða búddatrúar 
eða hindúasiðar. Engin trúarbrögð 
bera ábyrgð á hryðjuverkum. Fólk 
ber ábyrgð á ofbeldi og hryðjuverk-
um.“

Bush sagði það líka
Þetta tal er reyndar alls ekki nýtt 
af nálinni. Strax níu dögum eftir 
árásirnar á New York og Wash-
ington í september árið 2011 flutti 
George W. Bush Bandaríkjaforseti 
ræðu, þar sem hann sagði hryðju-
verkamennina alls ekki geta talist 
fulltrúa íslamstrúar: 

„Hryðjuverkamennirnir stunda 
jaðarútgáfu af íslamskri öfgastefnu 
sem íslamskir fræðimenn og allur 
meirihluti íslamskra klerka hafa 
hafnað.“ Þetta sé „jaðar hreyfing 
sem afskræmir hinar friðsamlegu 
kenningar íslams“.

Hann beindi orðum sínum líka 
sérstaklega til múslima um heim 
allan: „Við berum virðingu fyrir 
trú ykkar. Hún er iðkuð hindrunar-
laust af mörgum milljónum Banda-
ríkjamanna og milljónum annarra 
manna í löndum sem Banda ríkin 
telja til vina sinna. Kenningar 
hennar eru góðar og friðsamlegar, 
og þeir sem fremja illvirki í nafni 
Allah lasta nafn Allah. Hryðju-
verkamennirnir eru svikarar við 
sína eigin trú og stefna í raun að 
því að taka íslamstrú ránshendi.“

Helltu olíu á eldinn
Þetta breytti því samt ekki að 
Bandaríkjaher var fljótlega send-
ur af stað til að standa í stór-
ræðum víða í Mið-Austurlöndum 
og allt austur til Pakistans þar 
sem bandarískum sprengjum er 
enn varpað á fólk úr mannlaus-

um flygildum. Flest ríki á Vestur-
löndum hafa tekið þátt í þessum 
hernaði Bandaríkjanna á fram-
andi slóðum.

Um leið þurfti að styrkja varn-
irnar heima fyrir, meðal annars 
vegna þess að hernaðurinn gegn 
hryðjuverkafólki í Afganistan, 
Írak og fleiri löndum þar í grennd 
slökkti ekki aðeins elda heldur 
kveikti jafnóðum nýja: Talibanar 
voru hraktir frá völdum í Afgan-
istan og leiðtogar Al Kaída hrökkl-
uðust í felur, en í beinu framhaldi 
spruttu ofbeldishópar af sama 
tagi upp í nágrannalöndunum og 
teygðu anga sína allt til Evrópu. 

Þótt trúarhiti skýri sjaldnast 
það aðdráttarafl sem baráttusam-
tök gegn ofríki Vesturlanda hafa 
á ungt og ístöðulítið fólk, jafnvel 
víða í Evrópu sjálfri, þá er reglu-
lega verið að drepa fólk í nafni 
hinnar þröngu hugmyndafræði 
íslamskra öfgamanna. 

Gegn þessu brynja stjórnvöld 
sig á Vesturlöndum og grafa um 
leið skotgrafirnar sjálf: „Við erum 
dugleg að vernda okkur sjálf, en 
við getum ekki varið okkur alger-
lega gegn brjálæðingi eins og 
þeim sem við sáum í gær,“ sagði 
Helle Thorning-Schmidt á sunnu-
daginn var.

Óttinn nagar Vesturlandafólk
Danskir ráðamenn andæfa gegn fordómum í kjölfar skotárásanna í Kaupmannahöfn um síðustu helgi, rétt eins og franskir 
ráðamenn gerðu eftir árásirnar í París. Bandaríkjaforseti talar á sömu nótum, en um leið er verið að grafa skotgrafir.

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

ICRS, sem er rannsóknarstofnun um öfgar og róttækni á 
vegum King’s College-háskólans í London, segir að alls hafi 
meira en 20 þúsund manns haldið til Sýrlands eða Íraks að 
berjast með vígasveitum Íslamska ríkisins. 

Þetta er orðinn meiri fjöldi en kom til Afganistans á 
sínum tíma að berjast gegn hernámi Sovétríkjanna, en talið 
er að þangað hafi næstum því 20 þúsund manns haldið. 

Flestir þeirra koma frá Mið-Austurlöndum, eða alls 
um 11 þúsund manns, en frá fyrrverandi lýðveldum 
Sovétríkjanna koma um 3.000 manns.

Upp undir 4.000 manns hafa komið frá löndum 

Vestur-Evrópu til Íraks eða Sýrlands að berjast með 
Íslamska ríkinu. Flestir þeirra koma frá fjölmennustu 
löndunum, sem eru Bretland, Frakkland og Þýskaland.

ICSR telur að 5 til 10 prósent þessara útlendinga 
hafi látið lífið en 10 til 30 prósent að auki hafi farið 
frá átakasvæðunum og séu annaðhvort komin aftur 
til heimalands síns eða hafi ílengst eða bíði átekta í 
öðrum löndum.

Samkvæmt því má búast við að nú séu 12 til 17 þús-
und útlendingar að berjast með vígasveitum Íslamska 
ríkisins í Írak og Sýrlandi.
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BRETLANDBRETLAND
500-600500-600 ÞÝSKALANDÞÝSKALAND

500-600500-600

BELGÍABELGÍA
440440

HOLLANDHOLLAND
200-250200-250

SVÍÞJÓÐSVÍÞJÓÐ
150-180150-180

AUSTURRÍKIAUSTURRÍKI
100-150100-150

DANMÖRKDANMÖRK
100-150100-150

SPÁNNSPÁNN
50-10050-100

FINNLANDFINNLAND
50-7050-70

NOREGURNOREGUR
6060

SVISSSVISS
4040

ÍRLANDÍRLAND
3030

Trúarhiti virðist sjaldan vera raunhæf skýring á því hvers vegna fólk gengur 
til liðs við öfgahópa eða hryðjuverkasamtök. Liðsmenn þeirra virðast oft 
hafa afar takmarkaðan skilning á trúarlegum eða öðrum hugmyndafræði-
legum forsendum þeirra samtaka sem þeir skipa sér í sveit með. Ýmsir 
fræðimenn hafa rannsakað raunverulegar ástæður þess að menn leiðast út 
í slíkt. Hér að neðan eru dæmi um niðurstöður slíkra rannsókna:

Helstu leiðir einstaklinga til róttækni og öfga:
● Persónulegur gremjuvaki: Persónulegur harmleikur eða ranglæti sem 

menn hafa (eða telja sig hafa) orðið fyrir.
● Pólitískur gremjuvaki: Pólitískur harmleikur eða ranglæti sem menn 

þurfa (eða telja sig þurfa) að bregðast við.
● Tilfinningatengsl: Einstaklingur kemst í samband við öfgasamtök vegna 

tengsla sinna við einstakling eða einstaklinga innan samtakanna.
● Rótleysi: Einstaklingur missir félagslega staðfestu í lífi sínu, oft vegna 

áfalla, og verður þá móttækilegur fyrir áhrifum öfgahópa.
● Upphefðarþrá eða spennufíkn: Einstaklingur leitar í hóp þar sem hann 

nýtur viðurkenningar eða fær útrás fyrir spennufíkn.
● Eitt leiðir af öðru: Einstaklingur missir smám saman fótfestuna eftir að 

komið er út á hina hálu braut ofbeldis og öfga.

Það sem einstaklingar sækjast eftir í öfgahópum:
● Hefnd: Einstaklingur er fullur gremju gegn einstaklingi eða hópi sem 

hann telur bera ábyrgð á ranglæti eða óförum sínum eða annarra.
● Upphefð: Einstaklingur leitast eftir að komast í virðingarstöðu innan 

hóps og njóta viðurkenningar.
● Sjálfstenging: Einstaklingur reynir að finna sjálfsmynd sinni fótfestu 

innan hóps með eftirsóknarverðan málstað.
● Spenna: Einstaklingur leitar í öfgahóp vegna fyrirheita eða vona um 

spennu, ævintýri og frægð.
Heimild: Grein eftir Randy Borum úr tímaritinu Journal of Strategic Security, 2011

Trúin skýrir sjaldnast ofstækið

 FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

LEYNISKYTTUR FYLGDUST MEÐ  
Danska lögreglan var við öllu 

búin þegar öryggisvörðurinn Dan 
Uzan var jarðsunginn í Vestre-

kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn 
á miðvikudaginn.



Hér vantar eitthvað …
Hvar er … þú veist …?

Veist þú hvað Kínverjar gerðu  
til að verjast? Þeir reistu múr.  
Og þeir kalla það menningu!  

Á meðan ég lifi verður enginn múr  
reistur í Þýskalandi!

Loksins! Þetta er fullkomið!

Hvað er þetta? Hvaðan kom þetta??
Ég hélt að ég hefði bannað þetta 1940!

„Má hlæja að Hitler?  
Auðvitað, hvers vegna ekki? …

Hitt er betri spurning:  
Er Aftur á kreik fyndin?

Svarið er já.“
TIMES ON SATURDAY

 
 „Vermes tekst mjög vel að búa til  

mjög trúverðugan Hitler:  
stífan, húmorlausan, smámunasaman …

yfirþyrmandi og orðljótan …“
SUNDAY TIMES

Nei, nei, nei, í guðs bænum, skoðaðu sögu- 
bækurnar. Ég hef ekki séð svona síðan 1919.  

Ég lít út eins og Ylmaz í kebab-búllunni.

Burt með þennan!! Stærð skeggsins skiptir 
ekki máli til að vinna stríð heldur  

hversu vel það er klippt …

Ekki Marx! Hans vandamál er  
að hann vildi völdin til fólksins en ekki  

foringjans eins og Stalín.
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lengi að gera vart við sig (HIV). Við 
værum varnarlaus gegn veiru sem 
sameinar þessa þætti. Þrátt fyrir 
öflugar sjúkdómavarnir er aukið 
þéttbýli vandamál og öflugri sam-
göngur opna á nýjar og alvarlegri 
smitleiðir.

4. Hrun vistkerfa
Aldauði er hugtak sem notað er 
yfir atburð þegar yfirgnæfandi 
meirihluta einstaklinga af ákveð-
inni tegund drepst. Þetta hefur 
gerst nokkrum sinnum, til dæmis 
með risaeðlunum. Út frá gífurleg-
um fjölda tegunda sem er útrýmt 
á ári hverju eru margir sem full-
yrða að við lifum núna á nýju skeiði 
aldauða. 

5. Hrun samfélaga
Hér er vísað til efnahagskreppu og 
félagslegs glundroða sem fylgir í 
kjölfarið. Höfundarnir benda á að 
heimsskipan stjórnmála og fjár-
mála byggist á nokkrum stórum 
kerfum sem öll reiða sig hvert á 
annað til að þrauka. Ekki vænlegt 
til árangurs.

6. Árekstur við smástirni
Við fáum heimsókn frá stóru smá-
stirni (5 km í þvermál) á 20 milljóna 
ára fresti eða svo. Blessunarlega 
þekkjum við þessa ógn nokkuð vel. 
Sjálfur áreksturinn yrði alvarlegur 
en stóra vandamálið verður rykský-
in sem leggjast yfir jarðkringluna 
og kæfa gróður og menn.

7. Ofureldstöð
Þær þekkjum við líka vel. Rétt eins 
og vandamálið með smástirnið þá 
eru það gosagnir sem þyrlast upp 
í andrúmsloftið sem verða stóra 
vandamálið með tilliti til samgangna 
og fæðuframleiðslu. Við vitum um 
tuttugu ofureldstöðvar sem stendur.

8. Líftækni
Við erum rétt að fóta okkur í spenn-
andi heimi líftækninnar. Þrátt fyrir 
að erfðabreytt matvæli gefi góða 
raun er regluverkið í þessum bransa 
ungt og máttlítið þegar frumkvöðl-
ar eru annars vegar. Hættan á stór-
felldum breytingum á vistkerfum er 
sannarlega áhyggjuefni, svo ekki sé 
minnst á þróun efnavopna.

9. Nanótækni
Önnur tækni sem við skiljum ekki 
nægilega vel en möguleikarnir 
eru stórkostlegir. Rannsakendur 
benda á hættuna á þróun véla sem 
framleiða eftirlíkingar af sjálfum 
sér sem mögulega geta yfirtekið 
umhverfi sitt.

10. Gervigreind
Raunveruleg gervigreind, ekki 
meðalsnjallar vélar heldur vélar 
með yfirburðagreind eru fyrir-
bæri sem við munum, eðli málsins 
samkvæmt, ekki skilja. Hvernig 
stjórnum við því sem við skiljum 
ekki? Hvað ef velferð mannanna 
skiptir ofurgreinda vél ekki 
nokkru máli?

PODCAST 
Mér finnst huggulegt að geta hlustað á fína 

örþætti á meðan ég labba á milli staða. Mæli 
sérstaklega með þáttunum This American Life 

og Freakonomics. 

QUIZUP 
Þetta íslenska spurningakeppnisapp hefur 

löngu sannað sig sem frábær tímaþjófur. 
Ég bíð spennt eftir nýju útgáfunni. 

TWITTER 
Ég var lengi hrædd við Twitt er en við að ná 

smám saman tökum á því sýnist mér það 
vera skemmtilegasti samfélagsmiðillinn. 

NIGHT SKY 
Sniðugt app fyrir okkur sem 
lærðum aldrei almennilega 
hvernig Karlsvagninn lítur 
út með því einfaldlega að 

beina símanum til himins.

DUOLINGO 
Tungumálakennsluapp þar sem þú verður að 
ná ákveðinni færni til að komast áfram eins 
og í tölvuleik. Skemmtilegt að læra ítölskuna 
sem mig hefur alltaf langað til að kunna. 

UNTAPPD – DISCOVER BEER 
Samfélagsleg viðbót við aukna bjórmenn-
ingu landans þar sem bjóráhugamenn geta 
deilt myndum og staðsetningu bjórsöturs 
með athugasemdum og einkunnagjöf. 

PERIOD TRACKER 
Fyrsta appið sem ég fékk mér á eftir 
Facebook. Sniðugt app sem lærir inn á tíða-
hring hverrar konu betur en hún sjálf, sem 
getur aldeilis verið nytsamlegt. 

MENIGA 
Skynsamlegt app þótt það sé svolítið erfitt 
að hætta að vera í fullkominni afneitun um 
hvað ég eyði peningunum mínum í. 

Þróun í rétta 
átt 
EVOLVE ★★★★ ★
Turtle Rock Studios/
XBOX ONE/PS4 SPENNA

Leikjahönnuðirnir hjá Turtle Rock 
Studios kunna að búa til tölvuleiki. 
Þeir sönnuðu það með Left 4 Dead, 
einum besta fjölspilunarleik fyrr og 
síðar. Áherslan á samskipti spilara 
er einnig í Evolve en hér gengur 

framleiðandinn skrefinu lengra.
Spilarinn velur milli fjögurra 

flokka veiðimanna elta skrímslið 
á fjarlægri plánetu. Flokkarnir 
eru afar fjölbreyttir. Hver og einn 
er ómissandi ef markmiðið er að 
drepa skrímslið. Þannig er samstarf 
spilara nauðsynlegt. Spilarinn getur 
síðan valið að stjórna skrímslinu 
og um leið breytist Evolve í satan-
íska útgáfu af Pacman. Skrímslið 
drepur og étur til að komast á 
næsta stig þróunar. Þegar 3. stigi er 
náð er skrímslið nánast ósigrandi.

Spilunin er frábær og sömu-
leiðis hönnun umhverfisins og 
borðanna. Sagan er þó varla til 
staðar sem er miður og óheyrilegt 
framboð af niðurhalsefni (DLC) við 
útgáfu er síðan hálfgerð móðgun 
við spilara.

Stóra vandamálið aftur á móti 
er mannlegi þátturinn. Afar fáir 
spilarar nota hljóðnemann, örfáir 
í raun og um leið hrynja samskipti 
spilara. Ef þú ætlar að spila hinn 
frábæra Evolve, notaðu hljóð-
nemann. - khn

T. S. Eliot veltir fyrir sér í 
stórvirki sínu The Holl-
ow Men tilgangsleysi 
mannsins, vonleysinu 
sem sífellt gerir vart 
við sig í skúmaskotum 

mannshugans. Eliot fullyrðir í lokin 
að heimurinn farist ekki með hvelli, 
heldur kjökri. Mögulega sá Eliot 
ekki stóru myndina. Mögulega er 
enginn tilgangur annar en að bæta 
heiminn. Þetta er að minnsta kosti 
það sem Dennis Pamlin og Stuart 
Armstrong, rannsakendur hjá 
Global Challenge Foundation og Fut-
ure of Humanity-stofnuninni lögðu 
til þegar þeir skráðu tíu líklegustu 
sviðsmyndirnar fyrir ragnarök út 
frá vísindalegum heimildum. Hætt-
urnar eru til staðar og munu líklega 
raungerast. Það er markmið okkar 
að koma í veg fyrir það.

1. Stórfelldar loftslagsbreytingar
Þetta ætti ekki að koma á óvart. 
Óvissuþættirnir eru margir (þiðnun 
sífrera o.fl.) og gera það að verkum 
að erfitt er að segja til um hversu 
mikið hitastig kemur til með að 
hækka. Bjartsýnismenn segja 2°C, 
aðrir gera ráð fyrir 4°C og 6°C á 
næstu öldum. Slík hækkun mun 
hafa ólýsanleg áhrif á vistkerfi 
jarðar. Fótunum er kippt undan til-
vist mannsins. Það sem meira er þá 
vitum við að loftslagsbreytingar 
hafa verið orsökin fyrir hruni sið-
menninga áður.

2. Kjarnorkustyrjöld
Gömul og góð hugmynd. Hér er 
áhersla lögð á samskipti kjarnorku-
veldanna, hvernig þeim er háttað og 
líkur á átökum. Styrjöld sem þessi 
og kjarnorkuveturinn sem fylgir 
mun að öllum líkindum raska fæðu-
framleiðslu heimsins. T.S. Eliot hefði 
verið hrifinn af þessu. Í kjarnorku-
styrjöld sveltum við.

3. Hnattræn farsótt
Við þekkjum pestir sem eru ólækn-
anlegar (ebóla), banvænar í meiri-
hluta tilfella (hundaæði), gríðarlega 
smitandi (venjulegt kvef) og eru 

Stórfelldar loftslagsbreytingar 
líklegasta orsök heimsendis
Hvernig ferst heimurinn? Ný rannsókn byggð á vísindalegum gögnum útlistar líklegustu ástæður heimsendis. Markmið 
rannsóknarinnar er að hvetja fólk til umhugsunar um hætturnar. 

EVOLVE  
 Leikurinn 
er ný 
nálgun á 
skotleiki.  

1

9

23

6

UPPÁHALDS 
ÖPPIN8

Hildur 
Sverrisdóttir
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins

Kjartan Hreinn 
Njálsson
kjartanh@365.is

3G 9:41 AM

NightSky Twitter PeriodTracker

QuizUp PodCast DuoLingo Untappd

Meniga





G 8855 42 lítra 53x37x31cm  1.790

G 801 18 lítra 43x28x23,5 cm           865
G 802 11 lítra 35,5x24x20,5 cm        637
G 803 6 lítra 28,5x20x18,5 cm          484
G 804 2,5 lítra 23x16x14 cm             370
G 805 23 lítra 50x33,5x27 cm     1.373

5055  28x18,5x14,4 cm 489
5056  41x29x15 cm       884
5057  41x29x25,5 cm    983

Furukrossviður
Birkikrossviður
Mótakrossviður
Gólfplötur - rakavarðar 
spónaplötur með nót
Veggplötur með nót
Skrúfur og festingavörur
Sökkuldúkur

Guoren hitastýrð blöndunartæki

N e y t e n d u r  a t h u g i ð !  M ú r b ú ð i n  s e l u r  a l l a r  v ö r u r  s í n a r  á  l á g m a

Þýsk gæði

CERAVID SETT 
WC - kassi, hnappur 
og hæglokandi seta. 

Þýsk gæðavara  
39.990

g

CERAVID SET
WC - kassi, h
og hægloka

Þýsk gæð

39.9

Hæglokandi seta

Skál: 
„Scandinavia  
design“

3-6 lítra 
hnappurr

Sk
„S
d

LÁTUM FAGMENN 
VINNA VERKIN

Málm handföng. 
Rósettur  
og hjámiðjur fylgja.
 

Guoren 1L Hitastýrt 
baðtæki standard 

kr.16.990

Guoren TLY Sturtusett 

kr. 39.990

Guoren-BO Hitastýrt 
tæki með niðurstút 

kr.13.990
Guoren-AL Hitastýrt 
tæki með uppstút 

kr.13.990

Guoren 4F Hitastýrt 
baðtæki Exclusive 

kr.18.990

EN 1111:1997

BOZZ sturtuklefi
 80x80cm

41.990

11.990

AGI-167 hitastýrð 
blöndunar  tæki fyrir sturtu
fáanleg með upp stút.

Rósetturog hjámiðjur  
fylgja. 

Fást einnig í 90x90cm á 
kr. 43.490. Einnig eru  
til rúnnaðir 90x90 klefar 
á kr. 43.990

Sturtustöng og -brúsa fylgja.

Vatnslás og botnventill frá  
McAlpine seldur sér á kr. 1.290

Allt fyrir baðherbergið

Deka Pro 10
Innimálning. 10 lítrar

6.995

Deka Meistaragrunnur
Hvítur. 1 líter

1.895
eka Meista

Deka Meistaralakk 70 
Akrýllakk. hvítt. 1 líter

2.195

Scala Panellakk
Glært. 1 líter

1.795

Scala málarakýtti

495

Mako ofnarúlla

425

Mako pen-
sill 50mm 

275

Málningarlímband 
38mmx50m

315

Deka Olíulakk 30 

2.195

Deka Gólfmálning 
grá 3 lítrar 

4.995

D k Olí l kk 30

Hagmans 2 þátta  
Vatnsþ / epoxy 4kg

11.860

Deka Project  grunnur. 10 lítrar

6.295
Aqua 25 innimálning á böð 4 lítrar

4.795

Deka Spartl LH. 3lítrar

2.295nnuuuuuuuuuururuuuruuuruuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Bakki, 25 cm rúlla, grind 
og pensill. - Sett

1.695

Deka Olíugrunnur 
1 líter

1.895
Áltrappa 4 þrep 

4.940

DekaCryl 7 
Innimálning. 10 lítrar

5.995

D k Olí
Mako málaramotta 
1x3 metrar

1.145

Málningarpappi 20mx80cm

 795 
Maston Hammer 
málning 250 ml. 

1.095

Maston Hammer 
málning 750 ml. 

2.395

Deka Pro 4. Veggja- og 
loftamálning. 10 lítrar

6.195

GÓÐ ÞVOTTAHELDNI

Gæðamálning á góðu verði

Plötusala Múrbúðarinnar er á 
Kletthálsi 7 Reykjavík og 
að Fuglavík 18 í Reykjanesbæ

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

Chemfix 
teinalím 345 ml

2.295,-
Mikið úrval af skrúfum  
og festingavörum

Bjálkaskór frá kr. 190Gataplata 100x300mm kr. 295Þakásanker 170x32mm kr. 95Vinkill 90x90 kr. 110

Þýskar gæðavörur

   Skrúfur-stærðir 4-6mm allt að 140mm langar  
   A4     A2     Rafgalv     Ruspert     Gipsskrúfur    Kopar

Ruspert skrúfupakki 4,5x50 200 stk kr. 

1.095

Deka festifrauð 
750 ml

 985 kr.

LIFI SAM-
KEPPNIN!

Rakaþolplast 0,2 mm 
Stærð 4x25metrar= 100m2 

kr. 11.990

G B003 með hjólum 28 lítra 49x36x28 cm  1.470

G 201 með hjólum 108 lítra 71x52x44cm  3.250 G 002 með hjólum 52 lítra 58x42x34 cm  2.149
G 003 með hjólum 28 lítra 49x36x28 cm  1.279

G 7805 23  lítra 50x33,5x27cm   1.370

eð jólum 108 lítra 71x52x44cm  3.250
G 0

G

5807 52 lítra 1.971
5808 72 lítra 2.559

4 litir
2 stærðir

4 litir
3 stærðir

5005 3,5 lítra 489
5006 7,5 lítra 785
5007 15 lítra  995

3 litir
Grænt, bleikt, blátt

m/hjólum+loki 90 lítra 2.658
40 cm 295
50 cm 495
60 cm 795

060

1012
8019

13 lítra 440 m/loki 20 lítra 983

m/loki 

60 lítra 2.590

2 litir

Allt í plasti

LF Veggspartl 
0,5 litrar 

945
25cm Málningarrúlla  
og grind

       840 
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Margar 
stærðir 
og gerðir

Ódýrar mottur  

40x60 cm frá kr. 
350

PVC mottur 50x80 cm1.590
66x120 cm  kr  2.890
100x150 cm kr 5.590

Breidd: 67 cm
Verð pr. lengdarmeter 
1.595

Breidd: 1 metri
Verð pr. lengdarmeter 
1.845

6mm gúmmídúkur grófrifflaður 
2.990pr.lm.
einnig til 3mm á kr.

1.990

Gúmmímottur margar 
gerðir og stærðir, 
verðdæmi 66x99cm

2.190

Dreglar og mottur - gott úrval

Deka Acryl grunnur

1 kg 1.380
5 kg 4.940

Weber Milligróf múr-

blanda 25 kg 1.890
Weber REP 980 
þéttimúr grár

25 kg 3.590

Weber Gróf 
Múrblanda

25 kg1.690

Deka Acryl grunnu
Deka Latex

5 lítr.  4.795

Deka Fíber trefja-
styrkt múrblanda

25 kg  3.350

Weberfloor 
4150 flotefni 
4-30mm

2.590

Weberfloor 
4160 Hrað-
þornandi 
flotefni 
2-30mm

3.890

Weberfloor 
4310 
Trefjastyrkt 
flotefni 
5-50mm

2.890

Weberfloor
4350
Flotefni  
fyrir 
20-80 mm

2.290

W
4
F
f
2

2

Hágæða múr- og flotefni

Rakaþéttikvoða 7 kg

6.290
Flísalím Profiflex 25 kg

3.190

 

Comfort line plastparket, dökk eik 1215x194x8,3 mm 

1.655 kr. m2

8,3 mm 
þykkt

8,3 mm 
þykkt

Eik Natur Planki  1.790pr.m2
Comfort line plastparket, eik 1215x194x8,3 mm 

1.655 kr. m2

Comfort line plastparket eik 1215x194x8 3 mmC

8,3 mm 
þykkt

NG-Kutahya Orient Anthrazite 33x66cm 

3.490 kr. m2

Náttúrusteins mósaik
Rose, 30x60cm postulíns gólfflís

2.990 kr. pr. m2

Veggflís, Kai, hvít, 25x40cm 

2.290 kr. pr. m2

Rose 30x60cm postulíns gólfflís

Veggflís, Kai, hvít, 25x40cm

Steinskífa Mustang 30x60

3.990 kr. pr. m2

Parket og flísar í úrvali

Protool fjölnota
verkfæri 220W með 
37 fylgihluti í tösku

11.990

Protool Mini fjölnota 
sög 600 W 85mm m/6 
fylgihlutum

13.990

Drive Delta Sander  

180W 

3.390 
15 metra rafmagnssnúra

3.190 Kapalkefli 15 mtr

4.190

Vinnuljós (langhundur) m/flúor peru 8W 

2.490

Verkfæraúrval

Rafmagnshita-
blásari 2Kw

1.990 

T38 Vinnuljós

5.590

Drive 12V Li Ion rafhlöðuborvél

5.918

Búkki – Vinnuborð 
stillanlegt (E) 

3.942

Drive útdraganlegt 
rafmagnskefli 
15 metra 

11.990111111111111111111111111.9990

Rafhlöðuborvél með höggi,  
HDA2544 18V

17.990

Drive hornalaser 90 gráður

12.450

63303 2 Tóg 450 cm
– þolir 2,3 tonn

1.750  
ng

38.990

16.990

SHA-0203 
Vinnuljóskastari 
m handf 400W ECO pera 
1,8m snúra

3.490

Reykjavík Kletthálsi 7 Opið virka daga kl. 8 -18, laug. 10 -16

Reykjanesbær Fuglavík 18 Opið virka daga kl. 8 -18
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lands, meðal annars felldi hann úr gildi 
frjálslynda stjórnarskrá og setti aðra og 
íhaldssamari í staðinn. Fóru brátt 
að renna á Serba tvær grím-
ur um þeirra unga kóng.

Kynósa drottning
En þegar Alexand-
er gekk í hjóna-
band árið 1900, 
þá fyrst blöskr-
aði  ýmsum. 
Konan Draga 
hafði verið hirð-
mær móður 
hans, hún var 
12 árum eldri 
en Alexander og 
þótt stillilegar ljós-
myndir þess tíma 
beri það ekki endilega 
með sér, þá þótti hún sér-
lega kynósa og var sögð hafa 
veitt hinn bjálfalega strákskóng í 
rekkjugildru sína. Og sat hann þar svo 
fastur og heillaður. En flestum öðrum 
þótti Draga drottning helstil 
ótigin og jafnvel grodda-
leg. Allra verst var þó að 
allir í Serbíu vissu að 
Draga gat ekki átt 
börn, það hafði víst 
reynt meira en nóg 
á það gegnum tíð-
ina. Og því voru 
ríkiserfðir í upp-
námi eftir dag 
Alexanders.

Þ a u  A l ex-
ander og Draga 
gripu hins vegar 
til óvæntra bragða. 
Allt í einu var til-
kynnt að víst væri 
Draga barnshafandi og 
von á erfingja krúnunnar. 
Þetta var hins vegar bara lygi og 
þegar allt komst upp fannst þjóðinni sér 
hafa verið gerð hin versta niðurlæging 
– og enn verra var að Nikulás II Rússa-
keisari móðgaðist stórlega yfir þessum 
fíflaskap, og kólnaði nú mjög samband 
Rússa og Serba. Alexander greip þá til 
þess að vingast við Austurríkismenn og 
virtist tilbúinn til að gefa upp á bátinn 
kröfur Serba til Bosníu í skiptum fyrir 
vináttu við Vínarborg.

Þegar svo spurðist út að Alexander 
ætlaði líklega að gera bróður Drögu 
að ríkisarfa sínum, þá var mörgum 
nóg boðið, því þessi bróðir þótti bæði 

ofstopafullur hrokagikkur og fífl. 
Dimitrijević ofursti (Nautið) stofnaði 

nú leynifélagið Svörtu höndina 
til að vinna á konungshjón-

unum og það leynifélag 
stóð fyrir árásinni 

á konungshöllina í 
júní 1903 sem end-
aði með hinum 
hrottalegu morð-
um á konungs-
hjónunum.

Hvað hefði 
breyst?
Hinn nýi kóngur 

Serbíu, Pétur I, 
lét það verða sitt 

fyrsta verk að blása 
af vinskap við Aust-

urríki en ganga aftur 
í faðm Rússa. Og vissan 

um að Rússar myndu ævin-
lega standa að baki Serba olli því til 
dæmis að Nautið og hans Svarta hönd 
fóru nú hiklaust að grafa undan yfir-

ráðum Austurríkismanna í 
Bosníu. Og þegar korn-

ungur serbn eskur 
Bosn íumaður að 

nafn i  Gavr i lo 
Princip myrti 
ríkisarfa Aust-
urríkis, Franz 
Ferdinand, 
í höfuðborg 
Bosn íu, Saraj-
evo, í júní 1914, 
hver stóð þá að 
baki því laun-

morði?
Jú ,  N a u t i ð 

Drag utin Dimitrij-
ević og enginn annar.
En ef Alexander og 

Draga hefðu nú sloppið lif-
andi frá tilræði Svörtu handar-

innar og kóngur aftur náð að treysta 
sig í sessi í Serbíu, svo hann hefði feng-
ið tóm til að rækta nýja vináttu Serba 
og Austurríkismanna, þá er að minnsta 
kosti ljóst að kveikjan að fyrri heims-
styrjöldinni hefði ekki orðið morðárás 
á Franz Ferdinand að undirlagi Serba. 
Hverju það hefði nákvæmlega breytt 
og hvort Evrópa hefði sloppið alveg 
við hina ægilegu styrjöld í fjögur ár 
og hið hræðilega mannfall, það vitum 
við náttúrlega ekki.

Því það gerðist ekki. Drottningin dó 
í sínum eina sokk.

Drottning var bara á einum 
sokk. Þetta var að vísu 
silkisokkur af vönduð-
ustu gerð, mjallahvítur og 
náði henni passlega langt 
upp fyrir hné, ekkert upp 

á það að klaga, en þetta var samt bara 
einn sokkur, og hversu virðuleg getur 
drottning verið í aðeins einum sokk? 
Auðvitað hafði hún svo sem ýmislegt 
fleira og líklega stærra til að hafa 
áhyggjur af rétt í svipinn, hún heyrði 
hrópin og köllin í morðvörgunum þegar 
þeir fetuðu sig um höllina í leit að kon-
ungshjónunum, hún hafði heyrt ógur-
legan hvellinn þegar þeir sprengdu sér 
leið inn í svefnherbergi hjónanna, og ef 
þeir römbuðu á kytruna þar sem þau 
lágu í felum væri eins víst að þau yrðu 
drepin formálalaust, hún hafði heyrt 
skothvellina þegar þeir stráfelldu líf-
verði og þjónustufólk, en þótt lífshættan 
væri raunveruleg, þá var hún drottning 
samt og ekki hátignarlegt að vera bara 
í einum sokk.

Hún hét Draga, var drottning í Serb-
íu og þetta var árið 1903. Skelfileg 
saga, alveg hreint. Samsærismennirn-
ir höfðu brotið sér leið inn í konungs-
höllina í Belgrad um lágnættið og skutu 
formálalaust alla sem ekki gáfust upp 
fyrir þeim umsvifalaust, þeir voru vel 
skipulagðir og gengu hiklaust til þessa 
grimmdarlega leiks, en verðirnir í höll-
inni ringlaðir og vissu ekki sitt rjúkandi 
ráð eftir að rafmagnsljósin voru eyði-
lögð, þá þegar voru menn orðnir háðir 
rafmagnsljósum en samsærismenn 
höfðu kyndla og kerti. Þeir sprengdu 
upp volduga hurðina að svefnherberg-
inu með dínamíti, en það reyndist vera 
tómt, samsærismenn tóku að óttast að 
konungshjónin hefðu komist undan og 
allt væri að fara út um þúfur. Í tvo tíma 
leituðu þeir um höllina hátt og lágt, þá 
kom loks einhver auga á svolítið skráar-
gat á einum veggnum í herbergi kon-
ungshjónanna.

Handan skráargatsins var örlítil 
kompa. Þangað höfðu kóngurinn Alex-
ander I og hans Draga drottning náð að 
stinga sér rétt áður en dínamítið tætti 
sundur hurðina að herbergi hennar. 
Þessi kompa hafði verið inngangur að 
leynigöngum sem lágu yfir í rússneska 
sendiráðið handan götunnar og skyldi 
nota einmitt í tilfellum sem þessum. En 
þegar Alexander gekk að eiga drottn-
ingu sína hafði hún látið þernur sínar 
koma þar fyrir níðþungu strauborði, nú 
hvíldi borðið óhreyfanlegt ofan á hlera 
leyniganganna og konungshjónin máttu 
dúsa bjargarlaus í kompunni fram eftir 
nóttu meðan samsærismenn leituðu af 
æ meiri örvæntingu í höllinni. Alexand-
er notaði tækifærið og klæddi sig var-
lega í buxur og rauða silkiskyrtu sem 
hann hafði gripið með sér á flóttanum 
inn í kytruna, hann ætlaði ekki standa 
allsber andspænis morðingjum sínum. 
Og Draga sveipaði sig slopp en hvernig 

sem hún þreifaði fyrir sér í myrkrinu 
fann hún bara einn sokk.

Ráðist inn í kompu kóngs
En að lokum fundu sem sagt samsæris-
menn kompuna. Þeir hrópuðu gegnum 
hurðina að hér væru komnir liðsforingj-
ar í her hans. Alexander kallaði á móti 
hvort hann gæti treyst þeim liðsforingj-
um. Þeir sögðu svo vera. Þá dró Alex-
ander djúpt andann, þrýsti hönd konu 
sinnar og opnaði kompudyrnar.

Í svefnherberginu tóku vissulega 
á móti þeim liðsforingjar í serbneska 
hernum. En þeir höfðu engar vöflur á, 
heldur hófu þegar skothríð á konunginn. 
Bláa blóðið slettist um flöktandi kerta-
birtuna, hann hneig á kné, Draga reyndi 
að vernda hann með líkama sínum, 
þeir hikuðu hvergi heldur skutu hana 
líka mörgum sinnum. Svo drógu þeir 
upp sverð sem liðsforingjar báru þá 
ennþá og hjuggu bæði kóng og drottn-
ingu í spað, ristu þau á kvið og rifu út úr 
þeim iðrin. Blæðandi skrokkum þeirra 
var dröslað út á svalir og fleygt niður 
í garð fyrir neðan, ótrúlegt nokk var 
enn lífsmark með kóngi og hann greip 
furðu fast í handrið á svölum þegar átti 
að henda honum niður, þá hjuggu þeir 
einfaldlega af honum höndina.

Og Alexander var kastað niður á hæla 
konunnar hans í sínum eina sokk sem 
var nú orðinn mórauður af blóði.

Nautið kemur til skjalanna
Þessi hryllilegi atburður gerðist aðfara-
nótt 11. júní og það er vart hægt annað 
en hrærast til meðaumkunar með kóngi 
og drottningu þar sem þau kúra í kytr-
unni meðan morðingjar leika lausum 
hala en reyna þó að bera sig konung-
lega og bregðast við örlögum sínum svo 
sómasamlega sem kostur er. 

En samsærismenn höfðu sigrað, 
margir voru þeir háttsettir í serbneska 
hernum og pólitíkinni, nú stukku þeir 
til og drógu fram gamlan keppinaut 
konungs og krýndu hann umsvifalaust 
Pétur I. Sundurlemstruð lík Alexand-
ers og Drögu voru varla kólnuð í ryk-
ugum garðinum við höllina. Sá ofursti 
í hernum að nafni Dragutin Dimitrij-
ević sem hafði skipulagt þessa blóðugu 
morðárás og drottinssvik var af serb-
neska þinginu útnefndur hvorki meira 
né minna en „frelsari föðurlandsins“, 
tuddalegur maður enda kallaður „Naut-
ið“ en fékk að launum prófessorsemb-
ætti við herskólann í Belgrad. Engum 
var refsað fyrir morðin, allt gekk sinn 
vanagang í Belgrad.

Og skipti þessi atburður þá engu 
máli, nema náttúrlega fyrir konungs-
hjónin föllnu? Var þetta bara eitt til-
gangslausa grimmdarverkið enn þar 
suður á Balkanskaga, ein hinna blóði 
drifnu frétta sem blöðin voru sífellt 
að segja frá um þær mundir en enginn 
botnaði í, bara hamslaust fólk sem þar 
virtist búa, ofstopafullt og deilugjarnt, 
líkt og bændur sem flugust á, nema 
hvað suðrá Balkanskaga drápu bændur 
hver annan, stjórnlausir af metnaði og 
grimmd?

Þegar að er gáð – jú, þetta skipti 
máli. Og þau hjón Alexander og Draga 
voru kannski ekki alveg eins göfug og 
hryggileg endalok þeirra gætu gefið til 
kynna.

Alexander I var aðeins 26 ára en 
hafði verið kóngur frá barnsaldri. 
Serbía var þá nokkuð öflugt og herskátt 
ríki á hinum brothætta Balkanskaga. 
Tyrkland var mjög á fallanda fæti og 
nágrannaríki sátu um að krækja í bita 
af því og Serbar voru þar einna fremst-
ir í flokki og nutu gjarnan velvildar 
trúbræðra sinna Rússa. En Serbar litu 
Bosníu líka hýru auga, enda bjuggu 
þar frændur þeirra, en Austurríkis-
menn höfðu komið sér þar tryggilega 
fyrir nokkru áður. Sumum útþenslu-
sinnuðum Serbum fannst Alexander 
lítt líklegur til að færa út landamærin 
að ráði, hann stóð meira í stússi innan-

DROTTNING Á 
EINUM HVÍTUM 
SILKISOKK

FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson veltir 

fyrir sér hvaða 
máli skipti hið 

grimmilega 
launmorð 

þegar 
kóngur og 
drottning 

Serbíu 
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  Alexand-
er notaði 

tækifærið og 
klæddi sig 

varlega í 
buxur og 

rauða silki-
skyrtu sem 
hann hafði 
gripið með 
sér á flótt-
anum inn í 

kytruna,  
hann ætlaði 
ekki standa 

allsber 
andspænis 

morðingjum 
sínum.

ALEXANDER I 
KONUNGUR

DRAGA  Serbíudrottningin var ekki af aðals ættum.
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arin er þetta hins vegar 
ekkert mál. Ég hef nánast 
enga löngun í súkkulaði og 
önnur sætindi og finn að ég 
er öll kraftmeiri.“

Zuccarin-töflurnar eru 
aðallega unnar úr laufum 
af japanska mórberjatrénu. 
Einnig innihalda þær króm. 
Laufin innihalda sérstakt 
efni sem kallast DNJ en það 
getur komið í veg fyrir upp-
töku sykurs úr matnum sem 
við neytum. DNJ getur því 
haldið blóðsykrinum í jafn-
vægi og minnkað löngun í 
sykur. Króm getur hjálpað 
til við að viðhalda eðlilegum 
efnaskiptum. Zuccarin er 
auðvelt í notkun. Taktu eina 
töflu fyrir hverja máltíð og 
þú finnur fljótt muninn. 

PALLABALL
Páll Óskar Hjálmtýsson heldur eitt af sínum 
vinsælu Pallapöllum á laugardaginn. Nú verð-
ur hann staddur í Gamla kaupfélaginu á Akra-
nesi þar sem hann skemmtir fram eftir nóttu.

SÖLUSTAÐIR OG UPPLÝSINGAR
Zuccarin er fáanlegt í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkað-
anna. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare, www.icecare.is.

Hrafnhildur Jónsdóttur reynir að hugsa vel 
um heilsuna, borða hollan mat og fer reglu-
lega á hestbak en hún segir sykurinn hafa 

verið stóran löst í sínu lífi. „Mig langaði til að losna 
við sykurátið og ekki vildi ég enda með sykursýki 2 
eða aðra sjúkdóma en ég var hins vegar ekki nógu 
viljasterk til að segja nei af því að sjúkleg löngun í 
sykur var alltaf til staðar.“

Hún segir það geta verið mjög erfitt að halda sig 
frá sykrinum þar sem hann er í nánast öllu sem við 
borðum. „Mér hefur allavega ekki tekist að losna 
við sykurpúkann sem hefur setið á öxlinni á mér og 
hvíslað að mér að ég eigi skilið smávegis súkkul-
aði.“

Eftir að Hrafnhildur fór að taka Zuccarin-töflurn-
ar getur hún hins vegar sagt „nei, takk“ við sælgæti 
eða látið sér duga að fá sér smávegis. „Mér finnst 
ég vera orkumeiri og mittið hefur aðeins minnkað 
sem er ekki verra. Ég mæli því eindregið með Zucc-
arin.“

EKKI LENGUR ORKULAUS
Rósa Harðardóttir skólasafnskennari hefur gert 
margar tilraunir til að útiloka sykur úr daglegri 
fæðu sinni með misgóðum árangri. „Ég hef fundið 
fyrir vanlíðan eftir að hafa borðað sætindi og 
kökur, finn til í skrokknum og fæ höfuðverk. Oft hef 
ég fundið fyrir aukinni 
orku eftir að hafa 
fengið mér sætindi 
en verð orkulaus og 
þreytt fljótlega á eftir,“ 
segir Rósa. 

Hún hefur í gegnum 
tíðina lagt sig fram 
við að borða hollan 
og næringarríkan mat 
og hreyfa sig daglega 
en sykurlöngunin er 
alltaf til staðar. „Eftir 
að ég fór að taka Zucc-

LÖNGUN Í SÆTINDI 
NÁNAST HORFIN
ICECARE KYNNIR  Zuccarin-töflurnar eru fæðubótarefni sem henta þeim sem 
þurfa að draga úr sykurnotkun og minnka hættuna á sykursýki 2.

HRAFNHILDUR JÓNSDÓTTIR mælir með Zuccarin. Hún getur 
nú sagt „nei,takk“ við sælgæti. MYND/GVA

RÓSA HARÐARDÓTTIR 
er kraftmeiri og hefur litla 
löngun í sætindi eftir að 
hún fór að taka Zuccarin.
MYND/STEFÁN

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is
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Edduverðlaunin verða afhent 
í kvöld þar sem mikið 
verður um dýrðir. Meðal 

þeirra sem eru tilnefndir er Helgi 
Björnsson. Hann hlaut tilnefn-
inguna besti leikari í aukahlut-
verki fyrir hlutverk sitt í kvik-
myndinni París norðursins. „Það 
verður nóg að gera um helgina,“ 
svaraði Helgi þegar við slógum 
á þráðinn til hans. Hann ætlar 
þó að vera í fríi frá söng og leik. 
Í gærkvöldi var hann viðstaddur 
afhendingu Íslensku tónlistar-
verðlaunanna en þar koma allir 
helstu tónlistarmenn landsins 
saman. Síðan er það Eddan í 
kvöld þar sem kvikmynda- og 
sjónvarpsfólk hittist. Hann 
segist ekki vera búinn að semja 
ræðuna, ef hann skyldi vinna. 
„Maður spinnur bara eitthvað á 
staðnum ef til þess kemur.“  

Á Eddunni hittist bransinn og 
allir í sínu fínasta pússi. „Það er 
virkilega skemmtilegt að gleðjast 
með þessu fólki. Hátíðin er ekki 
síst mikilvæg fyrir það fólk sem 
vinnur á bak við myndavélina. 
Það er stór hópur, frábærir 
fagmenn sem starfa bæði við 
íslenskar kvikmyndir og á al-
þjóðlegum markaði. Kvikmynda-
gerðin er orðin stór atvinnugrein 
sem skiptir verulegu máli. Ekki 
er langt síðan þetta fagfólk var 
í annarri vinnu meðfram þar 
sem verkefnin voru ekki nægi-
lega mörg. Nú hefur þetta breyst 
og margir sem starfa við kvik-
myndagerð eru í fullu starfi. Það 
er ánægjuleg þróun,“ segir Helgi.

PABBAR SEM GRÁTA
Helgi fagnaði þrjátíu ára starfs-
ferli síðasta haust. Í tilefni af því 
fór hann í vel heppnaða tónleika-
ferð um landið. Hann á farsælan 

feril að baki en mörg laga hans 
hafa orðið feikilega vinsæl og 
þjóðin syngur gjarnan þegar hún 
er í góðu skapi. Má þar nefna lög 
eins og Mér finnst rigningin góð 
og Þúsund sinnum segðu já með 
Grafík og síðan lög eins og Geta 
pabbar ekki grátið sem Helgi 
söng með Sssól. Undanfarin ár 
hefur Helgi gert vinsælar plötur 
með Reiðmönnum vindanna en 
mörg þeirra laga hljóma reglu-
lega á öldum ljósvakans. Í haust 
kom síðan út lagið Ég fer á Land 
Rover frá Mývatni til Kópaskers 
sem náði miklum vinsældum. 
Hann segist nú reyndar ekki 
bruna um landið á Land Rover 
heldur á Dodge. „Þetta lag varð 
einmitt til á ferðalagi um landið. 
Þetta var ótrúlega skemmtileg 
ferð og alls staðar mikil stemn-
ing.“ 

Þegar Helgi er spurður hver 
sé galdurinn á bak við þessar 
vinsældir segist hann ekki átta 
sig á því. „Ég veit ekki hvernig 
ég á að svara því. Ég hef alltaf 
haft mjög gaman af fallegum 
og grípandi melódíum. Áhersla 
mín er kannski á slík lög auk 
þess sem ég vil vera einlægur og 
sannur gagnvart hlustendum. 
Ég hef undanfarið sungið mikið 
lög eftir aðra, gömul og góð lög, 
en nú langar mig að leggja meiri 
áherslu á frumsamda tónlist. Ég 
er að vinna að slíkri plötu og lag-
ið Ég fer á Land Rover er fyrsta 
lagið sem kemur út af henni. 
Síðan verða fleiri lög í þessum 
anda. Ég hef samið töluvert af 
lögum og þau hafa safnast upp, 
mörg eru ekki enn fullunnin. 
Áður setti maður ófullgerð lög 
inn á segulband en nú dælist 
þetta inn á tölvuna. Sum verða 
að „barni“ en önnur ekki. Ég býst 

við að koma einu lagi út í vor eða 
sumar en platan kemur síðan út 
með haustinu.“

ÁSTRÍÐAN Í LÍFINU
Helgi hefur haft mikið að gera 
undanfarið. Fyrir utan tónleika 
kemur hann fram á alls kyns 
mannfögnuðum, á árshátíðum, 
í brúðkaupum, afmælum og því 
um líku. „Það er yndislegt að fá 
tækifæri til að vinna við það sem 
manni þykir skemmtilegt. Vinnan 
er í raun mín ástríða. Ég get því 
ekki kvartað,“ segir hann. 

Það hefur farið minna fyrir 
vinnu í leikhúsum og Helgi segist 
sakna þess. Hann hefur meira 
verið á hvíta tjaldinu, síðast í 
París norðursins og Hross í oss. 
„Ég tók síðast þátt í leiksýningu 
með Vesturporti 2012. Ég væri 
alveg til í að kíkja aftur á leik-
sviðið, ég myndi að minnsta 
kosti ekki hafna tilboði. Leik-
húsið bindur mann á staðnum 
en þar sem ég hef dvalið mikið 
í Berlín undanfarin ár hefur það 
ekki hentað mér. Svo eru alltaf 
einhverjar kvikmyndir á teikni-
borðinu sem bíða fjármagns 
og maður veit aldrei hvenær af 
þeim verður.“

ÓVÆNT RÓMANTÍK
Það er konudagur á morgun. 
Þar sem Helgi er rómantískur 
sjarmör er sjálfsagt að spyrja 
hvað hann ætli að gera fyrir 
frúna, Vilborgu Halldórsdóttur. 
„Jú, ég er rómantískur. Það er 
nauðsynlegt til að halda í lit-
brigði lífsins. Ég gæti hugsað 
mér að vakna snemma í fyrra-
málið, fara í blómabúð og kaupa 
eitt tonn af rósum sem ég dreifi 
um svefnherbergið og fram á 
bað. Læt renna í baðið og sæki 

EINLÆGUR OG 
RÓMANTÍSKUR 
SJARMÖR
POPPARINN  Helgi Björnsson, söngvari og leikari, höfðar vel til þjóðarinnar 
með lögum sínum. Hver smellurinn á fætur öðrum flýgur upp vinsældalistann. 
Um þessa helgi verður Helgi þó hvorki á Mývatni né Kópaskeri.

30 ÁRA FERILL Helgi segist vera rómantískur og finnst gaman að koma eiginkonunni á óvart. Ekkert frekar á konudegi en öðrum 
dögum ársins. „Ég er ekki rómantískur á ákveðnum dögum heldur þegar mér dettur það í hug. Þá verður það óvænt og skemmtilegt.“
 MYND/STEFÁN

Kynning 
í Heilsuhúsinu, Kringlunni

 í dag, laugardag, frá kl. 14-17

20% afsláttur 
á Dr. Organic á meðan 
kynningunni stendur.

Fæst í öllum apótekum – Hagkaup – Fjarðarkaup  
– Heimkaup – Heilsuver – Heilsulausn.is

Vinsamlegast láttu vita í gjaldfrjálst númer 
800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

Hjálpaðu okkur að bæta þjónustuna. 
Blaðið á að berast þér fyrir kl. 7:15 virka morgna 

og 8:15 á laugardögum

FÉKKSTU EKKI BLAÐIÐ Í MORGUN? 
KOM ÞAÐ OF SEINT?
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LÖGIN Á TOPPNUM
„Ég hef alltaf haft 
mjög gaman af 
fallegum og grípandi 
melódíum. Áhersla 
mín er kannski á slík 
lög auk þess sem 
ég vil vera einlægur 
og sannur gagnvart 
hlustendum.“

ískalt kampavín og jarðarber. Ég 
ber síðan olíu á hana eftir baðið. 
Fyrir utan húsið bíða tveir hvítir 
hestar sem við ríðum vestur á 
Gróttu og horfum á sólarlagið 
saman. Hljómar þetta ekki vel?“ 
spyr Helgi sem var hugsanlega 
að semja nýtt lag eða láta sig 
dreyma. Hann er nefnilega á 
förum til Berlínar á morgun og 
hefur því varla mikinn tíma fyrir 
rómantík. „Ég er ekki róman-
tískur á ákveðnum dögum heldur 
þegar mér dettur það í hug. Þá 
verður það óvænt og skemmti-
legt,“ viðurkennir hann. „Ég hef 
reyndar stráð rósablöðum heima 
hjá mér og kom þá konunni ræki-
lega á óvart. Það er svo gaman 
að gleðja einhvern sem ekki á 
von á því.“

Á FERÐ OG FLUGI
Helgi flýgur utan á morgun, fyrst 
er ferðinni heitið til Berlínar en 
síðan Brussel. „Þar ætlum við 
Jakob Frímann Magnússon að 
funda fyrir hönd Félags tón-
skálda og textahöfunda. Þetta er 
fagfundur slíkra félaga í Evrópu. 
Eftir þann fund tek ég annan 
fund í Berlín á leiðinni heim. 
Ég eignaðist mikið af vinum í 
borginni og hef starfað með 
hljómsveitinni Capital Dance 
Orchestra sem ég flutti hingað til 
lands í fyrra. Við erum að skoða 
nokkur verkefni.“

Er Berlín svona æðisleg, eins 
og sagt er?

„Já, Berlín er svona æðisleg, 
eins og sagt er,“ svarar Helgi um 
hæl. „Borgin hefur upp á svo 
margt að bjóða en er þó afslapp-
aðri en margar aðrar heims-
borgir. Þarna er gróskumikið 
mannlíf og suðupottur alls kyns 
hugmynda. Í Berlín finnast mörg 
tækifæri,“ segir Helgi sem flýgur 
þangað nokkrum sinnum á ári. 

LÍFIÐ ER FALLEGT
Þegar Helgi er spurður hvernig 
notaleg fríhelgi myndi hljóma hjá 
honum, svarar hann: „Ég myndi 
elda góðan mat og bjóða gestum. 
Spjalla og sötra gott rauðvín. Það 
finnst mér skemmtilegt á föstu-
dags- eða laugardagskvöldi þegar 
ég er ekki að vinna.“ 

Helgi viðurkennir að hann sé 
góður kokkur og matgæðingur. 
„Ítalskur matur er í sérstöku upp-
áhaldi. Við bjuggum á Ítalíu um 
tíma og það býr í manni. Ítalir 
hafa skemmtilega afstöðu til lífs-
ins, þeir taka setninguna „La vita 
e bella“ alvarlega, það er „Lífið 
er fallegt“. Við eigum að njóta 
lífsins á meðan við getum. Þeir 
horfa öðrum augum á lífsgæði en 
Íslendingar. Reyndar finnst mér 
nóg komið af neikvæðri umræðu 
hér á landi, þetta endalausa skít-
kast er löngu komið út í öfgar,“ 
segir poppgoðið og sjarmörinn 
Helgi Björnsson.
 elin@365.is

Kvikmyndahátíðin Stockfish hófst í Bíói Paradís á fimmtudag og 
stendur til 1. mars. Þar verða sýndar 30 kvikmyndir sem allar hafa 
hlotið mikla athygli  á hátíðum víða um heim en ekki ratað í sýningar-
sali hérlendis hingað til. Þetta er í fyrsta sinn sem Stockfish – evrópsk 
kvikmyndahátíð í Reykjavík er haldin en hún er byggð á grunni Kvik-
myndahátíðar í Reykjavík sem stofnuð var 1978. 

Von er á þekktum verðlaunaleikstjórum og öðru alþjóðlegu kvik-
myndagerðarfólki hingað til lands, auk þess sem boðið verður upp á 
ýmsa viðburði, fyrirlestra og vinnustofur fagfólks í tengslum við há-
tíðina. Má þar nefna masterclass leikstjórans Rachid Bouchareb og 
leikkonunnar Brendu Blethyn, um samstarf leikstjóra og leikara. Hann 
verður haldinn mánudaginn 23. febrúar milli 16 og 17.  

Eins má nefna fyrirlesturinn Úr öskustónni á Óskarinn þar sem  
kvikmyndagerðarkonan Christine Bachon fjallar um þær hindranir 
sem framleiðendur óháðra mynda þurfa að yfirstíga, en hún hefur 

áralanga reynslu af því að 
framleiða óháðar banda-
rískar kvikmyndir. Myndir 
hennar, Alice, Far From 
Heaven og Boys Don’t Cry, 
hafa sópað til sín verðlaun-
um.  Fyrirlesturinn verður 
haldinn laugardaginn 28. 
febrúar klukkan 15.

Þá verður íslenski kvik-
myndatökumaðurinn Sigurður Sverrisson í brennidepli. Þrjár af 
myndum hans; Land og synir, Tár úr steini og Kaldaljós verða sýndar 
24.-26. febrúar og mun hann sjálfur ræða ferilinn og svara spurning-
um í lok hverrar sýningar.

Nánari upplýsingar um dagskrána er að finna á bioparadis.is.

ÁHUGAVERÐIR FYRIRLESTRAR UM KVIKMYNDAGERÐ
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BÖRNIN
„Þau eru mjög ólík-
ir karakterar, Vikt-
or er rosalega ljúf-
ur og blíður, hún 
er miklu ákveðn-
ari og algjör töff-
ari. Það kom mér á 
óvart hve snemma 
karakterinn kemur 
í ljós.”

● SÝNING
Í tilefni af konudeginum á 
sunnudag verður Arna Vals-
dóttir með listamannaspjall 
í Ásmundarsafni á sunnudag 
klukkan 15. Hún mun ræða við 
gesti um verk sitt á sýningunni 
Vatnsberinn: Fjall+Kona sem 
nú stendur yfir í Ásmundar-
safni.
Á sýningunni er þess minnst 
að á árinu 2015 eru 100 ár liðin 
frá því að konur fengu kosn-
ingarétt á Íslandi. Hin kunna 
höggmynd Ásmundar Sveins-
sonar, Vatnsberinn (1937), 
er þungamiðja og leiðarstef 
sýningarinnar. Á sýningunni 
verða önnur valin verk Ás-
mundar í samtali við verk 
þeirra Örnu Valsdóttur, Daníels 
Magnússonar, Kristínar Gunn-
laugsdóttur, Níelsar Hafstein, 
Ólafar Nordal, Ragnhildar 
Stefánsdóttur 
og Sigurðar 
Guðmundsson-
ar. Sýningin 
stendur til 
26. apríl 
2015. 
Sýningar-
stjóri er 
Harpa 
Björns-
dóttir.

FJALL+KONA

Sigríður Beinteinsdóttir hefur 
lengi verið ein af uppáhalds-
söngkonum þjóðarinnar. Hún er 

reyndur Eurovisionfari og kom fram 
á dögunum í undan keppni Söngva-
keppni Sjónvarpsins með öðrum 
dívum sem hafa farið í lokakeppnina. 
Þar sungu þær lagið Non ho l’età sem 
vann keppnina árið 1964 en Ellý Vil-
hjálms söng lagið á íslensku undir 
heitinu Heyr mína bæn. „Þetta var æð-
islega skemmtilegt, þær eru allar svo 
yndislegar, þessar söngkonur, og ég 
held að það hafi skinið í gegn hjá okk-
ur hvað okkur fannst þetta frábært,“ 
segir Sigga. Aðspurð segir hún þær 
hafa fengið fyrirspurnir um að koma 
aftur fram saman og hún segir það vel 
geta verið, það komi bara í ljós. 

MARÍA NÆR LANGT Í EUROVISION
Sigga var búin að segja að lögin 
Once Again og Unbroken með þeim 
Friðriki Dór og Maríu Ólafsdóttur 
yrðu efst í keppninni áður en úrslita-
keppnin í Söngvakeppninni fór fram 
um síðustu helgi. „Ég setti þessi lög 
á toppinn og var viss um að Unbrok-
en myndi vinna. Hún María sem 
syngur Unbroken er alveg frábær, hún 
hefur svo mikla útgeislun og fallega 
nærveru og ég veit að hún á eftir að 
standa sig vel. Ég held að þetta lag 
geti gert mikið fyrir okkur úti, það hef-
ur einhvern erlendan blæ yfir sér sem 
ég held að eigi eftir að virka vel. Það 
lag er aðeins hraðara en Once Again 
og ég held að það gefi okkur meira en 
ballaða, annars var Friðrik Dór alveg 
frábær líka. Það var gaman að sjá 
svona mikið af ungu fólki í keppninni 
en það var komin þörf á að fá meira 
af nýju fólki inn í tónlistarlífið hér á Ís-
landi. Mér fannst lögin í ár mikið betri 
en oft áður, það voru mun fleiri lög 
góð núna.“

PABBI KEMUR Á ALLA TÓNLEIKA
Sigga er með mörg járn í eldinum 
þessa dagana en meðal verkefna eru 
tónleikar á Akureyri þann sjöunda 
mars næstkomandi. „Við Guðrún 

Gunnars og Jógvan Hansen höfum 
verið með tónleikana Við eigum sam-
leið – lögin sem allir elska í einhvern 
tíma í Salnum. Þetta er mjög skemmti-
legt verkefni þar sem við syngjum 
gömlu, góðu íslensku lögin sem við 
Guðrún dáðum og dýrkuðum þegar 
við vorum litlar. Svo kemur Jógvan 
ferskur inn því hann er bara ellefu 
ára gamall Íslendingur eins og hann 
segir sjálfur þannig að þessi skemmti-
legu gömlu lög eru ný fyrir honum. Á 
milli laga segjum við sögur og gerum 
grín hvert að öðru og lögunum, þetta 
er mjög létt og skemmtilegt og fólki 
hefur líkað þetta vel. Nú ætlum við að 
bjóða Norðlendingum upp á þetta og 
ferðast eitthvað um landið með tón-
leikana en svo verðum við í Salnum 
síðasta vetrardag,“ segir Sigga. Hún 
segir fólk á mjög breiðu aldursbili 
hafa gaman af tónleikunum. „Pabbi 
minn kemur til dæmis á alla tónleika 
hjá okkur. Hann verður 83 ára á árinu 
og hann elskar þetta. Svo erum við að 
sjá fólk alveg frá þrítugu, þetta eru lög 
sem svo margir þekkja og kunna.“

SÖNGVABORG FIMMTÁN ÁRA
Sigga hefur í gegnum árin átt sér 
marga unga aðdáendur en hún og 
María Björk gáfu saman út mynd-
diskana um Söngvaborg. „Nú er 
Söngvaborg orðin fimmtán ára og 
við erum að hugsa um að hafa stóra 
afmælisveislu í sumar fyrir alla litlu 
stubbana og erum auk þess að undir-
búa nýja Söngvaborg 7. Við höfum 
lengi fengið fyrirspurnir um hvort við 
ætlum ekki að gefa út nýja Söngva-
borg og ætlum nú að verða við þeim 
óskum en okkur finnst þetta alltaf 
ofsalega skemmtileg verkefni.“

EKKI MJÖG RÓMANTÍSK
Í kvöld verður Sigga að spila með 

Stjórninni á árshátíð en bandið hittist 
annað slagið og setur saman dagskrá 
þegar óskað er eftir því. „Stjórnin hef-
ur alltaf verið stemningsband og við 
leggjum mikið upp úr því að ná upp 
stuði og spila það sem fólk vill heyra. 

Þetta er annasöm helgi hjá mér og ég 
verð að spila lengi fram eftir í kvöld 
og fæ því að sofa út á konudaginn á 
morgun.“ Hún svarar því hlæjandi að 
það sé aldrei að vita hvort hún fái svo 
morgunmat í rúmið í tilefni dagsins. 
„Ég hef seint verið talin rómantísk 
sjálf en ég vona að ég skáni nú eitt-
hvað með aldrinum. Það er mikið að 
gera hjá okkur báðum í vinnu og að 
hugsa um börnin þannig að lítill tími 
gefst fyrir rómantík en maður verður 
að reyna,“ segir hún og brosir.

TVÍBURARNIR ÓLÍKIR KARAKTERAR
Sigga og kona hennar, Birna María 
Björnsdóttir, eiga saman tvíburana 
Viktor Beintein og Alexöndru Líf sem 
verða fjögurra ára í apríl. „Lífsstíll 
minn hefur breyst mjög mikið eftir að 
við eignuðumst þau. Núna nýti ég dag-
inn í að vinna í því sem er á döfinni og 
að búa til verkefni. Þegar klukkan er 
orðin fjögur þá loka ég tölvunni og er 

með þeim, það er bara yndislegt. Þau 
eru mjög ólíkir karakterar, Viktor er 
rosalega ljúfur og blíður, hún er miklu 
ákveðnari og algjör töffari. Það kom 
mér á óvart hve snemma karakterinn 
kemur í ljós. Ég hélt að við fengjum 
einstaklinga í hendurnar sem hægt 
væri að móta nánast að eigin vild en 
þegar maður kynnist þessu sjálfur 
þá sér maður að börn fæðast með 
sterkan karakter. Tvíburarnir eru 
á svo skemmtilegum aldri núna að 
við erum hlæjandi út í eitt. Það er 
ofsalega gaman að heyra þau tala 
saman og ég segi stundum eina góða 
sögu af þeim. Þau voru að leika sér 
inni í herbergi og ég heyrði Alexöndru 
biðja Viktor um að koma í feluleik, þá 
svarar hann: „Nei, ég er hræddur um 
að týnast.“ Hún svarar þá bara „ó“ 
eins og það gæti alveg gerst og þau 
hætta við leikinn,“ segir Sigga og hlær 
sínum smitandi hlátri. 

 ■ liljabjork@365.is

SPÁÐI RÉTT UM SIGURLAGIÐ
REYNDUR EUROVISIONFARI  Sigga Beinteins hefur nóg að gera um helgina við að syngja og hugsa um litlu tvíburana sína. 

SIGGA BEINTEINS 
ætlar að verja tíma með 
fjölskyldunni um helgina 
auk þess að syngja með 
Stjórninni í kvöld.  
MYND/GVA





FÓLK|HELGIN

SYKRUÐ RÓMANTÍK
EFTIRRÉTTIR  Í tilefni konudagsins er tilvalið að galdra fram rómantískan eftirrétt. 
Hér eru uppskriftir að þremur slíkum.

SÚKKULAÐIFONDÚ
Auðvelt og fljótlegt en sjúklega gott.

LITLAR PAVLOVUR
Dásamlega fallegar og yndislega góðar.

HJARTALAGA BRÚNHILDUR
Fátt endurspeglar ástina meira en hjartalaga súkkulaði.

1/4 bolli hveiti
1/4 tsk. salt
1/4 tsk. matarsódi
2 msk. kakó
80 g dökkt súkkulaði, saxað
3 msk. ósaltað smjör
1/2 bolli sykur
1 stórt egg
1 eggjarauða
1 tsk. vanilla
vanillu/jarðarberja ís

Hitið ofninn í 160 gráður. Setjið bökunar-
pappír í bökunarform sem er 10x20 cm. 
Blandið saman hveiti, salti, matarsóda og 
kakói. Geymið. Bræðið saman súkkulaði 
og smjör, blandið saman við sykri, eggjum 
og vanillu. Hrærið nú þurrefnunum saman 
við þar til blandan er jöfn. Setjið deigið í 
bökunarformið og bakið í 25-30 mínútur. 
Látið kólna í um 20 mínútur. Færið kök-
una á skurðarbretti og skerið út hjörtu. 
Geymið þau í plasti þar til bera á þau 
fram með ís.

8 stórar eggjahvítur
1 klípa af salti
500 g sykur
4 tsk. maíssterkja
1 tsk. vanilludropar
2 tsk. hvítvínsedik
750 ml rjómi, þeyttur
ber að eigin vali
flórsykur

Hitið ofninn í 180 
gráður. Þeytið eggin 
með saltinu þar til 
myndast þéttir toppar 
en blandan á ekki að 
vera stíf. Bætið varlega 
við sykri og hrærið 
stöðugt á meðan. Bætið 
við maíssterkjunni, ör-
fáum dropum af vanillu 
og edikinu og blandið 
varlega saman.

Teiknið hringi á bökun-
arpappír í þeirri stærð 
sem ætlunin er að hafa 
Pavlovurnar. Setjið 
blönduna í hvern hring, 
gott er að láta kökurnar 
hækka til hliðanna til að 
dæld myndist í miðj-
unni.

Setjið í ofninn og lækkið 
hitann í 150 gráður. 
Bakið í 30 mínútur. 
Slökkvið þá á ofninum 
og látið bíða í annan 
hálftíma. Takið út og 
látið kólna. 

Þeyttur rjómi er settur 
ofan á marengsinn og 
berjum raðað ofan á 
hann. Sáldið flórsykri 
yfir til skrauts.

3/4 bolli rjómi
500 g súkkulaði dökkt 
eða ljóst
Jarðarber, ananas, 
þurrkaðir ávextir og 
annað sem hugurinn 
girnist.

Hitið rjóma og súkkul-
aði í potti á lágum 
hita. Hitið þar til 
súkkulaðið er bráðið. 
Færið þá plönduna yfir 
í skál og berið strax 
fram.

Dökkrauðar eða vínrauðar rósir 
tákna fegurð.

Rauðar rósir tákna ást.
Hvítar tákna sakleysi, 

hreinleika, virðingu, 
auðmýkt, æsku, 
þögn og leynd.

Bleikar tákna þakk-
læti, sæmd, aðdáun, 
hamingju og mildi.

Gular tákna 
gleði, vináttu 
og dásemd. Með 
þeim getur þú sagt; 
Mér þykir vænt um þig, vel-

komin/inn aftur eða mundu mig. 
Þær geta hins vegar líka táknað 
afbrýðisemi.

Appelsínugular rósir tákna þrá, 
girnd, hrifningu og áhuga.

Ferskjulitar tákna 
velþóknun og þakk-

læti. 
Fjólubláar (lavend-

er) rósir tákna ást við 
fyrstu sýn og töfra.

Bláar tákna það 
sem er ófáanlegt 
og ómögulegt.

  Heimild: rkdn.org

HVAÐ TÁKNA 
LITIRNIR?
GEFA ÝMIS MERKI  Á konudaginn tíðkast að gefa 
rósir. Yfirleitt gefa eiginmenn, unnustar og kærast-
ar konum sínum rauðar rósir enda tákna þær ást, 
fegurð, ástríðu og rómantík. Með þeim er í raun 
verið að segja ég elska þig. Aðrir litir hafa aðra 
merkingu og er ekki úr vegi að glöggva sig á þeim.

RAUÐAR TÁKNA ÁST Það er vel við hæfi að gefa elskunni rauðar rósir í tilefni dagsins.

KOOL´n´SOOTHE gelblöðin 
veita kælingu við mígreni og 

svæsnum höfuðverk í allt að 8 klst.

• NÁTTÚRULEG lausn
• FRÁBÆRT Í FERÐALAGIÐ 

• FÆST Í HELSTU APÓTEKUM 

„Plástrarnir hafa reynst mér 
vel í mígrenisköstum.

Í mígrenisköstum hefur mér alltaf þótt 
gott að setja eitthvað kalt á ennið og 
þá koma plástrarnir sterkir inn.

Þeir kæla, og deyfa og lina verkinn. 
Stundum hefur dugað að nota 
plásturinn einan og sér án annarra 
verkjalyfja.“

Lilja Dögg Gylfadóttir kjólaklæðskeri 
og verslunareigandiDreifingaraðili NOZ ehf
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Kynningarblað 
Reykjavík Ink, Bleksmiðjan og 
Classic Tattoo Reykjavík.

HAFÞÓR JÚLÍUS BJÖRNSSON

Kraftakarlinn Hafþór Júlíus Björnsson hefur í nógu að 
snúast þessar vikurnar. Fram undan eru tvö stórmót 

auk þess sem hann flýgur til Katar í næstu viku þar sem 
hann verður viðstaddur stóra tölvuleikjahátíð.

„Fyrra mótið sem ég tek þátt í er Arnold Sports Festival í 
Bandaríkjunum, nefnt eftir meistaranum sjálfum Arnold 
Schwarzenegger. Svo er ég á fullu að búa mig undir mótið 
Sterkasti maður heims sem haldið verður í apríl í Malasíu. 
Ég stefni auðvitað á fyrsta sætið en ég er í mjög góðu formi 
og vel stemmdur fyrir mótið.“ Í næstu viku heldur Haf-
þór til Katar en honum var boðið sérstaklega á stóra tölvu-
leikjahátíð sem haldin er þar. „Ég á marga aðdáendur á 
þessum slóðum og fer raunar bara út til að hitta þá og gefa 
eiginhandaráritanir.“

Hafþór er vel skreyttur tattúum en það fyrsta fékk hann 
15 ára gamall. „Ég þurfti auðvitað leyfi frá pabba mínum og 
suðaði í honum í margar vikur þar til hann gaf sig loksins. 
Fyrst fékk ég mér tribal-tattú á bakið en þau voru í tísku á 
þessum tíma. Svo hef ég haldið áfram hægt og rólega gegn-
um árin.“

Meðal húðflúra á Hafþóri má nefna Elvis Presley og 
Marilyn Monroe sem hvort prýðir sinn fótlegginn. Jón Páll 
Sigmarsson er einnig á vinstri fætinum og fræg tilvitn-
un hans þegar hann sló met í réttstöðulyftu á sínum tíma: 
„There is no reason to be alive if you can’t do deadlift.“

Hægri armur Hafþórs er alsettur húðflúri en sá vinstri 
til hálfs. „Markmiðið er að klára vinstri handlegginn ein-
hvern tíma síðar á árinu.“

RÚNAR GEIRMUNDSSON

Rúnar Geirmundsson starfar sem aðstoðarmaður á 
Bleksmiðjunni sem er húðflúrstofa í Reykjavík. Utan 

þess á hann og rekur fatafyrirtækið Akkeri Clothing 
í félagi við Dag Gunnarsson en fyrirtækið framleiðir 
„Streetwear“-fatnað fyrir karla og konur á borð við boli, 

derhúfur og peysur. Hann fékk snemma mikinn áhuga á 
húðflúri og segist hafa pantað fyrsta tímann sinn 14 ára 
gamall. „Ég mátti það víst ekki fyrr en ég var orðinn 18 
ára þannig að ég þurfti að bíða í nokkur ár. Þegar ég hafði 
aldur til tók ég fyrst nánast allan vinstri handlegginn í 
einu.“ 

Uppáhaldshúðflúrið hans þessa stundina er fiðrildi 
framan á hálsinum sem hann fékk sér fyrir mánuði. „Ég 
hef nú ekki talið tattúin nýlega enda svo sem aukaatriði 
hvað þau eru mörg. Hins vegar stefni ég á að innan eins 
og hálfs árs verði allur líkaminn þakinn húðflúri, eða svo-
kallað „Body Suit“. Það er verið að vinna í því plani á fullu 
og stefnan sett á að klára það seinni part árs 2016.“

ANDRI MÁR ENGILBERTSSON

Eigandi Irezumi Ink-húðflúrstofunnar í Reykjavík, 
Andri Már Engilbertsson, hefur mörg járn í eldinum. 

Undanfarin ár hefur hann þjálfað fitness sport og crossfit 
en í augnablikinu er stofan, sem hann opnaði nýlega, fyrir-
ferðarmest í lífi hans. Sjálfur var hann fimmtán ára gam-
all þegar hann fékk sitt fyrsta tattú. „Fyrir tólf árum fékk ég 
mér fyrsta húðflúrið. Það fór á bakið og er víkingarúnir.“ 

Andri Már er í dag með flúr á báðum handleggjum sem 
tengist við brjóstkassann, á maganum og báðum síðum. 
„Næsta verk er að fá mér skálm á löppina hægra megin og 
fylla alla löppina.“ 

Hann segir erfitt að nefna eitt uppáhaldstattú umfram 
önnur. „Þau renna eiginlega öll saman í eitt stórt tattú í 
dag og því erfitt að velja. Ég er ánægður með þau öll og líka 
spenntur fyrir þeim næstu sem ég búinn að teikna upp. 
Þar tek ég fyrir bak og rass og það verður það hrikalegasta 
sem ég á eftir að vera með og væntanlega uppáhaldið mitt. 
Það verður japanskt þema og sá sem mun sjá um það heitir 
Sören og kemur frá Kaupmannahöfn. Hann er einn af þeim 
betri á Norðurlöndum og verkið tekur sjálfsagt rúmlega 50 
klukkustundir.“

ÞAKTIR 
HÚÐFLÚRI
Hafþór, Rúnar og Andri Már eru misstórir karlmenn en 
allir vel skreyttir húðflúri. Allir fengu þeir sér sitt fyrsta 

húðflúr ungir og eru hvergi nærri hættir.
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Ólafía Kristjánsdóttir er 
húðf lúrari á Reykjavík 
Ink. Hún er sjálf með mörg 

húðflúr, öll í black and grey-stíl. 
„Mér finnst lituð flúr mjög falleg 
en fannst passa best við mig að 
hafa allt black and grey.“ 

Hún segist stundum fá skrítn-
ar hugmyndir inn á borð til sín 
en þar stendur upp úr húðflúr 
af tveimur pylsum með remúl-
aði. „Sama hver hugmyndin er 
þá reyni ég alltaf að útfæra flúr-
ið á flottan og faglegan hátt. Ferl-
ið í því að fá sér tattú er þannig að 
fólk kemur og við ræðum saman 
og þróum hugmyndina. Ég teikna 
svo flúrið upp eftir ósk viðkom-
andi, síðan er búinn til stensill 
sem er límdur á og þá er byrjað að 
flúra. Tíminn sem það tekur fer 
eftir stærð húðflúrsins og hversu 
mikil smáatriði eru. Minnstu flúr-
in geta tekið um það bil fimmtán 
mínútur en sumir eru í stólnum 
alveg í sex til átta tíma. Verkin eru 
stundum það stór að það er betra 
að skipta þeim niður og fólk kemur 
í nokkur skipti.“ 

Ólafía segist ekki eiga í nein-
um erfiðleikum með að f lúra í 
svo langan tíma í einu. „Þetta er 
svo skemmtilegt að ég gleymi 
mér alveg og hugsa ekki um neitt 
annað. Maður verður bara að 
passa að taka sér pásur til að næra 
sig,“ segir hún og hlær. 

Nýtur þess að vera í vinnunni
Húðflúraranum Ólafíu Kristjánsdóttur finnst svo gaman að flúra að hún gleymir sér stundum við verkið. Hún sérhæfir sig í 
svokölluðum black and grey realistic-húðflúrum.  

Ólafía er sjálf með mörg húðflúr.

Ólafía Kristjánsdóttir er húðflúrari á Reykjavík Ink. Henni finnst svo skemmtilegt að flúra að hún gleymir sér við verkið.  MYNDIR/VILHELM

Á Reykjavík Ink vinna marg-
ir húðflúrarar sem sérhæfa 
sig í alls kyns stílum. „Við 

hér á Reykjavík Ink gerum allar 
gerðir af húðflúri, „walk in’s“, lítil, 
stór og lögum húðflúr sem aðrir 
treysta sér ekki í, en mest erum 
við í sérhönnuðum flúrum. Fólk 
kemur hingað inn með alls kyns 
hugmyndir og svo er unnið út frá 
þeim. Viðkomandi fær tíma og 
spjall með húðflúrara sem teikn-
ar að ósk viðskiptavinarins og úr 
því verður fallegt húðflúr,“ segir 
Linda Mjöll Þorsteinsdóttir, annar 
eigenda Reykjavík Ink, en hún og 
eiginmaður hennar, Össur Haf-
þórsson, eiga stofuna. 

Linda Mjöll segir þau á Reykja-
vík Ink gera mikið af svokölluð-
um cover-up-húðflúrum en þá eru 
gömul flúr löguð eða annað flúr 
sett yfir. „Við erum þekkt fyrir að 
laga ýmislegt sem aðrir treysta sér 
ekki til að gera. Fólk þarf virkilega 
að vanda valið þegar það velur sér 
húðflúr þar sem þetta er varan-
legt.“

Á Reykjavík Ink koma erlend-
ir gesta húðf lúrarar í hverjum 
mánuði. Þeir koma með nýjustu 
strauma og stefnur, reka sjálf-
ir stofur í sínum heimalöndum 
og vita hvað þeir eru að gera, að 
sögn Lindu Mjallar. „Við leggjum 
upp úr því hér að vera ekki með 
langa biðlista og reynum að hafa 
ekki meira en viku bið í flúr. Hér er 
opið frá tólf til tíu alla daga nema á 
sunnudögum. 

Að sögn Lindu Mjallar er húð-
flúrmenning á Íslandi, líkt og ann-
ars staðar, orðin miklu almenn-
ari en áður var. „Það eru allir með 
húðflúr, að minnsta kosti mjög 
margir. Alls konar fólk í öllum 
stöðum og stéttum kemur hingað 
til að fá sér flúr. Þetta er alls ekki 

Fallegt tattú er eins og skartgripur
Á Reykjavík Ink vinna margir húðflúrarar sem sérhæfa sig í alls kyns stílum en mest eru þeir þó í því að gera sérhönnuð húðflúr. Á 
stofuna koma erlendir gestahúðflúrarar í hverjum mánuði með nýjustu strauma og stefnur. 

Margir karlmenn fá sér svokallaða sleeve 
eða ermi. 

Linda Mjöll segir konur vera orðnar 
óhræddari við að fá sér stór tattú.

Fallegt tattú og mikið um smáatriði.

Black and grey-myndir eru vinsælar.

Linda Mjöll og Össur Hafþórsson, eiginmaður hennar, eiga Reykjavik Ink. MYNDIR/VILHELM

Húðflúrin sem Ólafía gerir eru listaverk. 

bundið við einhverja ákveðna 
hópa eins og raunin var kannski 
áður. Ég hef mjög gaman af því hve 
margar konur eru orðnar óhrædd-
ar við að fá sér stærri og meira 
áberandi húðflúr. Að mínu mati er 
fallegt  tattú eins og fallegur skart-
gripur. Maðurinn minn segir að 
það sé orðið staðalbúnaður að vera 
með eitt slíkt, “ segir hún og brosir.

Það er oft sagt að þeir sem fái sér 

eitt húðflúr fái sér annað áður en 
langt um líður. Linda Mjöll sam-
sinnir þessu og segir að f lest-
ir sem komi til þeirra komi aftur. 
Hún segir ákveðna staði á lík-
amanum vera vinsælli en aðra. 
„Konur fá sér oft „half a sleeve“, 
tattú undir brjóstin, á síðuna, á 
öxlina eða fallegt stykki á lærið. 
Karlmenn fá sér svokallaða sleeve 
eða ermi, bakstykki, fá húðflúr á  

kálfann eða á bringuna.“
Aðspurð segir hún alla stíla 

vera í gangi en vissulega séu tísku-
bylgjur í þessu eins og öðru. „Trib-
al-tattúin eru sem betur fer dottin 
úr tísku. Einhverjir bera þau alveg 
en við erum mikið í því að breyta 
þeim fyrir fólk í dag. Það er alveg 
hægt að breyta húðflúrum og fólk 
þarf því ekki að skammast sín fyrir 
þau eftir tuttugu ár.“
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Umsóknarfrestur er til og  
með 3. mars.

Umsókn þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir hæfni í starfið 
og ástæðu umsóknar.

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

Alþýðusamband Íslands er heildarsamtök launafólks. Félagsmenn í ASÍ eru um hundrað þúsund í 5 landssamböndum 
og 51 aðildarfélagi um land allt. Þar af eru ríflega 98.000 virkir á vinnumarkaði. Félagsmenn í aðildarfélögum ASÍ eru 
starfandi á flestum sviðum samfélagsins, á almennum vinnumarkaði og hjá ríki og sveitarfélögum. Alþýðusambandið 
berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna og stendur vörð um hagsmuni þeirra og réttindi. 

Leitað er að einstaklingi sem er kraftmikill og jákvæður, faglegur og framsýnn og hefur brennandi áhuga á þeim 
málefnum sem ASÍ vinnur að. Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði í starfi og hafa mikla reynslu af mannlegum 
samskiptum. Áhersla er lögð á stjórnunar- og skipulagshæfileika, faglegan metnað og hæfileika til að vinna sjálfstætt 
og í nánu samstarfi við miðstjórn og forystu aðildarsamtakanna að fjölbreyttum verkefnum. Konur eru sérstaklega 
hvattar til að sækja um. Framkvæmdastjóri heyrir beint undir forseta ASÍ. 

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
• Dagleg stjórnun og ábyrgð á rekstri skrifstofu sambandsins 
• Framkvæmd ákvarðana miðstjórnar 
• Þátttaka í stefnumótun og yfirumsjón með starfi 

málefnanefnda 
• Skipulag og ábyrgð á samstarfi og samskiptum 

skrifstofunnar við aðildarfélög og landssambönd innan ASÍ 
• Þátttaka í samstarfi ASÍ við erlend systursamtök og 

alþjóðasamtök stéttarfélaga

Æskileg menntun og hæfni: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af stjórnun og rekstri 
• Reynsla af félagsstarfi 
• Góðir samskipta- og forystuhæfileikar 
• Stefnumiðuð hugsun og drifkraftur 
• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í a.m.k. einu 

Norðurlandamáli 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Alþýðusamband Íslands auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra.

ASÍ leitar að framkvæmdastjóra

Sviðsstjóri efnahagssviðs
Hagstofa Íslands leitar eftir öflugum leiðtoga til að veita efnahagssviði Hagstofunnar 
forystu. Sviðsstjóri efnahagssviðs ber ábyrgð á framleiðslu og framþróun efnahagstölfræði 
stofnunarinnar en undir hana falla þjóðhagsreikningar, verðvísitölur, tölfræði um opinber 
fjármál, utanríkisviðskipti og þjónustujöfnuð. Starfið er lykilstarf við stofnunina.

Helstu verkefni

 Veita efnahagssviði Hagstofunnar 
faglega og stjórnunarlega forystu

 Leiða uppbyggingu og nýsköpun á sviði 
efnahagstölfræði Hagstofunnar 

 Þátttaka í yfirstjórn Hagstofunnar
 Vera í forsvari fyrir alþjóðasamskipti 

efnahagssviðs
 Koma fram fyrir hönd Hagstofunnar 

og svara fyrir efnahagstölfræði hennar 
gagnvart stjórnvöldum, stofnunum eða 
öðrum hagsmunaaðilum

Menntunar- og hæfniskröfur

 Háskólamenntun í hagfræði, 
viðskiptafræði eða skyldum greinum

 Mikil og víðtæk þekking á 
efnahagsmálum og efnahagstölfræði

 Reynsla af faglegri og stjórnunarlegri 
forystu

 Stjórnunarfærni
 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
 Geta til að tjá sig í ræðu og riti
 Frumkvæði og drifkraftur til aðgerða

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2015

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru skv. kjara-
samningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur út.
 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is

leitar eftir 
lykilstarfsmanni

Hagstofa
Íslands

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

www.hagvangur.is
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Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.  

Á mannauðsdeild er laust til umsóknar starf verkefnastjóra í 
kjaramálum. Við leitum eftir jákvæðum og lifandi einstaklingi
sem er töluglöggur, lausnamiðaður og með ríka þjónustulund.

Landspítali er einn fjölmennasti vinnustaður landsins með um
5.100 starfsmenn. Helstu áherslur í starfseminni eru öruggur
spítali, góður vinnustaður, skilvirkir verkferlar og ábyrgur rekstur.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Túlkun kjarasamninga, gerð stofnanasamninga og 

samskipti við stéttarfélög
» Ráðgjöf og stuðningur við mannauðsráðgjafa og 

stjórnendur um kjaramál og réttindi og skyldur 
starfsmanna

» Mannauðsgreiningar og úttektir
» Önnur verkefni samkvæmt ákvörðun starfsmannastjóra

Hæfnikröfur
» Háskólamenntun sem nýtist í starfi
» Reynsla af verkefnisstjórnun, breytingastjórnun og 

umbótastarfi
» Færni í greiningu, meðferð og framsetningu tölulegra

upplýsinga
» Góð framkoma og færni í mannlegum samskiptum
» Metnaður, frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt 

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
» Starfshlutfall er 100%.
» Ráðið er í starfið frá og með 1. apríl 2015 eða eftir 

samkomulagi.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. 
» Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum 

gögnum og eftir atvikum viðtölum við umsækjendur.
» Upplýsingar veita Bryndís Hlöðversdóttir, starfsmanna-

stjóri, sími 543 1330, bryndishlo@landspitali.is og Aldís 
Magnúsdóttir, verkefnastjóri, sími 543 1339 og 825 3848, 
aldism@landspitali.is.

VERKEFNASTJÓRI

sími: 511 1144

 
 

 

Skeljungur hf. auglýsir eftir aðila til að reka verslun
Orkunnar í Hraunbæ í Árbæ.

Nánari upplýsingar veitir 
Logi L. Hilmarsson
sími: 444 3000, netfang: llh@skeljungur.is

Um er að ræða rekstur verslunar og umsjón með bensínstöð.

Hér er á ferðinni spennandi tækifæri fyrir traustan aðila til að leigja
verslunarrými og reka eigin verslun í stóru hverfi.

Reynsla af rekstri er æskileg.
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Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.  

Laus eru til umsóknar tvö störf deildarlækna í endurhæfingar-
lækningum á endurhæfingardeildinni á Grensási í 6-12 
mánuði. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin frá 1. apríl 2015 
eða eftir samkomulagi.

Á deildinni eru fjölbreyttum endurhæfingarverkefnum sinnt 
með áherslu á endurhæfingu í kjölfar meðferðar á bráðadeildum 
Landspítala s.s. heilablóðfalla, heilaskaða, mænuskaða, fjöl-
áverka, missi útlims, ýmissa alvarlegra veikinda og langvinnra 
tauga- og vöðvasjúkdóma. 

Starfið getur nýst sem hluti af sérnámi í endurhæfingar-
lækningum en eftir atvikum einnig í námi í öðrum sérgreinum, 
svo sem lyf-, tauga-, öldrunar- eða heimilislækningum. 

Fjölbreytt teymisvinna með góðu fagfólki. Í boði er góð starfs-
aðstaða og þátttaka í vísindarannsóknum. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
Deildarlæknir fær víðtæka þjálfun í lækningum og endur-
hæfingu sjúklinga í kjölfar bráðainnlagnar á Landspítala. 
Starfið fer aðallega fram á sólarhringsdeild en einnig á 
dagdeild og göngudeild. 

Hæfnikröfur
» Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun í endurhæfingar-

lækningum
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum 
» Almennt lækningaleyfi

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 10. mars 2015.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt lækningaleyfi.
» Umsækjendum sem uppfylla skilyrði verður boðið í 

viðtal og byggir ráðning m.a. á frammistöðu í viðtali og 
innsendum gögnum.

» Upplýsingar veitir Stefán Yngvason, yfirlæknir, sími 543 9107, 
stefanyn@landspitali.is

DEILDARLÆKNAR
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kopavogur.is

Roðasalir er hjúkrunarsambýli með 11 hjúkrunarrými og 20 dagþjálfunarrými fyrir minnis-
skerta aldraða í Kópavogi.
Í Roðasölum er unnið metnaðarfullt starf þar sem starfsfólk og heimilismenn vinna saman 
að því að skapa öruggt og heimilislegt umhverfi og rík áhersla er lögð á sjálfsákvörðunar-
rétt heimilismanna og þátttöku þeirra. Roðasalir heyra undir þjónustudeild aldraðra sem er 
ein af fimm deildum velferðarsviðs. Alls starfa um 30 manns í Roðasölum. Um er að ræða 
fullt starf í dagvinnu.
Menntunar- og hæfniskröfur:

• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Faglegur metnaður
• Færni í mannlegum samskiptum, þjónustulund og skipulagsfærni
• Lausnamiðuð hugsun, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Reynsla af stjórnun og hjúkrun aldraðra er æskileg
• Þekking á Rai-mælitæki æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 8. mars 2015.
Ítarlegri upplýsingar um starfið er að finna á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar.

Hjúkrunarfræðingur 
óskast í Roðasali
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Við óskum eftir í fullt starf:
Faglærðum bifvélavirkja / vélvirkja eða ófaglærðum manni 
vönum viðgerðum vörubíla og vinnuvéla. Viðkomandi þarf 

að hafa rafsuðukunnáttu og geta unnið sjálfstætt, vera 
reglusamur og eiga gott með mannleg samskipti. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2015.

Frekari upplýsingar veitir Guðmundur í síma 899-6810.
Umsóknir skulu sendar á mummi@vvehf.is.

BIFREIÐASTJÓRAR ÓSKAST
Vegna aukinna verkefna óska Hópbílar eftir að 
ráða bifreiðastjóra

Starfshlutfall:  Fullt starf
Dagsetning ráðningar:  Sem fyrst
Starfslýsing:  Leitum að bifreiðastjórum til þess  
 að sjá um ýmsan akstur á höfuð 
 borgarsvæðinu sem utan þess.
Hæfinskröfur:  Rúturéttindi (ökuréttindaflokkur D).
 Rík þjónustulund og góð mannleg  
 samskipti. Hreint sakavottorð.

Áhugasamir hafi samband við:  
Ágúst Haraldsson   - gusti@hopbilar.is eða   
Pálmar Sigurðsson - palmar@hopbilar.is. 
Einnig er hægt að sækja um inn á heimasíðu Hópbíla  
www.hopbilar.is undir liðnum starfsfólk og fylgja þeim 
leiðbeiningum sem þar koma fram.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um

Óskum eftir að ráða smiði og rafvirkja
einnig starfsmenn og undirverktaka í utanhúsklæðningu.

Áhugasamir hafi samband við skrifstofu okkar  
Sími: 414 2400 eða verktaki@verktaki.is

Kjötiðnaðarmaður
Norðlenska óskar eftir að ráða kjötiðnaðarmann í kjötvinnslu 
fyrirtækisins á Akureyri. Um er að ræða fjölbreytt starf í vinnslu-
sal, m.a. umsjón með reyk- og suðuklefum, söltun, skinkugerð, 
afleysing í lögun og fleira sem verkstjóri felur viðkomandi. 

Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni og frumkvæði
• Góð samskiptahæfni og jákvæðni
• Fagmennska og geta til að vinna undir álagi
• Góð tölvu-, ensku- og íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar veitir Eggert H. Sigmundsson vinnslu- 
stjóri í síma 840 8858 eða netfang eggerts@nordlenska.is. 
Áhugasamir geta sent ferilskrá á netfangið jona@nordlenska.is 
eða fyllt út eyðublað á  www.nordlenska.is.  

Umsóknarfrestur er til 5. mars 2015. Öllum umsækjendum 
verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.

Norðlenska er eitt öflugasta matvælaframleiðslu-
fyrirtæki landsins, með um 180 starfsmenn að 
jafnaði. Meðal þekktustu vörumerkja fyrirtækisins 
eru Goði, KEA, Húsavíkur hangikjöt og Bautabúrið. 
Norðlenska er með virka jafnréttisstefnu og hvetur 
bæði kyn til þess að sækja um laus störf.
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Hæfniskröfur: 
• Hreint sakavottorð er skilyrði
• Framúrskarandi aksturshæfileikar
• Aukin ökuréttindi/réttindaflokkur D
• Íslenskukunnátta æskileg 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Rík þjónustulund

Helstu starfs- og ábyrgðarsvið eru: 
• Akstur eftir vakta- og vagnaferlum
• Samskipti og þjónusta við farþega
• Miðlun upplýsinga
• Vagnumsjón
• Fagmannleg vinnubrögð samkvæmt 
   stefnu Strætó bs.

Umsjón með ráðningum hefur Sigurborg Þórarinsdóttir
Umsóknir skulu berast í gegnum straeto.is eða með tölvupósti á sigurborg@straeto.is.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um starfið. 
Umsóknarfrestur er til 8. mars. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í byrjun maí.
Laun fara eftir ríkjandi kjarasamningum.

Strætó bs. auglýsir eftir vagnstjórum í sumarafleysingar. Ef þér finnst gaman að keyra 
og hefur unun af því að hitta nýtt fólk á hverjum degi þá er Strætó bs. með tækifærið 
fyrir þig.

Í starfinu felst að aka strætisvögnum Strætó bs. samkvæmt leiðakerfi, aðstoða og 
leiðbeina farþegum við að komast leiðar sinnar um höfuðborgarsvæðið. 
Unnið er samkvæmt vaktafyrirkomulagi. 

Vagnstjórar í vaktafríi geta svo notið þess að láta líða úr sér í heitapottum borgarinnar 
endurgjaldslaust og fá auk þess frítt í strætó. Þá er nú upplagt að leggja bílnum og njóta 
þess að vera til. 

SUMARSTÖRF 2015

Vatnajökulsþjóðgarður óskar eftir að ráða fólk í fjölbreytt sumarstörf. 
Um er að ræða landvörslu, upplýsingagjöf, afgreiðslu, umsjón tjaldsvæða, 

ræstingar, vaktstjórn í veitingasölu og almenn verkamannastörf.

•  Skaftafell: Landvarsla og upplýsingagjöf, 
umsjón tjaldsvæðis, ræstingar, afgreiðsla í verslun
og veitingasölu, vaktstjórar í veitingasölu.

•  Lónsöræfi: Landvörður.

•  Höfn í Hornafirði: Landverðir og starfsfólk í 
upplýsingagjöf og afgreiðslu.

•  Jökulsárgljúfur: Landverðir, starfsfólk í 
upplýsingagjöf og afgreiðslu, í ræstingar og 
í almenn störf.

•  Askja og Ódáðahraun: Landverðir.

•  Snæfellsstofa á Skriðuklaustri: Landverðir, 
starfsfólk í upplýsingagjöf, afgreiðslu og ræstingar.

•  Snæfell, Kverkfjöll og Hvannalindir:
Landverðir.

•  Kirkjubæjarklaustur: Landvörður og starfsfólk
í upplýsingagjöf.

•  Hólaskjól, Nýidalur og Lakagígar: Landverðir.

Ofangreind störf eru flest á tímabilinu frá byrjun júní til 
loka ágúst. Nokkur störf eru þó til lengri (maí – september) rr
eða skemmri (júlí – ágúst) tíma. Laun eru greidd samkvæmt tt
kjarasamningi fjármálaráðherra og Starfsgreinasambands
Íslands. Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um.

Umsóknum skal skilað á sérstökum umsóknareyðublöðum sem nálgast má á heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs. 
Umsóknarfrestur er til og með 9. mars n.k. og skulu umsóknir sendar á netfangið: umsoknir@vjp.is

eða í pósti merktum: Vatnajökulsþjóðgarður, Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík.
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Umsækjendur um landvarðastörf skulu hafa lokið 
landvarðanámskeiði, eða búa yfir sértækri reynslu 
sem nýtist í starfi. Ítarlegri upplýsingar um störfin, 
hæfniskröfur og aðbúnað starfsmanna má finna á
heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs; www.vjp.is
og hjá þjóðgarðsvörðum á viðkomandi svæðum.
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R E YK J AV Í K

Sími 562 4000  |  fosshotel.is/atvinna

Nánari upplýsingar á www.fosshotel.is/atvinna

En þrátt fyrir magnað útsýni lofum við því að það verður nóg að gera 
á stærsta hóteli landsins. Fosshótel Reykjavík opnar í júní og við leitum 
að starfsfólki á flest svið rekstrarins!

ÞAÐ VERÐUR ERFITT 
AÐ STARA EKKI 
ÚT UM GLUGGANN 
Í VINNUNNI

Starfsfólk á tæknisvið | Húsvörður | Matreiðslumeistarar | Matreiðslusveinar | Birgðastjóri | Framreiðslumeistari | Matreiðslunemar
Framreiðslusveinar | Morgunverðarþjónar | Starfsfólk í móttöku | Herbergjaþrif | Starfsfólk í eldhús | Þvottahússtjóri | Barþjónar
Starfsfólk í þvottahús | Næturstarfsfólk í móttöku | Þjónar 

125
STÖRF
Í BOÐI

Helstu verkefni:
• Uppsetning á öryggis og myndavélakerfum

Hæfniskröfur:
• Vanur uppsetningu á öryggis-og myndavéla-  
 kerfum. Æskilegt en ekki skilyrði.
• Sjálfstæði, samviskusemi og vönduð vinnubrögð.
• Geta unnið undir álagi og farið í verkefni úti  
 á landi.
• Þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum  
 samskiptum.
• Hreint sakavottorð.

Umsókn skal skilað á netfangið vorn@vorn.is  
merkt atvinna ásamt ferilskrá og mynd.

Vegna mikilla anna hjá 
VÖRN öryggiskerfum

vantar okkur starfsfólk

VILT ÞÚ VINNA ÚTI
Í SUMAR?
Nauthóll óskar eftir að ráða 
þjóna í fullt starf og hlutastarf

Æskilegt er að umsækjendur geti byrjað
í hlutastarfi eða fullu starfi frá 1. apríl nk. 
eða fyrr. Unnið er á vöktum, 2-2-3 kerfi 
eða eftir samkomulagi

Við leitum að framsæknum og brosmildum 
einstaklingum með ríka þjónustulund 

Aldurstakmark er 20 ára 
og þarf viðkomandi að vera reyklaus

Áhugasamir vinsamlegast sendið inn 
umsókn ásamt ferilskrá á 
gudridur@nautholl.is fyrir 28.febrúar nk. 

Spennandi atvinna í ört vaxandi fyrirtæki  
Vegna vaxandi umsvifa vantar okkur félagsliða og almenna  
starfsmenn í heimaþjónustu, liðveislu og þrif. Við leitum að 

jákvæðum einstaklingum sem eru góðir í mannlegum samskiptum  
og hafa ánægju af því að sinna fólki. Viðkomandi þarf að hafa bíl  

til afnota. Um er að ræða fullt starf eða hlutastarf.  
  

Sótt er um á heimasíðu Sinnum  

www.sinnum.is
Frekari upplýsingar fást í s. 770 2221

Hótel Varmahlíð í Skagafirði 
auglýsir eftir matreiðslumanni  

næsta sumar
Við leitum að öflugum matreiðslumanni til að 

stýra eldhúsinu á Hótel Varmahlíð næsta sumar. 

Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, séð um innkaup, 
matseðlagerð og vera lipur í samskiptum.Við leggjum mikinn 
metnað í matinn hjá okkur, notum hráefni úr héraði, vinnum 
allt frá grunni og viljum veita gestum okkar einstaka  
matarupplifun. 

Áhugasamir hafi sambandi við Svanhildi Pálsdóttur  
hótelstjóra, á netfangið svanhild@hotelvarmahlid.is eða í 

síma 453 8170.
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SKIPSTJÓRI ÓSKAST 
Skipstjóra vantar á farþegaferjuna Gísla í Papey sem siglir 

daglega frá Djúpavogi til Papeyjar frá 1. júní - 31 ágúst.
Viðkomandi þarf að hafa amk. 65BT og vélav: (<24M<750KW)

Upplýsingar í síma: 4788119

Garðyrkjustjóri
 
Sveitarfélagið Ölfus leitar eftir garðyrkjustjóra í fullt starf í spenn- 
andi verkefni í víðfeðmu sveitarfélagi.  Leitað er að garðyrkju-
fræðingi af skrúðgarðyrkjubraut með reynslu og þekkingu í verk-
stjórn. Æskilegt er að viðkomandi hafi haldgóða reynslu og færni  
í hellulögn og hafi próf á stórar vinnuvélar. 

Starfssviðið er margþætt, m.a.:
• Umsjón með Skrúðgarðinum í Þorlákshöfn.
• Umsjón með vinnuflokkum vinnuskólans og þau verkefni 
 sem honum tengjast.
• Umsjón með málaflokknum umhverfismál.

Undir umhverfismál er m.a. umsjón með sorpi og gáma- og mót-
tökusvæði fyrir sorp. Einnig losun rotþróa og meðferð á seyru 
til notkunar við landgræðslu.  Samvinna við íbúa og fyrirtæki 
varðandi flokkun úrgangs og nýtingu úrgangs til uppgræðslu. 
Viðkomandi starfar einnig með fjallskilanefnd og hefur umsjón með 
refa- og minkaeyðingu.
Starfsmaðurinn er tengiliður sveitarfélagsins við Golfklúbb  
Þorlákshafnar og Landgræðslu ríkisins.                        
Önnur umhverfismál, s.s. uppgræðsla, skógrækt, endurbætur 
og lagfæringar á gönguleiðum og reiðleiðum sem bæjarfélaginu 
viðkemur og verkefnum þar sem bæjarfélagið tekur þátt í lagfær- 
ingum á ferðamannastöðum.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar- 
félaga og FOSS.
Garðyrkjustjóri heyrir undir skipulags-, byggingar og umhverfis- 
svið, undirmaður skipulags- og byggingarfulltrúa.

Óskað er eftir að starfsmaður geti hafið störf 1. apríl 2015.

Umsóknarfrestur er til 7. mars 2015. 
Umsóknir berist til Sveitarfélagsins Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 
Þorlákshöfn. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun  
um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir skipulags- og  
byggingarfulltrúi; s. 480-3800 eða sigurdur@olfus.is

Pípulagningarmaður 
Sveitarfélagið Ölfus auglýsir laust til umsóknar heilsársstarf fyrir 
lærðan pípulagningarmann hjá Þjónustumiðstöð sveitarfélagsins.  
Í starfinu felast m.a. viðhaldsverkefni fyrir stofnanir sveitarfélags- 
ins sem snúa að pípulögnum en einnig tilfallandi störf í Þjónustu- 
miðstöðinni.
Leitað er að jákvæðum einstaklingi, sjálfstæðum í vinnubrögðum 
með góða skipulagshæfileika.
Æskilegt er að starfsmaðurinn hafi próf á stórar vinnuvélar og 
meirapróf.
Laun eru samkvæmt launataxta Sambands ísl. sveitarfélaga og 
Samiðnar.
Pípulagningarmaður heyrir undir verkstjóra Þjónustumiðstöðvar.

Óskað er eftir að starfsmaður geti hafið störf 1. apríl 2015.

Umsóknarfrestur er til 7. mars 2015. 
Umsóknir berist til Sveitarfélagsins Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 
Þorlákshöfn. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun  
um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir verkstjóri Þjónustumiðstöðvar- 
innar; s. 483-3803 / 862-0920 eða ossur@olfus.is

„Sveitarfélagið Ölfus er framsækið sveitarfélag og leggur ríka 
áherslu á góðan starfsanda á vinnustað.  Þá er leitast við að auka 
möguleika starfsfólks til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð 
eins og kostur er.“

Sveitarfélagið Ölfus  
auglýsir laus störf 
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ÁTVR rekur 49 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er 
að vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og 
fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að 
vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur 
þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Starfsmaður í móttöku
Óskum eftir að ráða jákvæðan og glaðlyndan einstakling 
í móttöku ÁTVR að Stuðlahálsi 2

Helstu verkefni og ábyrgð
• Símsvörun og móttaka viðskiptavina

• Upplýsingagjöf og þjónusta

• Almenn skrifstofustörf

• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Framkoma sem einkennist af ríkri þjónustulund og jákvæðni

• Góð hæfni í samskiptum

• Nákvæmni í vinnubrögðum, stundvísi og samviskusemi

• Reynsla af sambærilegu starfi

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun

• Góð íslenskukunnátta nauðsynleg

• Enskukunnátta og kunnátta í einu Norðurlandamáli

• Góð almenn tölvukunnátta

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir, gudrun@vinbudin.is – 560 7700

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars nk.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is

Um hlutastarf er að ræða og er vinnutími mánudaga til föstudaga 12.30-17.00. 
Viðkomandi einstaklingur verður að geta unnið allan daginn í afleysingum.
Starfshlutfall er 64%.
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HS Veitur hf  leita að öflugum liðsmönnum á
aðalskrifstofu fyrirtækisins í Reykjanesbæ

HS Veitur hf voru stofnaðar 1. desember 2008 þegar Hitaveitu Suðurnesja hf. var skipt í HS Veitur hf og HS Orku hf.
HS Veitur hf annast raforkudreifingu á Suðurnesjum, í Hafnarfirði, í hluta Garðabæjar, í Vestmannaeyjum og í Árborg.
HS Veitur hf annast hitaveiturekstur á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum. Annast vatnsveiturekstur í Vestmannaeyjum 
og að stórum hluta á Suðurnesjum .
Starfsstöðvar HS Veitna hf eru fjórar, í Reykjanesbæ, í Hafnarfirði, í Vestmannaeyjum og í Árborg.
Hjá HS Veitum hf starfa nú 84 starfsmenn en auk þess eru ákveðnir starfsþættir, m.a. á fjármálasviði,
keyptir af HS Orku hf.
Frekari upplýsingar um fyrirtækið er hægt að nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.hsveitur.is

Starfssvið
Hefur yfirumsjón með innkaupa- og birgðamálum 
fyrirtækisins. Starfar með forstjóra við fjölbreytt 
verkefni á fjármálasviði og við margvísleg 
rekstrarverkefni.

Starfssvið
Ber ábyrgð og yfirumsjón á þjónustuborði og þeim 
verkferlum sem þar eru í gildi. Vinnur markvisst með 
yfirmönnum að umbótum í þjónustu. Leysir flóknari 
verkbeiðnir, útreikninga og leiðréttingar ásamt því að 
sinna almennri þjónustu við viðskiptavini.

Hæfniskröfur
- Viðskiptamenntun eða háskólamenntun sem
  nýtist í starfi.
- Samskiptahæfni og frumkvæði. Starfið krefst mikilla
  samskipta við fólk, bæði innan og utan fyrirtækisins. 
- Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.

Hæfniskröfur
- Reynsla og/eða menntun sem gæti nýst í starfi.
- Reynsla af stjórnun æskileg.
- Samskiptahæfni, skipulagsfærni og frumkvæði.
- Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.
- Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi.

HS VEITUR HF
www.hsveitur.is

Innkaupastjóri - fjármál

Þjónustustjóri

Nánari upplýsingar veitir Júlíus Jónsson forstjóri í síma 422 5200.

Nánari upplýsingar veitir Þórhildur Eva Jónsdóttir deildarstjóri þjónustu í síma 422 5200.

Umsækjendur sækja um starfið á heimasíðu fyrirtækisins www.hsveitur.is
Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 2015.

ALHLIÐA PÍPULAGNIR SF
----------------------------------

Okkur vantar vana pípulagnamenn í vinnu.  Helst menn á 
miðjum aldri með reynslu í nýlögnum.  Unnið í mælingu.

Umsóknir sendar í rafpósti pipulagnir@alhlida.is   
Upplýsingar í síma 566 7001 á skrifstofutíma 

LAGERMAÐUR
Við hjá Nordic Store viljum ráða
 lagermann til starfa sem fyrst.

Verkefni eru fjölbreytt, m.a. umsjón með lager, 
pökkun fyrir net og heildsölu.Við leitum að

drífandi og skipulögðum starfsmanni með góða 
enskukunnáttu sem getur unnið sjálfstætt og leyst 

þau verkefni sem honum eru falin fljótt og vel.

Umsóknir sendist á bjarni@nordicstore.com

www.nordicstore.net

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Velferðarsvið

· Starfsmaður á hæfingarstöð fyrir fatlaða

Stjórnsýslusvið

· Starfsmaður í ræstingu 50% starf

Menntasvið

· Kennsluráðgjafi í upplýsingatækni

Skólar

· Forstöðumaður í dægradvöl í Lindaskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Lindaskóla

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Sólhvörf

· Sérkennari/Þroskaþjálfi í leikskólann
Grænatún

· Leikskólakennari í leikskólann Urðarhól

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 

Um Talenta:
Talenta er ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfir sig í þjónustu og rekstri á SAP lausnum.
Hjá félaginu starfa 12 manns í dag en samstarfsaðilar eru alþjóðlegir og virkir í 
okkar daglegu verkefnavinnu. Við leggjum mikið upp úr gildum okkar og með þau að 
leiðarljósi tryggjum við að hagsmunir viðskiptavina og starfsmanna falli hvað best 
saman. Við mætum krefjandi verkefnum með bros á vör og töpum aldrei gleðinni.

Gildin okkar eru: Leikgleði – Lipurð – Heilindi – Nánd. 
Ármúli 25   ·   108 Reykjavík   ·   Ísland

Starfslýsing:
· Ráðgjöf og þjónusta við SAP hugbúnað
· Innleiðing/betrumbætur á SAP lausnum 
· Virk þátttaka í stefnumótun félagsins
· Virk þátttaka í þróun á vöruframboði félagsins

Við leitum að einstaklingum sem:
· Hafa mikla reynslu og/eða brennandi áhuga á viðskiptalausnum
· Hafa góða þekkingu á SAP eða sambærilegum viðskiptalausnum
· Taka krefjandi verkefnum með brosi á vör
· Finnst fátt betra en að vinna í hóp að lausn krefjandi verkefna
· Hafa tileinkað sér öguð vinnubrögð og hafa uppbyggilegar skoðanir á skipulagi

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars nk.
Sótt er um á talenta.is. Fyrirspurnum skal beint til Brynhildar Halldórsdóttur 
á netfangið brynhildur@siminn.is.

Talenta leitar að reyndum sérfræðingum á sviði
SAP ráðgjafar til að mæta auknum verkefnum 

Vilt þú starfa á ört
vaxandi vinnustað?
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Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Heilsugæslulæknir við  
Heilsugæsluna Hlíðum

Heilsugæslulæknir 
Laust er til umsóknar ótímabundið starf heilsugæslulæknis 
við Heilsugæsluna Hlíðum.  Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. 
Starfshlutfall er 100%.

Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í 
heimilis lækningum ásamt barnalækni, sálfræðingi,   
hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og riturum.  
Heilsugæslan Hlíðum er hverfisstöð og er fyrst og fremst 
ætlað að veita íbúum almenna læknis- og hjúkrunar-
þjónustu. Svæðið takmarkast af Snorrabraut og Kringlu-
mýrarbraut og sjóa á milli. Nánari upplýsingar um starf-
semi stöðvar innar má finna á vef Heilsugæslunnar  
(www.heilsugaeslan.is). 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfssvið heilsugæslulæknis er æði víðtækt og felst 
m.a. í almennum lækningum, heilsuvernd, vaktþjónustu 
og kennslu nema. Hann veitir fræðslu og upplýsingar og 
leiðbeinir skjólstæðingum og aðstandendum.  Heilsu-
gæslulæknir er ennfremur virkur þátttakandi í þróun 
sinnar faggreinar innan starfsstöðvar. 

Hæfnikröfur
Þess er krafist að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í 
heimilislækningum, að þeir búi yfir mikilli skipulagshæfni, 
séu sjálfstæðir í starfi og viðhafi öguð vinnubrögð. 
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði og 
reynsla af teymisvinnu er æskileg. 

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

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningar-
bréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar 
upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf, vísinda- og 
rannsóknarstörf. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 
Reykjavík. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum 
og viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins við ráðningu í starfið.  
Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 09.03.2015

Nánari upplýsingar veitir
Stefán Finnsson – stefan.finnsson @heilsugaeslan.is – 
585-2300

HH Hlíðar
Drápuhlíð 14-16

105 Reykjavík

LÖGFRÆÐINGUR Í 
RANNSÓKNUM

  Vettvangs- og verðbréfa-
eftirlitssvið leitar að öflugum 
lögfræðingi til starfa við 
samtímarannsóknir

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Laust er starf lögfræðings við rannsóknir á vettvangs- og verðbréfaeftirlitssviði Fjármálaeftirlitsins. Sviðið annast 
vettvangsathuganir, verðbréfamarkaðseftirlit og samtímarannsóknir þvert á þá markaði sem Fjármálaeftirlitið hefur 
eftirlit með. Rannsóknarteymi sviðsins sinnir frumrannsóknum á meintum brotum á lögum um fjármálafyrirtæki, 
verðbréfaviðskipti og vátryggingastarfsemi.  Einnig sinnir teymið rannsóknum á háttsemi á markaði sem bendir  
til misferlis.  

Starfssvið
• Rannsóknir er varða meint brot á lögum um eftirlitsskylda starfsemi, einkum á verðbréfa- og fjármálamarkaði
• Greining, eftirfylgni og umsjón með afdrifum mála sem send hafa verið embætti sérstaks saksóknara
• Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistara- eða embættispróf í lögfræði
• Starfsreynsla, einkum á sviði rannsókna 
• Viðeigandi reynsla af störfum tengdum fjármálamarkaði er æskileg
• Rík greiningarhæfni og færni til að tjá sig í ræðu og riti er nauðsynleg
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Frumkvæði, metnaður og góð samskiptahæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Frekari upplýsingar veita Jónas Gauti Friðþjófsson, forstöðumaður rannsókna á vettvangs- og verðbréfaeftirlitssviði 
(jonasg@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson, mannauðsstjóri (arni@fme.is). 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is  
eða á www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Vegna aukinna umsvifa leitar 
Reykjavík Warehouse heildsala 
nú eftir að bæta við starfsfólki 

í sölu og þjónustustörf.

Óskum einnig eftir förðunarfræðing til starfa hjá okkur.

Heildsalan rw er umboðsaðilli Eleven Austrailia, Silk Oil Of Morocco, Chill UK, 
Mica Beauty, Jucie Beauty, Aria Beauty, Kalahari Lifestyle og Magnatic Lash.

Umsóknir ásamt ferilskrá berist fyrir 5. mars á info@reykjavikwarehouse.is

Spennandi starf í heildsölu

Menntun í háriðn- og eða reynsla af heildsölustörfum æskileg.

Reynsla af sölustörfum skilyrði.

Trúnaði heitið.

með frábæru teymi

Fjölbreytt og skemmtilegt hlutastarf
Starfið felst í aðstoð við hreyfihamlaðan útivinnandi 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.

óskar eftir sjúkraliða
Sjúkraliði óskast t il star fa á Húðlæknastöðin ehf.  
Star fshlut fall er 60% og þarf viðkomandi að geta hafið 
stör f sem fyrst . Star fið er f jölbrey t t og krefst sjálfstæðra 
vinnubragða. Leitað er ef tir röskum einstaklingi sem getur 
unnið undir álagi ef svo ber undir. 
Tekið er á móti umsóknum á net fanginu johanna@hls.is 
eða bréflega til Húðlæknastöðvarinnar merkt  
“starfsmannastjóri”.
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SÖLUMENN

Leitum að kraftmiklum sölumönnum 
bæði í fullt starf og hlutastarf. Viðkomandi 
þurfa að hafa mikinn áhuga á raf tækjum 
og vera 22 ára eða eldri. Heiðarleiki, góð 
tölvukunnátta og rík þjónustulund skilyrði.

Sjónvarpsmiðstöðin er ein rótgrónasta 
raf tækjaverslun landsins þar sem mikið er 
lagt upp úr góðri og persónulegri þjónustu.

Áhugasamir vinsamlega fyllið út umsóknareyðublað 
á www.sm.is – smellið á „Upplýsingar“.

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA 
SÖLUMANN Í FULLT STARF 

OG SÖLUMANN Í HLUTASTARF
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- með áherslu á 
matvælaiðnað

Viltu stjórna merku uppbyggingar-
starfi í ferðaþjónustu?

Húsabakki ehf. óskar að ráða framkvæmdastjóra til starfa.

Starfssvið:  Öll störf er lúta að daglegum rekstri 
ferðaþjónustunnar að Húsabakka 

Leitað er að duglegum og kraftmiklum starfsmanni  
sem er fær um að stjórna uppbyggingu Húsabakka ehf. 

og hefur gaman af mannlegum samskiptum, viðkomandi þarf  
að hafa til að bera ríkulega þjónustulund, frumkvæði 

og útsjónarsemi.  

Allar nánari uppl. veitir Arnar Guðmundsson 
s. 773-5100 eða arnar@fastak.is

- Ert þú að leita að spennandi vinnu í skemmtilegu vinnuumhverfi?
- Ert þú tilbúinn að læra nýja hluti og með opinn huga?

- Ef svo er viljum við endilega heyra frá þér.

Sm Starfsmannamiðlun leitar nú eftir starfsmönnum, 
um er að ræða fullt starf, hlutastörf, tímavinnu sem 

og sumarafleysingar.

Sm Starfsmannamiðlun er fyrirtæki sem aðstoðar fatlaða og 
langveika sem búa í heimahúsum. Við veitum aðstoð með 

hugmyndafræðina um sjálfstætt líf að leiðarljósi. 

Frekari upplýsingar veitir Ásta Hrönn Ingvarsdóttir
asta@starfsmannamidlun.is /8203355 

www.starfsmannamidlun.is

Störf á kaffihúsi Störf á veitingahúsi Störf á bar 

 

Vilt þú vinna í alþjóðlegu umhverfi? 
Spennandi sumar- og framtíðarstörf á kaffihúsi og bar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar  



Akademísk staða á byggingarsviði
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Starfssvið
•  Kennsla í tæknifræði- og byggingafræðinámi í HR.
•  Stefnumótun og skipulag náms.
•  Samskipti við framhaldsskóla og atvinnulíf.
•  Þátttaka í kynningarstarfi.

Hæfniskröfur
•  Reynsla af hefðbundnum tækni- eða verkfræðistörfum. 
•  Reynsla af kennslu og metnaður á því sviði.  
•  Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og
   sjálfstæði í starfi. 
•  Reynsla af stjórnun framkvæmda er kostur.
•  Iðnmenntun eða starfsreynsla við
   byggingaframkvæmdir er kostur. 
•  Að lágmarki MSc-gráða í verkfræði. Doktorsgráða og
   rannsóknareynsla er kostur.

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík auglýsir eftir akademískum starfsmanni á byggingarsvið.
Í boði er spennandi starf í metnaðarfullu og lifandi háskólaumhverfi.

Viðkomandi starfsmaður mun fá tækifæri til að sýna frumkvæði og hafa áhrif á eflingu og þróun byggingarsviðs HR
og byggingartæknifræðináms á Íslandi.

Umsóknarfrestur er til 15. mars 2015.
Nánari upplýsingar um starfið veita Guðrún Sævarsdóttir, 
forseti tækni- og verkfræðideildar, (gudrunsa@ru.is) 
og Sigrún Þorgeirsdóttir, skrifstofustjóri deildarinnar, 
(sigrunth@ru.is). 

Umsókn ásamt starfsferilskrá, afriti af viðeigandi 
prófskírteinum, yfirliti yfir starfsferil og reynslu af kennslu, 
afritum af helsta birta efni og meðmælum, skal skilað á 
vef háskólans www.hr.is/lausstorf fyrir 15. mars 2015.
Fylgigögn og almennar fyrirspurnir má senda á netfangið 
mannaudur@ru.is. Allar fyrirspurnir og umsóknir verða 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, 
sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir skólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. 
Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt 
umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur háskólans eru um 3500 og starfa um 230 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara.

Óskað er eftir starfsmanni á umhverfissvið EFLU til 
starfa við mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og 
umhverfismat áætlana. Aðsetur starfsmanns verður á 
skrifstofu EFLU í Reykjavík. Um framtíðarstarf er að 
ræða. 

Hæfniskröfur:

• M.Sc. gráða á sviði náttúruvísinda eða annarra raunvísinda og  
 sérþekking á mati á umhverfisáhrifum framkvæmda og áætlana  
 er nauðsynleg.
• Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla á sviði mats á umhverfis-  
 áhrifum framkvæmda og áætlana.
• Reynsla í verkefnisstjórnun skilyrði.
• Þekking á landfræðilegum upplýsingakerfum mikilvæg.
• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar og góð færni í textagerð.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal 
berast rafrænt í gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is, fyrir 4. mars 
næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær 
sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Árnason, fagstjóri, 
olafur.arnason@efla.is og Ingunn Ólafsdóttir, mannauðsstjóri,
ingunn.olafsdottir@efla.is.

EFLA verkfræðistofa 
óskar eftir starfsmanni 
á umhverfissvið

EFLA er alhliða verkfræði- og 
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir 

vandaða þjónustu á öllum helstu 
sviðum verkfræði og tækni. Við 

lítum á öll verkefni sem tækifæri 
til þess að stuðla að framförum 

og efla samfélagið.

EFLA býður upp á afbragðs 
starfsumhverfi, áhugaverðan 

starfsvettvang í alþjóðlegu 
umhverfi og sterka liðsheild yfir 

240 samhentra starfsmanna.
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auglýsir stöðu fjáröflunarstjóra 
í 100% starfshlutfall
Skrifstofan er staðsett í Reykjavík.
Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem berst 
fyrir því að alþjóðlega viðurkennd mannréttindi séu virt og 
að allir njóti verndar þeirra. www.amnesty.is.

Verk- og ábyrgðarsvið:
 Skipulag og yfirumsjón með fjáröflunarleiðum 
samtakanna 

 Utanumhald á götukynningum og úthringiverkefnum
 Vinnsla á prentefni tengt fjáröflun 
 Gerð fjárhagsáætlunar fjáröflunarstarfsins 
 Skýrslugerð
 Þýðingar og textagerð
 Önnur tilfallandi störf

Hæfnis- og menntunarkröfur:
 Háskólamenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
 Mikil skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
 Þekking og reynsla af greiningu tölulegra upplýsinga
 Reynsla og þekking á sölu- og markaðsmálum er kostur
 Góð tölvukunnátta
 Mjög góð færni í íslensku og ensku
 Hugmyndaauðgi og framsýni
 Áhugi á mannréttindamálum

Við bjóðum
 Jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi
 Sveigjanlegt, skapandi og ábyrgðarfullt starf
 Starf, þar sem hæfileikar starfsmanna fá notið sín
 Möguleika á að vinna í alþjóðlegu samstarfi
 Tækifæri á að vinna að framgangi mannréttinda í 
heiminum.

Umsóknir skal senda á al@amnesty.is.  
Umsóknarfrestur er til 8. mars 2015.  
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar um starfið veitir Anna Lúðvíksdóttir 
framkvæmdastjóri í gegnum tölvupóst al@amnesty.is.

THG arkitektar ehf. leitar eftir arkitekt til almennra 
arkitektastarfa á sviði húsa- og skipulagsgerðar. 
Viðkomandi þarf að hafa nokkurra ára starfsreynslu 
á ofangreindu sviði. 
Verkefni fyrirtækisins eru fjölbreytt hönnunar- og 
ráðgjafastörf fyrir einstaklinga, fasteignafélög, 
sjálfseignarstofnanir og opinbera aðila.

Æskilegt er að umsækjendur séu hugmyndaríkir, 
hafi frumkvæði og metnað til að takast á við  
krefjandi verkefni, einir eða í samvinnu við aðra. 
Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á öllum helstu 
hönnunarforritum, þar með talið Revit.

Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt 
afriti af prófskírteinum.
Umsóknir verður farið með sem trúnaðarmál.
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
Öllum fyrirspurnum verður svarað. 

Vinsamlegast sendið umsóknir til ella@thg.is fyrir 
2.mars.

www.thg.is

ARKITEKT



Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt. Stofnunin annast stjórn-
sýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá 
málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.  

Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing

Forritari á hugbúnaðardeild
Leitað er að forritara til að sinna hugbúnaðarþróun fyrir Fiskistofu og Hafrannsóknastofnun.   

Gagnasafnsstjóri á kerfisdeild
Leitað er að gagnasafnsstjóra (DBA) fyrir Fiskistofu og Hafrannsóknastofnun.  

Helstu verkefni:
• Forritun gagnagrunnslausna í ORACLE, Java og á vef  
• Þátttaka í Scrum teymi
• Þarfagreining, hönnun, forritun, prófun og gangsetning kerfa sem eru í smíði á hugbúnaðardeild 
• Önnur verkefni

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, kerfisfræði eða skyldum greinum
• Árangursrík reynsla af forritun
• Vilji til að vaxa og ná árangri sem forritari
• Traust og vönduð vinnubrögð  

Reynsla af forritun gagnagrunnskerfa er æskileg en ekki skilyrði.

Helstu verkefni:
• Umsjón og rekstur ORACLE gagnasafnskerfa
• Aðkoma að hönnun gagnasafna og skipulagningu s.s. hröðun
• Þátttaka í nýsköpun, prófunum og innleiðingu á nýrri tækni
• Staðgengill deildarstjóra kerfisdeildar

    

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, kerfisfræði eða skyldum greinum
• Þekking, áhugi og reynsla af gagnasafnsfræði
• Reynsla að vinna með SQL grunna (s.s. ORACLE)
• Árangursrík reynsla í upplýsingatækni
• Skipulagshæfni og nákvæmni 
• Frumkvæði, góðir samstarfshæfileikar og geta til að miðla þekkingu og starfa í hópi

Hugbúnaðardeild og kerfisdeild tilheyra Rekstrarsviði og sinna m.a. upplýsingatæknimálum Fiskistofu og Hafrannsóknastofnunar. Deildirnar eru og verða með aðsetur á höfuðborgarsvæðinu en til greina getur komið 
að ráða forritara á starfsstöðvar Fiskistofu á landsbyggðinni.   

Verkefni hugbúnaðardeildar felast í þróun á ýmsum upplýsingakerfum er varða sjávarútveg, s.s. móttöku og vörslu gagna um sjávarútveg, fiskveiðistjórnun, auk kerfa til eftirlits og rannsókna. Hugbúnaðardeild for-
ritar í ORACLE, vef og Java og notar Jira og RT verkbeiðnakerfið til að taka á móti og halda utan um verkefni sín. Deildin notar Scrum aðferðafræði.  
Kerfisdeild sinnir kerfisrekstri og er vélarsalur og önnur starfsstöð deildarinnar á Skúlagötu 4. Deildin sinnir jafnframt þjónustu við starfsmenn og starfsstöðvar á landsbyggðinni.

Frekari upplýsingar um störfin veitir Elín Kristjana Sighvatsdóttir sviðstjóri Rekstrarsviðs (elin@fiskistofa.is). Umsóknir sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem 
máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merktar viðkomandi starfi þ.e. „Verkefnastjóri (Scrum Master)“, „Sérfræðingur í greiningum“, 
„Forritari“ eða „Gagnasafnsstjóri“.  

Sérfræðingur í greiningum
Leitað er að sérfræðingi  til að sinna forgreiningu og úttektum á hugbúnaðarverkefnum fyrir Fiskistofu og Hafrannsóknastofnun.  

Helstu verkefni:
• Þarfagreining, umfangsmat og skilgreining upplýsingatækniverkefna 
• Prófanir og staðfesting verkloka í samræmi við samninga og/eða kröfulýsingar 
• Samskipti við notendur og viðeigandi aðila
• Beiting staðla og faglegra aðferða við úrlausn verkefna
• Önnur verkefni

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða skyldum greinum
• Árangursríkir greiningahæfileikar
• Reynsla og áhugi á því að nota staðla og viðkenndar aðferðir við úrlausn verkefna 
• Vilji til að ná árangri í starfi og áhugi á að setja sig inn í fjölbreytileg viðfangsefni
• Fagleg og vönduð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og sjálfstæði eru jafnframt nauðsynlegir eiginleikar

Verkefnastjóri (Scrum Master) í forritunarteymi hugbúnaðardeildar
Leitað er að verkefnastjóra (Scrum Master) og forritara í deild sem sinnir hugbúnaðarþróun fyrir Fiskistofu og Hafrannsóknastofnun. 

Helstu verkefni:
• Dagleg verkstjórn samkvæmt Scrum aðferðafræði 
• Utanumhald um verkefni hugbúnaðardeildar og forgreining þeirra 
• Forritun gagnagrunnslausna í ORACLE, Java og á vef 
• Önnur verkefni s.s. þátttaka í hönnun, prófun og gangsetningu kerfa sem eru í smíði á hugbúnaðardeild 
     

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða skyldum greinum 
• Árangursrík reynsla af verkefnastjórn
• Árangursrík forritunarreynsla
• Mikill áhugi á forritun og ástundun faglegra vinnubragða við úrlausn verkefna
• Vilji til að ná árangri í starfi og í teymisvinnu  
• Góð þekking á gagnagrunnsforritun og högun gagnagrunnslausna og áhugi á því sviði 

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.  
Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan 
til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar 
eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Framtíðarstörf í upplýsingatækni hjá Fiskistofu og Hafrannsóknastofnun

SÖLUMAÐUR FYRIR VOLVO LÚXUSBÍLA 
Vegna aukinnar eftirspurnar leitum við að sölumanni/ráðgjafa 

í söludeild Volvo lúxusbíla hjá Brimborg.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 2. mars 2015.

Starfsmaður óskast 
í sendla og lagerstarf á bifreiðaverkstæði. 

Viðkomandi þarf að vera skipulagður  
með góða enskukunáttu. 

Starfslýsing:  
Sendlaferðir - Halda utan um lager - Símsvörun - Smáviðgerðir

Umsóknir og upplýsingar hjá bfo@bfo.is



Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst og eigi síðar en 1. apríl nk. 

Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsokn@keahotels.is merktar „hótelstjóri“ fyrir 7. mars.
Einungis reyklausir einstaklingar koma til greina. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá með mynd og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.

Keahótel reka nú 3 hótel í Reykjavík: Hótel Borg, Apotek Hotel og Reykjavik Lights en fjórða hótelið, Skuggi Hotel, opnar í sumar. 
Á Akureyri eru Keahótelin tvö, Hótel Kea og Hótel Norðurland og við Mývatn rekur fyrirtækið Hótel Gíg.

Hjá Keahótelum starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig fram við að veita framúrskarandi þjónustu.

Helstu verkefni hótelstjóra eru:

Menntunar- og hæfniskröfur:
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Menntun eða reynsla í hótelstjórnun 
Reynsla af stjórnun, rekstri og áætlanagerð
Þekking og reynsla af markaðsmálum
Sjálfstæð vinnubrögð og rík þjónustulund
Samskipta- og samvinnuhæfni
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta 

Yfirumsjón með daglegum rekstri hótelanna
Starfsmannahald
Markaðs- og sölumál

HÓTELSTJÓRI
Keahótel ehf óska eftir að ráða hótelstjóra fyrir Hótel Borg og Apotek Hotel

Menntun

Starfslýsing

georg@balsam.is

Nánari upplýsingar:
georg@balsam.is / omar@balsam.is

www.balsam.is

Sölu- og markaðsstjóri 
hjá vaxandi  
heilsufyrirtæki /  
Balsam ehf.

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is
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Umsóknarfrestur

9. mars 2015

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Sótt er um á www.on.is

Laus eru til umsóknar eftirfarandi sumarstörf hjá Orku náttúrunnar:

 •  Landgræðsla við Hellisheiðarvirkjun
 •  Sérverkefni fyrir háskólanema á viðskipta- og tæknisviðum

Við val á starfsmönnum er tekið mið af hæfni, reynslu og umsögnum frá vinnuskólum eða fyrri vinnuveitendum. 
Til að sækja um sumarstarf þarft þú að vera fædd(ur) 1998 eða fyrr.

Hjá ON er jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild, uppbyggilegum skoðanaskiptum og virðingu 
í samskiptum. Við hvetjum jafnt stúlkur og pilta til að sækja um störfin.

Við erum öll tengd við náttúruna 
Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna á samkeppnishæfu verði og sér höfuðborgarbúum 
fyrir heitu vatni. Við viljum nýta auðlindir af ábyrgð og nærgætni og bæta lífsgæðin í nútíð og framtíð.

Viltu vera ON í sumar?
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Starfsmaður í olíubirgðastöð

Olíudreifing leitar að handlögnum 
einstakling til vaktavinnustarfa   

í olíustöðinni í Örfirisey 
Olíustöðin í Örfirisey er stærsta olíubirgðastöð landsins.  
Í birgðastöðinni er unnið á vöktum og felst vinnan í vöktun 
birgðastöðvar, losun og lestun olíuskipa, afgreiðslu elds- 
neytis til skipa og gæslu dælubúnaðar og skilvinda. 

Nánari upplýsingar veitir Helgi Árnason í síma  550 9938.

Umsóknir sendist á odr@odr.is fyrir 3. mars.

Störfin standa báðum kynjum jafnt til boða.  

Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. 
má nálgast á www.oliudreifing.is

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

ERTU ON? 
Okkur vantar sérfræðing í hópinn

Orka náttúrunnar óskar eftir að ráða öflugan sérfræðing í fjölbreytt og krefjandi starf við orkumiðlun. Leitað er að einstaklingi sem hefur 

góða greiningarhæfni, er talnaglöggur, nákvæmur og skipulagður í störfum sínum. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Kaup og sala á raforku til stórnotenda

• Rekstur og uppgjör stóriðjusamninga

• Gerð keyrsluáætlana fyrir virkjanir fyrirtækisins

• Ýmis greiningarvinna 

• Viðskiptaþróun og greining viðskiptatækifæra

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Meistaragráða á sviði verkfræði eða viðskiptafræði

• Framúrskarandi þekking á Excel skilyrði

• Góð almenn tölvufærni nauðsynleg

• Þekking og reynsla á raforkumarkaði kostur 

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

• Hæfni í mannlegum samskiptum

Sérfræðingur í orkumiðlun

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um á ráðningarvef Orku náttúrunnar, https://starf.or.is/on/. 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 veitir Bryndís Ernstsdóttir, mannauðsfræðingur, á starf@on.is. Umsóknarfrestur er til og 

með 23. febrúar 2015.

Hjá ON er jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild, uppbyggilegum skoðanaskiptum og virðingu í samskiptum. 

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

Orka náttúrunnar er annað stærsta orkufyrirtæki landsins. Fyrirtækið byggir á mikilli þekkingu og reynslu að orkuvinnslu. Leiðarljós 

okkar er að bjóða rafmagn á samkeppnishæfu verði til allra landsmanna.
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Sumarstörf 
hjá Orkuveitu Reykjavíkur

Orkuveita Reykjavíkur auglýsir eftir starfsfólki í sumarstörf. 
Í boði eru fjölbreytt störf sem henta báðum kynjum. 
Umsækjendur skulu vera fæddir 1998 eða fyrr. 

Meðal sumarstarfa má nefna:

• 

• 

• 

• Verkstjórn við umhirðu lóða

• 

• 

Háskólanemar geta einnig sótt um sumarstörf hjá Orku- 
veitunni. Fyrirtækið leggur sig fram við að ráða nemendur 
í verkefni sem tengjast námi. Í ár erum við sérstaklega 

náttúruvísinda og verkfræði. 

Sótt er um á starf.or.is
Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015. 

Nánari upplýsingar um þjónustu
okkar má finna á www.or.is 

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 
árin 2002 og 2013
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Orkuveitan er fjölbreyttur og 
lifandi vinnustaður fólks með 

við að vera í fremstu röð hvað 

og möguleika starfsfólks til að 
samræma vinnu og fjölskyldu- 
ábyrgð eins og kostur er.

Þeir sem hafa unnið hjá fyrir- 
tækinu áður og staðið sig vel 
hafa forgang um vinnu. Við val 
á nýjum starfsmönnum er tekið 

umsögnum frá vinnuskólum 
eða fyrri vinnuveitendum. 

Bæði konur og karlar eru 
hvött til að sækja um.

Fasteignasali – sölumaður
Við leitum að sölumanni til starfa á fasteignasölu. 
Eingöngu löggiltir fasteignasalar eða vanir 
sölumenn koma til greina. 

Mjög góð árangurstengd laun í boði fyrir réttan 
mann. Farið verður með allar umsóknir sem trúnað-
armál. Vinsamlegast sendið upplýsingar á  
1einargh@gmail.com

Rekstrarstjóri 
Flugþjónustan ehf og KFS ehf óska eftir að ráða rekstrarstjóra á  
Reykjavíkurflugvelli annars vegar og Keflavíkurflugvelli hins vegar. 
Starfið felst í að hafa umsjón með daglegum rekstri, afgreiðslu  
flugvéla, umsjón starfsmannamála og fleira. 
Unnið er samkvæmt vaktakerfi og gert er ráð fyrir að störf hefjist  
1. apríl. Reynsla af flugi er kostur en ekki skilyrði. Hreint sakavottorð  
er skilyrði. Umsókn ásamt ferilskrá sendist á alma@birk.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 1.mars 2015.

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. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.  

Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnám á bæklunar-
skurðdeild Landspítala. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin 
til eins árs eða samkvæmt samkomulagi. Störfin eru laus 
samkvæmt samkomulagi. 

Starfsnámið gefur góða reynslu í bæklunar- og handarskurð-
lækningum og hentar vel þeim sem hyggja á sérnám í þeim
greinum, einnig öðrum s.s. verðandi heilsugæslulæknum og
þeim sem hafa í hyggju að starfa á landsbyggðinni. 

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

bæklunarskurðdeildar, auk vaktaskyldu
» Þátttaka í kennslu- og fræðslustarfi sérgreina
» Þátttaka í vísindavinnu
» Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema

Hæfnikröfur
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
» Öguð vinnubrögð
» Almennt lækningaleyfi

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt lækningaleyfi.
» Umsækjendum sem uppfylla skilyrði verður boðið í 

viðtal og byggir ráðning m.a. á frammistöðu í viðtali og 
innsendum gögnum.

» Upplýsingar veita Sigurveig Pétursdóttir, sérfræðilæknir, 
sigurpet@landspitali.is og Þorgerður Drífa Frostadóttir, 
læknir, margrmj@landspitali.is, sími 543 1000.

LÆKNAR Í STARFSNÁM

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. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.  

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á dagdeild
skurðlækninga 13D. Deildin er opin frá klukkan 07:00 til 19:00
alla virka daga.

Deildin sinnir dagdeildarþjónustu við sjúklinga sem fara í 
minni háttar aðgerðir s.s. þvagfæraaðgerðir, augnaðgerðir
og aðgerðir á kviðarholi. Einnig er tekið á móti sjúklingum 
í undirbúning fyrir aðgerðir sem krefjast lengri legutíma og 
sjúklingum sem koma frá slysadeild til aðgerðar á skurðstofum 
við Hringbraut.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð í samráði

við skjólstæðinga og bera ábyrgð á meðferð, samkvæmt
starfslýsingu

» Vinna að áframhaldandi þróun og uppbyggingu
dagdeildar

» Virk þátttaka í faglegu samstarfi og umbótastarfi
deildarinnar

» Vinna að gæðaverkefnum/gæðahandbók

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Starfsreynsla á skurðsviði nauðsynleg
» Sjálfstæði og frumkvæði, lipurð í samskiptum
» Jákvæðni, sveigjanleiki og vera tilbúinn í breytingar

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
» Starfshlutfall er 80-100.
» Upplýsingar veitir Hrafnhildur L Baldursdóttir, deildarstjóri,

sími 825 3728, hrafnhba@landspitali.is

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
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Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.  

Starf aðstoðardeildarstjóra á dag- og göngudeild blóð- og 
krabbameinslækninga við Hringbraut er laust til umsóknar.
Starfið veitist frá 1. apríl 2015 eða eftir samkomulagi til tveggja
ára, með möguleika á áframhaldandi ráðningu.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru

hjúkrunardeildarstjóra
» Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar á

deildinni
» Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin
» Er nánasti samstarfsmaður deildarstjóra og vinnur að

skipulagningu á starfsemi deildarinnar í samráði við hann

Hæfnikröfur
» Starfsreynsla
» Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
» Hæfni í mannlegum samskiptum
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
» Starfshlutfall er 80-100%.
» Upplýsingar veita Þórunn Sævarsdóttir, deildarstjóri,

netfang torunnsa@landspitali.is, sími 825 3523
og Þórdís Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, netfang
thoring@landspitali.is, sími 824 5480.

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI

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. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.  

Sérhæfð endurhæfingargeðdeild er 10 rúma legudeild. Stór 
hluti sjúklinganna eru ungmenni á aldrinum 18-30 ára. Flestir
eru greindir með geðrofssjúkdóm og fíknivanda. Markmið 
endurhæfingar er að endurhæfa skjólstæðingana aftur út í 
samfélagið. Áhersla er á fjölskylduvinnu á deildinni. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Almenn skrifstofustörf
» Reglubundin uppfærsla á daglegum viðfangsefnum 

deildar
» Halda utan um daglegan rekstur deildar í samvinnu við 

stjórnendur
» Umsjón með pöntunum og innkaupum deildar í 

samvinnu við stjórnendur
» Símsvörun og ýmis samskipti fyrir hönd stjórnenda
» Umsjón á vaktaskýrslu
» Ábyrgð á snyrtilegu vinnuumhverfi vaktar og deildar

Hæfnikröfur
» Faglegur metnaður og framúrskarandi samskiptahæfni 

skilyrði
» Góð íslenskukunnátta skilyrði
» Stundvísi, snyrtimennska og liðlegheit
» Heilbrigðisritaramenntun æskileg

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
» Starfshlutfall er 100%.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. 
» Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum 

gögnum og eftir atvikum viðtölum við umsækjendur.
» Upplýsingar veita Eydís Kr Sveinbjarnardóttirr, deildarstjóri, 

eydissve@landspitali.is, sími 543 4219 og Margrét 
Manda Jónsdóttir, aðstoðardeildarstjóri, sími 543 4210, 
margrmj@landspitali.is, sími 824 5480.

HEILBRIGÐISRITARI

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. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.  

Laust er til umsóknar starf trúnaðarlæknis á mannauðsdeild
Landspítala. Leitum eftir drífandi og metnaðarfullum einstaklingi 
sem hefur áhuga á að vinna að og efla heilsu- og vinnuvernd 
starfsfólks Landspítala.

Landspítali er einn fjölmennasti vinnustaður landsins með um
5.100 starfsmenn. Helstu áherslur í starfseminni eru öruggur
spítali, góður vinnustaður, skilvirkir verkferlar og ábyrgur rekstur. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Ábyrgð á stefnumótun og skipulagningu heilsuverndar

starfsmanna
» Ráðgjöf fyrir stjórnendur um heilsu, öryggi, vinnugetu og 

vinnuumhverfi starfsmanna
» Ráðleggingar og fræðsla til starfsmanna um heilsueflingu

og heilsuvernd
» Þátttaka í þvegfaglegri teymisvinnu

Hæfnikröfur
» Brennandi áhugi á heilsueflingu og heilsuvernd 

starfsmanna
» Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð ásamt vilja og getu til

að starfa í þverfaglegu teymi
» Sérfræðimenntun og starfsreynsla í viðeigandi sérgreinum

læknisfræðinnar

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 15. mars 2015.
» Æskilegt er að viðkomandi starfi á Landspítala eingöngu.
» Starfshlutfall er 70-100% og veitist starfið frá 1. maí 2015

eða eftir nánara samkomulagi.
» Umsókn fylgi ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt

kynningarbréfi og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið.

» Ákvörðun um ráðningu verður byggð á innsendum
gögnum og viðtölum.

» Upplýsingar veitir Bryndís Hlöðversdóttir, starfsmanna-
stjóri, sími 543 1330, netfang bryndishlo@landspitali.is

TRÚNAÐARLÆKNIR

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. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.  

Hjúkrunarfræðingar sem hyggjast sækja um nám í skurð-
hjúkrun í Háskóla Íslands geta sótt um stöður á skurðstofum 
Landspítala.

Lausar eru til umsóknar stöður hjúkrunarfræðinga á skurð-
stofum LSH. Skilyrði fyrir ráðningu er að umsækjandi hyggist
leggja stund á diplómanám á meistarastigi í skurðhjúkrun við 
Háskóla Íslands. Í boði er þjálfun og aðlögun eftir þörfum 
hvers og eins á stórum og skemmtilegum vinnustað.

Við mat umsókna er lögð áhersla á sterkan faglegan grunn 
í hjúkrun, sjálfstæði í vinnubrögðum og lipurð í mannlegum
samskiptum.

Helstu verkefni og ábyrgð 
Á skurðstofum Landspítala er veitt sérhæfð og umfangsmikil
þjónusta við sjúklinga. Unnið er eftir hugmyndafræði um
einstaklingshæfða hjúkrun. Vinnuskipulag tekur mið af 
vaktafyrirkomulagi skurðstofa.

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Sterkur faglegur grunnur í hjúkrun
» Sjálfstæði í vinnubrögðum
» Lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
» Starfshlutfall er 80-100.
» Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá.
» Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum

og viðtölum.
» Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast

skrifstofu aðgerðasviðs, C10 Fossvogi.
» Upplýsingar veita eftirfarandi deildarstjórar hjúkrunar;

Erlín Óskarsdóttir, skurðdeild við Hringbraut
sími 825 3588, erlin@landspitali.is
Helga Kristín Einarsdóttir, skurðdeild í Fossvogi
sími 824 5273, helgakei@landspitali.is
Áslaug Svavarsdóttir, skurðstofa kvennadeildar
sími 825 3753, aslaugsv@landspitali.is

NÁM Í SKURÐHJÚKRUN

Störf á heimili í Kópavogi
Þroskaþjálfi, félagsliði, sjúkraliði og stuðningsfulltrúi óskast 
til starfa á heimili í Kastalagerði. Um er að ræða bæði fullt 
starf og hlutastörf. Stöðurnar eru lausar nú þegar. 

Nánari upplýsingar veitir Bjarnhildur Ólafsdóttir í síma  
568-0206 á virkum dögum. Umsóknir sendist á netfangið 
bjarnhildur@styrktarfelag.is eða í gegnum heimasíðu 
félagsins, www.styrktarfelag.is

Störf á heimili í Reykjavík
Þroskaþjálfar, félagsliðar og stuðningsfulltrúar óskast til 
starfa á heimili félagsins í Víðihlíð. Um er að ræða vakta- 
vinnu á kvöld-, nætur og helgarvöktum. Sérstaklega er 
óskað eftir kvenumsækjendum þar sem stór hluti starfsins 
er að veita ungri konu persónulega aðstoð.

Nánari upplýsingar veita Guðrún Guðmundsdóttir og  
Elín Baldursdóttir í síma 568-0206 á virkum dögum.  
Umsóknir sendist á netfangið gunna@styrktarfelag.is,  
eða í gegnum heimasíðu félagsins, www.styrktarfelag.is

Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því 
að aðstoða íbúa í daglegu lífi og efla sjálfstæði þeirra. 
Þroskaþjálfinn tekur að auki þátt í skipulagningu á innra 
starfi í samvinnu við íbúa og veitir öðrum starfsmönnum 
faglega ráðgjöf og fræðslu.

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

óskar eftir sjúkraliða
Sjúkraliði óskast t il star fa á Húðlæknastöðin ehf.  
Star fshlut fall er 60% og þarf viðkomandi að geta hafið 
stör f sem fyrst . Star fið er f jölbrey t t og krefst sjálfstæðra 
vinnubragða. Leitað er ef tir röskum einstaklingi sem getur 
unnið undir álagi ef svo ber undir. 
Tekið er á móti umsóknum á net fanginu johanna@hls.is 
eða bréflega til Húðlæknastöðvarinnar merkt  
“starfsmannastjóri”.

Jökulsárlón ehf.  
leitar að starfsfólki  
fyrir sumar 2015:
Skipstjóra til siglinga á hjólabát. 
Skipstjórar þurfa að hafa skipstjórnarréttindi.  
Umsækjendur þurfa einnig að hafa lokið námskeiði hjá  
slysavarnaskóla sjómanna. Tímabil: maí-ágúst. 

Einstaklingum í miðsölu. 
Starfslýsing: selja miða í báta og afgreiða ferðamenn.  
Viðkomandi þarf að vera skipulagður, jákvæður og geta  
unnið undir miklu álagi. Tímabil: júní-september.

Leiðsögumönnum á hjólabáta.  
Starfslýsing: upplýsa ferðamenn um Jökulsárlón á meðan 
á hjólabátaferð stendur. Kostur er góð tungumálakunnátta. 
Tímabil: júní-ágúst.

Húsnæði er í boði fyrir starfsmenn Jökulsárlóns.  
Upplýsingar gefur Katrín Ósk á katrin@jokulsarlon.is. 
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KJÖTIÐNAÐARMAÐUR
ÓSKAST Á SUÐURLANDI

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu félagsins www.ss.is
Umsóknarfrestur er til og með miðvikudagsins 4. mars.

Frekari upplýsingar um starfið gefur Benedikt Benediktsson í síma: 866 5270

Sláturfélag Suðurlands er 108 ára, öflugt og framsækið matvæla- 
fyrirtæki í eigu búvöruframleiðenda á Suður- og Vesturlandi 
og almennra hluthafa. Höfuðstöðvar þess eru í Reykjavík og 
þar er auk skrifstofu, markaðs- og söludeildir. Á Hvolsvelli 
er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt frystihúsi og 
vörudreifingu kjötvara. Á Selfossi rekur félagið sláturhús 
ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð.

Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða kjötiðnaðarmann, eða manneskju með 
mikla reynslu í kjötiðn, í starf flokksstjóra í kjötvinnslu félagsins á Hvolsvelli. Þar 
rekur SS stærstu kjötvinnslu landsins en þar starfa nú um 160 manns í 
metnaðarfullu og drífandi umhverfi. Við leitum að jákvæðum og kraftmiklum 
einstaklingi með stjórnunar- og leiðtogahæfileika. Vinnutími er frá 7–15.

STARFSLÝSING

• Aðstoðarmaður verkstjóra og staðgengill
• Skipulagning framleiðslu
• Umsjón með verkefnum og starfsfólki
• Móttaka á hráefnum og skráning
• Eftirlit með þrifum
• Eftirfylgni með gæðakröfum SS

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Menntun og reynsla í kjötiðn
• Skipulagshæfileikar
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á fólki og stjórnun
• Mikill faglegur áhugi

Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is

BIFVÉLAVIRKI Á VÖRUBÍLAVERKSTÆÐI
 Vegna aukinna umsvifa leitum við að bifvélavirkja 

á Volvo vörubílaverkstæði.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 6. mars 2015.

MÓTTÖKUSTJÓRI MAZDA OG CITROËN
Vegna aukinna umsvifa leitum við að móttökustjóra 

í þjónustumóttöku Mazda og Citroën. 

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 6. mars 2015.

Starfsmaður í gestamóttöku
Fallegt íbúðahótel í miðbæ Reykjavíkur óskar eftir að ráða 
öflugan starfsmann í gestamóttöku. Góð enskukunnátta er 
skilyrði.  Leitað er að starfsmanni sem vill leggja metnað 
sinn og alúð í að sinna gestum og greiða götu þeirra.

Umsóknum skal skilað á box@frett.is fyrir 20. febrúar nk. 
merkt  „Gestamóttaka-1402“

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 7. mars 2015.

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

Vegna aukinna umsvifa óskar 

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF 
eftir að ráða 

• Þýskumælandi sölufulltrúa í hópadeild innanlands
• Kínverskumælandi sölufulltrúa í hópadeild innanlands
•  Starfsmann í úrvinnslu hópa
•  Bifreiðastjóra í sumarafleysingu
•  Bifreiðastjóra í afleysingavinnu

Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferðaþjónustu-
fyrirtækjum landsins. Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrifstofu, 
gerir út fjölda hópferðabifreiða og rekur auk þess gistiheimili í 
Reykjavík. 
Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur starfsfólks með breiða 
þekkingu og reynslu af ferðaþjónusturekstri.

Við leitum að fólki sem býr yfir eftirfarandi kostum:
- haldgóð þekking á íslenskri ferðaþjónustu
- brennandi áhugi á sölumennsku
- góð tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska. Önnur 
  tungumál mikill kostur
- góð tölvukunnátta, Word, Excel, ofl
- fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 
Umsókn um starfið þarf að fylgja kynningarbréf á umsækjanda
ásamt ítarlegri starfsferilskrá.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir
Sonja Magnúsdóttir, sölustjóri ferðaskrifstofu,
en umsóknum skal skilað á netfangið sonja@gjtravel.is

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sjúkraliðar og alm. starfsmenn Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201502/199
Hjúkrunarfræðingar, sumarafleys. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201502/198
Lögfræðingur í rannsóknum Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201502/197
Framtíðarstörf í upplýsingatækni Fiskistofa Reykjavík 201502/196
Lektor í bókmenntafræði Háskóli Íslands, Hugvísindasvið Reykjavík 201502/195
Lektor í bókm.fræði og kvikm.fr. Háskóli Íslands, Hugvísindasvið Reykjavík 201502/194
Sumarst.menn v/sundl. og íþr.hús Háskóli Íslands, rekstur fasteigna Laugarvatn 201502/193
Móttökuritarar, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201502/192
Lækna- eða heilbr.ritari, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201502/191
Sérfræðingur í ljósmóðurfræði LSH, kvennadeild Reykjavík 201502/190
Rafvirki Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201502/189
Sjúkraliðar - sjúkraliðanemar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201502/188
Lögfræðingur Orkustofnun Reykjavík 201502/187
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupsst. 201502/186
Sumarstörf Vatnajökulsþjóðgarður Suðurland 201502/185
Verkefnastjóri LSH, mannauðsdeild Reykjavík 201502/184
Starfsmannahjúkrunarfræðingur LSH, mannauðsdeild Reykjavík 201502/183
Trúnaðarlæknir LSH, mannauðsdeild Reykjavík 201502/182
Námsstöður deildarlækna LSH, bráðamóttaka flæðissviðs Reykjavík 201502/181
Heilbrigðisritari LSH, endurhæfingargeðdeild Reykjavík 201502/180
Deildarlæknar LSH, endurhæfingardeild Reykjavík 201502/179
Hjúkrunarfræðingar LSH, skurðlækningar 13D Reykjavík 201502/178
Hjúkrunarfr. - Nám í skurðhjúkrun LSH, skurðstofur Reykjavík 201502/177
Læknar í starfsnám LSH, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201502/176
Deildarstjóri / starfsmenn Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201502/175
Sérfr.í hjúkrun langveikra sjúkl. LSH, lyflækningasvið Reykjavík 201502/174
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Fjörður Hafnarfjörður 201502/173
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201502/172
Aðstoðardeildarstjóri LSH, dag- og göngudeild Reykjavík 201502/171
Deildarstjóri rekstrargreiningar Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201502/170
Upplýsingafulltrúi Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201502/169
Vélamenn Vegagerðin Patreksfjörður 201502/168
Sérhæfður aðst.m. sjúkraþjálfara LSH, sjúkraþjálfun Landakoti Reykjavík 201502/167
Hjúkrunarfræðingar og nemar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201502/166

VILT ÞÚ VINNA ÚTI
Í SUMAR?
Nauthóll óskar eftir að ráða 
þjóna í fullt starf og hlutastarf

Æskilegt er að umsækjendur geti byrjað
í hlutastarfi eða fullu starfi frá 1. apríl nk. 
eða fyrr. Unnið er á vöktum, 2-2-3 kerfi 
eða eftir samkomulagi

Við leitum að framsæknum og brosmildum 
einstaklingum með ríka þjónustulund 

Aldurstakmark er 20 ára 
og þarf viðkomandi að vera reyklaus

Áhugasamir vinsamlegast sendið inn 
umsókn ásamt ferilskrá á 
gudridur@nautholl.is fyrir 28.febrúar nk. 

auglýsir stöðu fjáröflunarstjóra 
í 100% starfshlutfall
Skrifstofan er staðsett í Reykjavík.
Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem berst 
fyrir því að alþjóðlega viðurkennd mannréttindi séu virt og 
að allir njóti verndar þeirra. www.amnesty.is.

Verk- og ábyrgðarsvið:
 Skipulag og yfirumsjón með fjáröflunarleiðum 
samtakanna 

 Utanumhald á götukynningum og úthringiverkefnum
 Vinnsla á prentefni tengt fjáröflun 
 Gerð fjárhagsáætlunar fjáröflunarstarfsins 
 Skýrslugerð
 Þýðingar og textagerð
 Önnur tilfallandi störf

Hæfnis- og menntunarkröfur:
 Háskólamenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
 Mikil skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
 Þekking og reynsla af greiningu tölulegra upplýsinga
 Reynsla og þekking á sölu- og markaðsmálum er kostur
 Góð tölvukunnátta
 Mjög góð færni í íslensku og ensku
 Hugmyndaauðgi og framsýni
 Áhugi á mannréttindamálum

Við bjóðum
 Jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi
 Sveigjanlegt, skapandi og ábyrgðarfullt starf
 Starf, þar sem hæfileikar starfsmanna fá notið sín
 Möguleika á að vinna í alþjóðlegu samstarfi
 Tækifæri á að vinna að framgangi mannréttinda í 
heiminum.

Umsóknir skal senda á al@amnesty.is.  
Umsóknarfrestur er til 8. mars 2015.  
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar um starfið veitir Anna Lúðvíksdóttir 
framkvæmdastjóri í gegnum tölvupóst al@amnesty.is.
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Veitingastaðurinn Nam,  
leitað að yfirmatreiðslumanni. 

Nam leitar af kraftmiklum, jákvæðum og  lausnamiðuðum matreiðslumanni til veita eldhúsi 
Nam forustu. Um er að ræða fullt starf í dagvinnu.

Starfs-og ábyrgðarsvið:
-Daglegur rekstur á eldhúsi Nam, sem í dag rekur 2 veitingastaði. 
-Samskipti við birgja 
-Þróun á matseðli
-Gæðamál.

Menntunar- og hæfniskröfur:
-Matreiðslumenntun nauðsynleg. 
-Framúrskarandi samskiptahæfni 
-Stjórnunarreynsla æskileg.

Í dag rekur Nam 2 veitingastaði og áætlað er að fjölga stöðum á næstu misserum. 
Starfið býður upp á mikil tækifæri fyrir matreiðslumann sem hefur áhuga á því að vaxa með fyrirtækinu. 

Nam færir þér Asíu
Við sækjum innblásturinn  til austurs, NAM er nútíma asísk matargerð. Fallegur, 
frumlegur og ferskur matur með áhrifum frá Austur-Asíu.
Úr ferskum hráefnum framreiðum við mat sem er fljótlegur, æsandi og öðruvísi – en samt á viðráðanlegu 
verði. Við fléttum saman kryddum, brögðum og litum og gerum nútíma asíska matargerð að upplifun fyrir öll 
skynfærin. NAM er ekki bara lostætur 
matur – “NAM er næring fyrir hugann.”

  
 

Helstu verkefni og ábyrgð:
•  Starfssvið lögfræðings er m.a. fólgið í samningu álitsgerða og stjórnsýslu- 

    ákvarðana, lögfræðilegri ráðgjöf, leyfisveitingum vegna nýrra flutnings-

    mannvirkja, gerð tillagna og umsagna um lagafrumvörp og reglugerðir, 

    samskiptum við ráðuneyti, stofnanir og erlendar eftirlitsstofnanir og 

    undirbúningi stjórnsýslureglna. 

•  Helstu verkefni framundan eru á sviði raforkueftirlits, þ.e. eftirliti með 

    fjárhagslegum og tæknilegum rekstri sérleyfisfyrirtækja sem annast flutning 

    og dreifingu raforku á grundvelli raforkulaga.

Hæfniskröfur:
•  Embættispróf, ML í lögfræði eða sambærilegt próf. Þekking og starfsreynsla 

    á sviði stjórnsýsluréttar og orkumála er æskileg.

•  Umsækjendur þurfa að hafa gott vald á og færni til að rita vandaðan texta 

    á íslensku og ensku. 

•  Kunnátta í einu norðurlandamáli er æskileg. 

•  Gerð er krafa um öguð og skipulögð vinnubrögð auk ríkulegrar 

    samskiptafærni. 

•  Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi   

    og jafnframt búa yfir þeim sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að 

    ná árangri í samskiptum.

•  Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á lögfræðilega getu og kunnáttu. 

•  Starfið býður upp á möguleika á þátttöku í samstarfi við alþjóðasamtök 

    og erlendar systurstofnanir.

Laun greiðast samkvæmt samningum fjármálaráðuneytis við viðkomandi 

stéttarfélag. Starfshlutfall er 100%

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðni A. Jóhannesson, sími 569-6000, 

netfang gudni.a.johannesson@os.is

Umsóknir, með upplýsingum um menntun og fyrri störf, berist starfsmanna-

stjóra Orkustofnunar, Grensásvegi 9, 108 Reykjavík, eða á netfang gd@os.is, 

eigi síðar en 9. mars 2015.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

    Orkumálastjóri

Lögfræðingur
Orkustofnun auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

Hlutverk Orkustofnunar er að vera stjórn-

völdum til ráðuneytis um orku og 

auðlindamál, standa fyrir rannsóknum 

á orkubúskap og orkulindum þjóðar-

innar, safna og miðla gögnum um 

orkumál, vinna áætlanir til lengri tíma 

og stuðla að samvinnu á sviði orkumála 

og rannsókna innan lands og utan.

Bílstjórar

Skeiðarás 4 – 210 Garðabæ
www.grandtravel.is

Grand Travel óska ef tir að ráða bílstjóra til 
starfa sumarið 2015. Við leitum að hæfileikaríkum 
einstaklingum til að sinna akstri hópbifreiða og 
þjónustu við farþega. Grand Travel var stofnað 
2011 á sviði fólks flutninga og hefur að skipa nýja 
hópferðabíla ásamt því kappkosta góða þjónustu.
 
Hæfniskröfur
• Meirapróf D
• Reynsla við akstur hópbifreiða 
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum  
 samskiptum
• Stundvísi,heiðarleiki,snyr timennska  
 og reglusemi.(reyklaus)
• Geta unnið mikið og undir álagi.
• Enskukunnát ta skilyrði.
• Hreint sakavot torð
• Ferilskrá

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á  
atvinna@grandtravel.is einnig er mjög mikilvægt 
að viðkomandi skili ferilskrá með umsókn.
 
Umsóknarfrestur er til 20.mars 2015 

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður - Mývatn
Patreksfjörður - Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

Tvö áhugaverð 
störf sérfræðinga
Umhverfisstofnun leitar að tveimur 
sérfræðingum, annars vegar til að hafa umsjón 
með friðlandinu á Hornströndum og öðrum 
friðlýstum svæðum á Norðvesturlandi og hins 
vegar í loftmengunarteymi stofnunarinnar. 

Friðlandið á Hornströndum
Leitað er að starfsmanni með afburðagóða 
samskiptahæfileika, góða þekkingu á 
náttúrufræði, líffræði eða umhverfisfræði auk 
reynslu, þekkingar og úthalds til óbyggðaferða. 
Verndargildi svæðisins er einstakt en eitt 
helsta hlutverk starfsmannsins er að varðveita 
náttúru svæðisins í samvinnu við landeigendur, 
sveitarfélagið Ísafjarðabæ og hagsmunaaðila.

Loftlagsmál
Megin starfssvið sérfræðingsins verður 
að vinna við losunarbókhald Íslands um 
gróðurhúsalofttegundir.Viðkomandi mun 
einnig hafa aðkomu að viðskiptakerfi ESB með 
losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda auk vinnu 
við ýmis loftmengunargögn.

Ítarlegri upplýsingar um störfin og 
hæfniskröfur til þeirra er að finna á starfatorg.is 
og http://www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi/

Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2015. 
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, 
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið 
umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is  

Starfsmaður í gestamóttöku
Fallegt íbúðahótel í miðbæ Reykjavíkur óskar eftir að ráða 
öflugan starfsmann í gestamóttöku. Góð enskukunnátta er 
skilyrði.  Leitað er að starfsmanni sem vill leggja metnað 
sinn og alúð í að sinna gestum og greiða götu þeirra.

Umsóknum skal skilað á box@frett.is fyrir 20. febrúar nk. 
merkt  „Gestamóttaka-1402“



Sveitarfélag Hornafjarðar óskar eftir að ráða í eftirtaldar stöður

Starfsvið:
*

*

*

Hæfniskröfur

Starfsvið:
*

*

Hæfniskröfur eru

Í boði eru

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.
stra@stra.is www.stra.is .

Gerð áætlana og stefnumótun í tengslum við ferðamál, framkvæmd þeirra og úrvinnsla,
eftirfylgni og kostnaðareftirlit í samráði við atvinnumálanefnd og
aðrar nefndir sveitarfélagsins.

Ráðgjöf til forstöðumanna stofnana sveitarfélagsins vegna samþykktrar
stefnu bæjarstjórnar í atvinnu- og ferðamálum. Viðkomandi er jafnframt
tengiliður sveitarfélagsins við atvinnulífið og stoðstofnanir þess.

Vinna við sérstök atvinnu- og ferðamálatengd verkefni, yfirumsjón
með samskiptum við félagasamtök, fyrirtæki og sjálfstæðar stofnanir
á sviði atvinnu- og ferðamála auk annarra fjölbreytilegra verkefna.

eru að umsækjendur séu með háskólamenntun á sviði ferðamálafræði eða sam-
bærilegt nám, en menntun á mannauðs- og/eða atvinnulífssviði, að auki er kostur. Marktæk
reynsla og þekking á skipulagi ferðamála er skilyrði auk reynslu og staðkunnrar þekkingar á
atvinnulífinu. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleika í samstarfi, hæfni í
mannlegum samskiptum, tölvulæsi og góða íslensku- og enskukunnáttu í ræðu og riti.
Kostur er ef viðkomandi hafa góða þekkingu á svæðinu.

Heildarumsjón með greiningu fjármálakosta sveitarfélagsins, greiningu
á hagtölum og öðrum þáttum er varðar rekstur sveitarfélagsins og hefur
áhrif á stöðu þess. Fjármálastjóri er jafnframt staðgengill bæjarstjóra í
fjarveru hans.

Umsjón með fjárhagsáætlun í samvinnu við bæjarstjóra,
stjórnsýslulegar úttektir og aðstoð við rekstrarúttektir, yfirumsjón með
skilum á skýrslum, greinagerðum og öðru sem lög og reglur kveða
á um í tengslum við fjárhag og bókhald sveitarfélagsins, yfirumsjón með
bókhaldi auk annarra fjölbreyttra verkefna er heyra undir fjármálastjóra.

að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði viðskiptafræði,
rekstrarfræði eða með sambærilega háskólmenntun, en framhaldsnám á háskólastigi
er æskileg. Haldbær þekking á stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga er nauðsynleg auk
marktækrar reynslu úr atvinnulífinu. Áhersla er lögð á sjálfstæð og fagmannleg
vinnubrögð, sveigjanleika og styrk í mannlegum samskiptum auk góðrar íslensku- og
enskukunnáttu í ræðu og riti. Umsækjendur þurfa vera töluglöggir og vel tölvulæsir,
en góð bókhaldskunnátta er jafnframt nauðsynleg.

áhugaverð framtíðarstörf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg
atvinnutækifæri, gott tómstundar- og félagslíf í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi. Laun verða í samræmi við
kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga.

er til og með 9. mars nk. Gengið verður frá ráðningum fljótlega.

veitir nánari upplýsingar um störfin í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-
15. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til - sjá nánar

Staða fjármálastjóra

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr.
reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr.
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur
verið tekin.

Staða atvinnu- og ferðamálafulltrúa

Kirkjubyggingarsjóður 
Hér með auglýsir Kirkjubyggingarsjóður Reykjavíkurborgar eftir 
umsóknum um styrki vegna ársins 2015. Sjóðnum er ætlað að 
veita fjármunum til að byggja kirkjur og safnaðarheimili í Reykja- 
vík, en einnig má styrkja endurbætur og meiriháttar viðhald á 
kirkjum í borginni. Samkvæmt fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 
2015 hefur sjóðurinn 11,2 m.kr. til ráðstöfunar í styrkveitingar. 
  
Umsóknir um styrki sendist Ráðhúsi Reykjavíkur merktar  
„Kirkjubyggingarsjóður“ fyrir 20. mars nk. 
  
Þau skilyrði eru sett fyrir því að umsókn sé tekin til greina að 
henni fylgi greinargóðar upplýsingar um fyrirhugaðar fram- 
kvæmdir, ársreikningur 2014, ráðstöfun fyrri styrkja sé um þá  
að ræða, svo og um fjármögnun verksins að öðru leyti. 
  
Frekari upplýsingar fást hjá stjórn sjóðsins. 
  
Netföng stjórnarmanna eru sem hér segir: 
Björk Vilhelmsdóttir: bjork.vilhelmsdottir@reykjavik.is 
Gísli Jónasson: gisli.jonasson@kirkjan.is 
Sigríður Guðmundsdóttir: siggud@landspitali.is 

Menntun

Starfslýsing

georg@balsam.is

Nánari upplýsingar:
georg@balsam.is / omar@balsam.is

www.balsam.is

Sölu- og markaðsstjóri 
hjá vaxandi  
heilsufyrirtæki /  
Balsam ehf.

óskar eftir sjúkraliða
Sjúkraliði óskast t il star fa á Húðlæknastöðin ehf.  
Star fshlut fall er 60% og þarf viðkomandi að geta hafið 
stör f sem fyrst . Star fið er f jölbrey t t og krefst sjálfstæðra 
vinnubragða. Leitað er ef tir röskum einstaklingi sem getur 
unnið undir álagi ef svo ber undir. 
Tekið er á móti umsóknum á net fanginu johanna@hls.is 
eða bréflega til Húðlæknastöðvarinnar merkt  
“starfsmannastjóri”.



Útboð SE3-01

Selfosslína 3
66 kV jarðstrengur

Jarðvinna og lagning

Landsnet óskar eftir tilboðum í verk sem lýst er í útboðs-
gögnum SE3-01.

Verkið felur m.a. í sér jarðvinnu og lagningu 66 kV  
háspennustrengs sem samanstendur af þremur  
einleiðurum, frá Suðurhólum á Selfossi að tengivirki 
við Þorlákshöfn, alls um 25 km leið.  

Helstu verkliðir eru:

Flutningur á strengkeflum         39 stk.
Aðkomuleiðir  24.800 m.
Gröftur, söndun og yfirfylling  24.800 m.
Losun klappar    2.300 m.
Útdráttur strengs og ljósleiðara í skurð og rör  25.155 m.
Ídráttarrör    4.000 m.
Frágangur yfirborðs 85.000 m²

Víða eru þveranir á lögnum, vegum og skurðum á streng-
leiðinni ásamt þverun á golfvellinum í Þorlákshöfn.   
Ölfusá (360 m) er þveruð í Óseyrarbrú. 

Verkinu skal að fullu lokið 15. nóvember 2015.

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku Lands- 
nets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 
24. febrúar 2015. Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, 
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík fyrir kl. 14:00 miðvikudaginn 
18. mars 2015 þar sem þau verða opnuð, að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboð HE2-01

Hellulína2 
66 kV jarðstrengur

Jarðvinna og lagning

Landsnet óskar eftir tilboðum í verk sem lýst er í útboðs-
gögnum HE2-01.

Verkið felur m.a. í sér jarðvinnu og lagningu 66 kV  
háspennustrengs sem samanstendur af þremur ein- 
leiðurum, frá tengivirki við Hellu að tengivirki við Hvolsvöll, 
alls um 13 km leið meðfram Suðurlandsvegi.   

Helstu verkliðir eru:

Flutningur á strengkeflum         30 stk.
Aðkomuleiðir  13.000 m.
Gröftur, söndun og yfirfylling  13.000 m.
Útdráttur strengs og ljósleiðara í skurð og í rör  13.000 m.
Ídráttarrör    1.800 m.
Frágangur yfirborðs 60.000 m².

Víða eru þveranir á lögnum, götum og síkjum á lagna- 
leiðinni, ásamt því að leggja þarf í lagnastiga á brúm. 

Verkinu skal að fullu lokið 15. október 2015.

Útboðsgögn verða afhent á geisladisk í móttöku Lands- 
nets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 
24. febrúar 2015.

Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9,  
112 Reykjavík fyrir kl. 14:00 föstudaginn 20. mars 2015 þar 
sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Hlíðarendi - Jarðvinna 1. áfangi  – útboð nr. 13410.
• Færanlegar kennslustofur 2015. Hönnun og smíði – 
Alútboð nr. 13408.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

ÚTBOÐ
Þjóðskjalasafn Íslands, Hús 1  

- RS Þjónusta iðnaðarmanna og  
verktaka  

ÚTBOÐ NR. 15721

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi ríkisins 
á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á þjónustu iðnaðarman-
na og verktaka (hér eftir nefndir verktakar) í framkvæmdar- 
verkum.  Heimilt er að bjóða í einstaka hluta viðkomandi iðn- 
greinar í útboðinu.  Útboðið og samningar í kjölfar þess taka 
til alls landsins, þ.e. óskað er eftir tilboðum bjóðanda í öllum 
landshlutum.

Óskað er eftir tilboðum verktaka í eftirtöldum iðngreinum: 

•        Blikksmíði 
•        Dúklagningu 
•        Veggfóðrun 
•        Málun 
•        Málmiðnaði (aðra en blikksmiði) 
•        Múrverki 
•        Pípulögnum 
•        Rafiðnaði (smáspennu og lágspennu) 
•        Skrúðgarðyrkju 
•        Trésmíði 
•        Aðalverktöku 

Samningnum í kjölfar rammasamningsútboðs þessa er skipt í tvo 
hluta; 
        A Hluti samnings, fastverðshluti 
        B Hluti samnings, örútboðshluti  

Heimilt er að bjóða í annan eða báða hluta samningsins. Nánari 
upplýsingar er að finna í útboðsgögnum, sem verða aðgengileg á 
vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is,  miðvikudaginn 25.febrúar nk. 
Tilboð verða opnuð 14. apríl 2015 kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík.

Björgvin Björgvinsson
Löggiltur fasteignasali.

Hef til sölu skuldlaust einkahlutafélag sem á fasteignir 
í góðri útleigu við Faxafen í Reykjavík og Smiðjuveg í 
Kópavogi.  
Áhugasamir hafi samband:  
Ársalir ehf – fasteignamiðlun s. 533 4200  
eða arsalir@arsalir.is.

Ársalir
FASTEIGNAMIÐLUN
Engjateigi 5, 105 Rvk

533 4200

Gott tækifæri fyrir fjárfesta
 Ársalir - fasteignamiðlun - Ársalir - fasteignamiðlun

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Eignarlóðir við Þingvallavatn

Tvær 7.400 fm. samliggjandi vatnslóðir  
á einstökum stað við Þingvallavatn,  

samtals 1,48 hektarar að stærð.  

Lóðirnar eru þær fremstu (næst vatni)  
skv. nýju deiliskipulagi og nýtur  

óhindraðs útsýnis yfir Þingvallavatn og til fjalla.

Skiptastjóri þrb. Outcome fasteigna ehf. auglýsir fasteign að Bílds-
höfða 18 til sölu. Um er að ræða 295 fm á 2. hæð, sem skiptast í 8 
skrifstofur og opið rými, auk móttöku, fundaraðstöðu, salernis og 
eldhúss. Innréttingar að hluta endurnýjaðar. Miklir möguleikar.
 
Selst í núverandi ástandi og án ábyrgðar. Óskað er eftir tilboðum í 
eignina. Áskilinn er réttur til að hafna öllum tilboðum.
Frekari upplýsingar fást hjá fulltrúa skiptastjóra, Jóhanni Karli  
Hermannssyni hdl., Íslögum, s: 868-7326, johann@islog.is.

Skrifstofuhúsnæði til sölu

Kambavað 1 íb. 101 110 Rvk
Opið hús á sunnudaginn 22. feb kl. 16:00 - 16:30
Björt og vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð 
með sérinngangi. Rúmgóð herbergi. Opið eldhús með 

fallegum hvítum innréttingu. Granít á borðum. Baðherbergi 
með sturtu og baðkari. Góður sólpallur. Stæði í bílageymslu.

Upplýsingar veitir Einar Karl í síma 895-8525
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Draumahús fasteignasala Ármúli 8 414-4466

Lárus Óskarsson löggiltur fasteignasaliLá Ó k lö ilt f t i li

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Rauðalækur 47 
 - Bókið skoðun - 

Falleg og björt 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum í snyrtlegu 
parhúsi á eftirsóttum stað í Reykjavík. Mikið endurnýjuð eign. 
Stór bílskúr fylgir eigninni. Topp eign á góðum stað. Laus 
fljótlega. Stærð 165,3 fm. V. 51,5m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

BÓKIÐ SKOÐUN



Við kynnum glæsilegt húsnæði í Þorrasölum 17 með 

sérinngangi og rúmgóðri geymslu. Glæsilegur bílakjallari er 

undir húsinu. Útsýnið nýtur sín um stóra glugga í björtum 

íbúðum sem skarta vönduðum innréttingum. Skemmtilegt 

leiksvæði í garðinum kallar á börnin út að leika. 

Stutt er í alla þjónustu, með Salaskóla, verslun, heilsugæslu, 

sundlaug, íþróttahús og líkamsrækt í göngufæri. Náttúran 

teygir sig inn í hverfið með útivistarparadísina Heiðmörk og 

Golfvöll GKG í túnfætinum. 

Göturnar eru hannaðar til að hægja á umferð og auka öryggi 

í hverfi sem færir aukin lífsgæði í fjölskylduvænu umhverfi. 

Fáðu nánari upplýsingar á www.mannverk.is 

Tilbúnar fjölskylduíbúðir
— frá 322 þús. kr. á fermetra

ÞORRASALIR
KÓPAVOGUR

Verðdæmi: 124 m2 
fjögurra herb. 
á 39,9 millj. kr.

88 m2 
þriggja herb.
á 31,9 millj. kr.



| FASTEIGNIR | 

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Nesvegur 76  - Vesturbær Kvistavellir 59  - Raðhús í Hafnarfirði

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Í dag býðst þér og þínum að skoða þetta 
fallega  267 fm einbýlishús sem er á 
tveimur hæðum. 4-5 svefnherbergi. 29 
fm bílskúr. Arinn. Hér er á ferðinni einkar 
vel skipulagt funkís hús sem margir 
hafa baðið eftir. Ásmundur Skeggjason 
fasteignasali tekur vel á móti ykkur,  
asmundur@hofdi.is Gsm 895 3000. 
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Opið hús í dag á 
milli 16 og 17

Fallegt einnart hæðar 
raðhús með innbyggðum 
bílskúr. Íbúðin er 153 fm 
og bílskúrinn 32. Hellulögð 
innkeyrsla, verönd í garði 
með heitum potti. Þrjú herbergi. Áhvílandi 34,3 millj. Verð 42,9 millj.
Ásmundur Skeggjason   fasteignasali tekur vel á móti ykkur,  
asmundur@hofdi.is Gsm 895 3000.Opið hús í dag á milli 14 og 15

Sigrún Stella 
Einarsdóttir
lögg. fasteignasali
GSM 824 0610 Laufrimi 87 

OPIÐ HÚS - Sunnudaginn 22.2 kl. 15 - 15.30  

Fallegt 182 fm endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr 
við Laufrima í Grafarvogi. Fjögur til fimm svefnherbergi. Vel skipu- 
lagt hús, góðar innréttingar og gólfefni. Sigurður Nathan sölumaður 
verður á staðnum og tekur á móti áhuga sömum. Verið velkomin.

Sigurður Nathan 
Jóhannesson 

sölumaður
GSM 868 4687

OPIÐ HÚS

Unubakki 17 Þorlákshöfn 

 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101  • www.101.is  Lögg fast i Kristín Sigurey Sigurðardóttir

Opin hús SunnuAtvinnuhúsnæði sem hentar fyrir iðnaðarmenn, 
skipaútgerðir ofl eða sem hobby-bil. Mjög gott iðnaðarbil með 
stórum innkeyrsludyrum (4,5 x 4 m) og mikilli lofthæð. Um er að 
ræða syðsta bilið. Gólfflötur er u.þ.b. 103,6 fm. Gert er ráð fyrir u.þ.b. 
34 fm millilofti. Hiti er í steyptu gólfi og sterkt rafmagn er inn í húsið. 
Eins er innangengt í húsin frá bakdyrum. Bilið er með sér rafmagn-
stöflu, góðum lagnaleiðum, lýsingu í sal og útilýsing kominn.
VERÐ: 9.5m
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Tjarnargata 4

AÐEINS EITT 

BIL EFTIR

Björgvin Björgvinsson
Löggiltur fasteignasali.

Til leigu gott skrifstofuhúsnæði á 3-hæð, Mest opið rými, 
en lokuð fundaraðstaða, góð kaffistofa og snyrting. 
Húsnæðið er alls ca. 100 fm. þ.m.t. hlutdeild í sameign.

Allar nánari upplýsingar, arsalir@arsalir.is eða 533 4200 

Ársalir
FASTEIGNAMIÐLUN
Engjateigi 5, 105 Rvk

533 4200

Til leigu við Engjateig
 Ársalir - fasteignamiðlun - Ársalir - fasteignamiðlun

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega vel skipulagða 89,7 fermetra 3ja herbergja jarðhæð 
með sér inngangi við Bugðulæk 15 í Reykjavík.
Íbúðin er í góðu ástandi með fallegum innréttingum og gólfefnum og skiptist í forstofu, hol, 
eldhús, baðherbergi, tvöfalda stofu, herbergi, geymslu ásamt snyrtilegri sameign. Verð: 32 millj.

Bugðulækur -  Reykjavík  - 3ja herbergja

LAUS STRAX
Höfum fengið til sölumeðferðar algjörlega endurnýjað 
um 300 fermetra einbýlishús, teiknað af Sigvalda 
Thordarson að utan og innan. Húsið er fallega  
staðsett á kyrrlátum stað við opið svæði og „Lækinn“ 
á Flötunum í Garðabæ og í göngufæri við skóla,  
íþróttasvæði og verslanir.
Húsið skiptist m.a. í þrjú stór barnaherbergi, hjóna- 
svítu með sérbaðherbergi og fataherbergi, glæsilegar 
stofur, eldhús, fjölskyldurými, fjögur baðherbergi og 
bílskúr. 
Eignin var öll endurnýjuð að innan sem utan árin 2007 
og 2008 og var leitast við að halda henni í uppruna- 
legum stíl undir handleiðslu Studio Granda. Lóðin er 
um 1.000 fermetrar og var hún öll endurnýjuð á sama 
tíma og húsið á mjög vandaðan og smekklegan hátt.
Allar nánari upplýsingar veitir  
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali  
í síma 570-4500 eða á netfanginu gtj@fastmark.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

STÓRGLÆSILEGT EINBÝLISHÚS 
VIÐ „LÆKINN“ Á FLÖTUNUM Í GARÐABÆ

21. febrúar 2015  LAUGARDAGUR22



Remax LIND hefur þjónustað Íslendinga 

síðastliðin 12 ár og LIND FASTEIGNASALA 

ætlar að halda því áfram um ókomna tíð.

Á LIND vinnur fólk saman að því markmiði  

að veita framúrskarandi þjónustu. 

LIND veitir persónulega þjónustu og  

hefur frá upphafi lagt ríka áherslu á  

hátt þjónustustig.

Á LIND starfa einstaklingar með mikla 

reynslu og sérþekkingu á á sviði 

fasteignaviðskipta.

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

510 7900

  tökum myndbönd af eignum

  notum dróna myndatökur

  útvegum flutningsþrif

  útvegum matsmann 

  hjálpum þér að finna nýtt heimili

  útvegum sérkjör á málningu,  
 gólfefnum og innréttingum

  höldum opin hús

  sýnum allar eignir

  notum atvinnuljósmyndara

Við vinnum fyrir þig

Við gerum eitt eða allt - algjörlega eins og þú vilt



Hólabraut 17
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög falleg og vel skipulögð fjögurra herbergja 
útsýnisíbúð ásamt bílskúr á 3. hæð

STÆRÐ: 138,7 fm FJÖLBÝLI     HERB: 4

34.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

OPIÐ HÚS    22.Feb 14:00 – 14:30

Bræðraborgarstígur 34
101 REYKJAVÍK

Mjög góð og vel skipulögð fjögurra herbergja 
íbúð við Bræðraborgarstíg 34

STÆRÐ: 88,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

31.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

súlunes 16
210 GARÐABÆR

Glæsilegt einbýli á Arnarnesi. Sérsmíðaðar 
innréttingar. Innihurðir eru 2,35m á hæð. Mikil 
lofthæð er í öllu húsinu.

STÆRÐ: 367,1fm EINBÝLI       HERB: 6

107.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Þverholt 30
105 REYKJAVÍK

Einstaklega falleg og björt fjögurra herbergja 

gengur upp á fjórðu hæð

STÆRÐ: 105,3fm FJÖLBÝLI        HEB: 4

46.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Kjalarland 30
108 REYKJAVÍK

Mjög fallegt og vel staðsett endaraðhús með 
aukaíbúð með sérinngangi.

STÆRÐ: 235,1 fm RAÐHÚS       HERB: 7

62.400.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Skrúðás 11
210 GARÐABÆR

Stórglæsilegt og mjög vel staðsett einbýlishús 

STÆRÐ: 268,8 fm EINBÝLI       HERB: 5

105.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Krókamýri 22
210 GARÐABÆR

Mjög fallegt einbýlishús á frábærum stað við 
Krókamýri 22 í Garðabæ.
Húsinu er skipt í tvær íbúðir í dag, einfalt að 

STÆRÐ: 304,1 fm EINBÝLI       HERB: 7

73.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Heiðaþing 3
203 

Glæsilegt og vel skipulagt parhús á einni hæð 

stað við Elliðavatnið.

STÆRÐ: 194,2 fm PARHÚS      HERB: 5

63.500.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Fannafold 166
112 REYKJAVÍK

Fallegt og mjög vel staðsett parhús á tveimur 
hæðum með bílskúr.
Rúmgóð afgirt verönd ásamt fallegu útsýni. 
Skjólgóður suðurgarður.

STÆRÐ: 136,7 fm PARHÚS       HERB: 5

44.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Fífuhjalli 21
200 KÓPAVOGUR

Einstaklega fallegt og mjög vel staðsett einbýli 
neðst í Suðurhlíðum Kópavogs.

STÆRÐ: 285,1 fm EINBÝLI       HERB: 8

72.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Kvistaland 21
108 REYKJAVÍK

2Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús á 
einni hæð neðst í Fossvoginum.

STÆRÐ: 213,8 fm EINBÝLI       HERB: 6

84.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Þorrasalir 37
201 KÓPAVOGUR

Einstaklega fallegt vandað og vel staðsett 

höfuðborgina og til fjalla.

STÆRÐ: 287 fm EINBÝLI       HERB: 6

89.800.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Lyngholt 15
225 GARÐABÆR

Einstaklega vandað endaraðhús á góðum stað. 
Mjög bjart og fallegt hús vandaðar innréttingar, 

-
jólveggir í kringum húsið, stór hellulögð verönd.

STÆRÐ: 193,6 fm RAÐHÚS       HERB: 6

49.900.000
Heyrumst
Hannes   699 3702

Einarsnes 74
101 REYKJAVÍK

Mjög stór lóð alls 1.050.fm. Sameiginlegur inn-

tvö rúmgóð svefnherbergi.

STÆRÐ: 97,4 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

28.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

Katrínarlind 7
113 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 119 fm FJÖLBÝLI       HERB: 4

37.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Þrastarlundur 15
210 GARÐABÆR

Fallegt tengi hús með 50 fm  aukaíbúð með 
sérinngangi í Garðabæ.
Mikil lofthæð, fallegt útsýni, 31 fm bílskúr.

STÆRÐ: 234 fm TENGIHÚS       HERB: 5

57.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Ásaþing 1-11
203 KÓPAVOGUR

Um er að ræða sex hús á tveimur hæðum 
með bílskúr. Hægt að fá húsin á mismunandi 

STÆRÐ: XXXX fm RAÐHÚS      HERB: 4

Heyrumst
Hannes   699 5008 55-68.000.000

Tjarnarstígur 6

Einstök staðsetning, fallegt einbýlishús á 1000 
fm sjávarlóð. Eignarlóð.
Aukaíbðu, mikil lofthæð á efri hæð, 4 baðher-
bergi, 3 stofur, 5 svefnherbergi. Einstakt hús.

STÆRÐ: 420 fm EINBÝLI       HERB: 8

Heyrumst
Hannes   699 5008



Andarhvarf 11B 
203 KÓPAVOGUR

Falleg neðri sérhæð með séreignarreit og 
bílskúr í grennd við Elliðavatn. Íbúðin skiptist í 
forstofu, eldhús, stofu, sjónvarpsstofu, 3 svefn-

STÆRÐ: 159,4 fm HÆÐ              HERB: 5

43.900.000
Heyrumst
Harpa   772 5583

Logasalir 10
201 KÓPAVOGUR

rúmgóðum svefnherbergjum. Afgirtur garður 
með stórri timburverönd og heitum potti. 

STÆRÐ: 273,9 fm EINBÝLI       HERB: 7

69.500.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

Bauganes 35
101 REYKJAVÍK

svefnherbergjum og möguleika á 5. Suðurpallur 
og nýuppgerð íbúð í bílskúrnum. Möguleiki á 
góðum leigutekjum. Frábær staðsetning!

STÆRÐ: 201,1 fm EINBÝLI       HERB: 5

62.900.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

Kjarrmóar 2
210 GARÐABÆR

verönd. Góður 30,8fm bílskúr.

STÆRÐ: 136,3 fm RAÐHÚS      HERB: 4

42.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031

SKIPTI Á MINNI EIGN OPIÐ HÚS    22.Feb 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS    21.Feb 16:00 – 16:30

Öldugata 54
101 REYKJAVÍK

Hol. Baðherbergi með sturtu. Eldhús með ágæ-
tis skápaplássi og litlum borðkrók. Stofa snýr út 

STÆRÐ: 28,8 fm STÚDÍÓ       HERB: 1

15.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163

Austurberg 8
111 REYKAJVÍK

Björt og rúmgóð endaíbúð á 4.hæð. 2 svefnher-
-

heitu og köldu vatni.

STÆRÐ: 80,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

23.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163

Selvað 9
110 REYKJAVÍK

Fallegt heimili á annarri hæð í 8 íbúða stigahúsi 
-

og fallega náttúru.

STÆRÐ: 100,3 fm FJÖLBÝLI       HERB: 4

33.500.000
Heyrumst
Arna   692 5515

Laugavegur 86 (íb 211)
101 REYKJAVÍK

Frábær staðsetning í hjarta borgarinnar, glæsi-

leiguíbúð til ferðamanna.

STÆRÐ: 75 fm FJÖLBÝLI       HERB: 2

34.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

Austurkór 109-115
203 KÓPAVOGUR

Vel skipulagt raðhús á einni hæð með mikilli 
lofthæð sem skilast fullbúið án gólfefna og 
frágangs á bílaplani. Sérlega skjólgóður garður, 

STÆRÐ: 190 fm RAÐHÚS       HERB: 4

59.800.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

Ásakór (íb 601)
203 KÓPAVOGUR

Björt og rúmgóð endaíbúð á efstu hæð í nýlegu 

STÆRÐ: 139,7 fm RAÐHÚS       HERB: 4

37.500.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

Krossalind 7
201 KÓPAVOGUR

Bjart og rúmgott parhús á tveimur hæðum með 

og gott skipulag.

STÆRÐ: 229,4 fm PARHÚS       HERB: 8

59.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

Leitum eftir

í söluhugleiðingum en um er að ræða mjög 
áreiðanlega kaupendur sem eru búin að selja.

Heyrumst
Þórey   663 2300

Akrakór 2-4
203 KÓPAVOGUR

Vel staðsett parhús á 2 hæðum með bílskúr, 
gott skipulag, 3-4 svefnherbergi, aukin lofthæð 
og útsýni. Húsið skilast tilbúið að utan en rúmle-
ga fokhelt að innan.

STÆRÐ: 198 fm PARHÚS       HERB: 5

41.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

LÆKKAÐ VERÐ

OPIÐ HÚS    22.feb 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    22.feb 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    22.feb 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    22.feb 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    22.feb 17:00 – 17:30

VANTAR 

ALLAR GERÐIR  

EIGNA Á SKRÁ



Leirdalur
190 VOGAR

Húsið er staðsett innst í botnlanga við jaðar 
byggðar. Allar innréttingar, fataskápar og hurðir 
úr eik. Timburpallur útfrá stofunni. Skipti á eign 
á höfuðborgarsvæðinu kemur til greina.

STÆRÐ: 190,1 fm EINBÝLI       HERB: 5

39.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Lautasmári
201 KÓPAVOGUR

Mjög falleg endaíbúð á 3 hæð (efstu) í fallegu 
og vel viðhöldnu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Lautasmára í Kópavogi. Eigninni fylgir stæði í 
bílageymslu. Laus til afhendingar.  

STÆRÐ: 108,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

31.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Álftamýri 
108 REYKJAVÍK

Mjög falleg og vel skipulögð íbúð á 3 hæð í 4ra 
hæða húsi við Álftamýri í Reykjavík. Húsið var 
sprunguviðgert og málað allt að utan árið 2012. 
Íbúðin hefur verið standsett að mestu. 

STÆRÐ: 81,8 fm FJÖLBÝLI       HERB: 3

26.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Engihjallli
200 KÓPAVOGUR

Falleg og snyrtileg íbúð á 3 hæð í 7 hæða 
lyftuhúsi við Engihjalla í Kópavogi. Nýleg lyfta 
í húsinu. Að sögn seljanda var framhlið hússins 
máluð árið 2013. 

STÆRÐ: 97,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

28.000.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Jörfabakki 
109 REYKJAVÍK

Falleg 4ra - 5 herbergja endaíbúð á 2 hæð í 3ja 
hæða húsi í neðra Breiðholti. 4 svefnherbergi, 
3 innan íbúðar ásamt einu í kjallara. Snyrtileg 
sameign. Innihurðir endurnýjaðar árið 2008. 

STÆRÐ: 115,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

28.500.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Furuás
221 HAFNARFJÖRÐUR

Vel skipulögð og vel staðsett 3 raðhús á 
tveimur hæðum innst í botnlanga, glæsilegt 
útsýni. Frá 233,4 fm – 249,2 fm og afhendast 
fullbúnar en án gólfefna. 

STÆRÐ: 233,4 fm RAÐHÚS       HERB: 6

59.000.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Gullsmári 8
201 KÓPAVOGUR

Falleg íbúð á 2 hæð í snyrtilegu og vel viðhöld-
nu 7 hæð lyftuhúsi við Gullsmára í Kópavogi. 
Húsið málað að utan árið 2013, nýlega búið að 
mála og endurnýja teppi á sameign. 

STÆRÐ: 87,1 fm FJÖLBÝLI  HERB: 3

30.500.000
Heyrumst
Andri   690 31111OPIÐ HÚS    22.Feb 16:30 – 17:30

210 GARÐABÆR

Glæsilegt mikið endurnýjað hús ásamt bílskúr. 
Að sögn seljanda var húsið nánast allt endurný-
jað bæði að innan sem utan fyrir um 5 árum 

STÆRÐ: 210.4 fm EINBÝLI      HERB: 2

75.000.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Mosgerði
108 REYKJAVÍK

Um er að ræða 3ja herbergja íbúð með sérin-
ngangi í kjallara í tvíbýlishúsi við Mosgerði í 
Reykjavík. Þvottahús innan íbúðar.

STÆRÐ: 73,5 fm FJÖLDI HERBERGJA: 3

22.700.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Austurkór
201 KÓPAVOGUR

Mjög falleg og vel skipulögð þrjú raðhús á einni 
hæð ásamt bílskúr. Húsin afhendast fullbúnar að 
utan sem innan en án gólfefna og grófjafnaðri 
lóð, skv skilalýsingu frá seljanda

STÆRÐ: 149,5 fm RAÐHÚS       

48.5-49.000.000
Heyrumst
Andri   690 3111



Þorrsalir 17
201 KÓPAVOGUR

Vandaðar íbúðir í klasahúsi með sér
inngangi. Einstakt útivistarsvæði,

stórir gluggar í alrýmum til að njóta 

stutt í verslun, skóla, sundlaug
og aðra þjónustu. Bílastæði í 
bílageymslu fylgir (ekki íb.207/210) 
ásamt rúmgóðri geymslu.

VERÐDÆMI

87,6 fm. 3 herb. V.31,9 M.
102 fm. 3 herb. V.35,9 M.
124,1 fm. 4 herb. V.39,9 M.

13 íbúðir eftir.

STÆRÐ: 85-124 fm FJÖLBÝLI      HERB. 3-4

Heyrumst

Stefán Jarl Martin
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

 892 9966 
 stefan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

 699 5008 
 hannes@fastlind.is

Laugarvegur 82
101 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjuð þriggja herbergja íbúð í falle-
gu húsi við Laugaveg 82. Íbúðin er á þriðju hæð 
merkt 03-01. Aðeins þrjár íbúðir í stigagangi, 
sameign snyrtileg.

STÆRÐ: 76,5 fm FJÖLDI HERBERGJA: 3

35.900.000
Heyrumst
Stefán 892 9966

Lyngholt 3
225 GARÐABÆR

Sérlega glæsilegt einbýlishús á einni hæð. Eign 

við hönnun og frágang hússins. Skipti á minni 
eign koma til greina. 

STÆRÐ: 298,5 fm FJÖLDI HERBERGJA: 7

89.900.000
Heyrumst
Stefán 892 9966

Jórsalir 4
201 KÓPAVOGUR

Glæsilegt tvílyft einbýlishús við verðlaunagötu 
með innbyggðum, tvöföldum 45 fm bílskúr. Auka 
íbúð sem hentar vel til útleigu, einnig er hægt að 
opna á milli og fjölga herbergjum í húsinu.

STÆRÐ: 285 fm FJÖLDI HERBERGJA: 7

84.900.000
Heyrumst
Stefán 892 9966

Klukkuberg 34
221 HAFNARFJÖRÐUR

Fallegt einbýli/tvíbýli á eftirsóttum útsýnisstað 
með óviðjafnanlegu útsýni. Á neðri hæð er 
sérskráð 80 fm íbúð með sérinngangi. Möguleiki 
er að nýta húsið sem eina heildareign.

STÆRÐ: 320,9 fm FJÖLDI HERBERGJA: 10

84.900.000
Heyrumst
Stefán 892 9966

OPIÐ HÚS    22.feb 14:00 – 14:30

SKIPTI Á MINNI EIGN MÖGULEG SÉRSKRÁÐ AUKAÍBÚÐ

Vindás 1
110 REYKJAVÍK

Snyrtileg tveggja herbergja íbúð á góðum stað í 
árbænum með stæði í bílastæðahúsi, þvottahús 
og sér geymsla á hæðinni

STÆRÐ: 80,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

21.900.000 
Heyrumst
Magnús 699 2010

Þrastarhöfði 1
270 MOSFELLSBÆR

Fjögur Svefnherbergi, Sérinngangur, þvotta- 
hús innan íbúðar, geymsla á hæð, stæði í 
bílastæðahúsi, skólar í göngufæri.

STÆRÐ: 116,1 fm FJÖLBÝLI     HERB: 5

37.900.000
Heyrumst
Magnús 699 2010

Baugakór 19
203 KÓPAVOGUR

Einstaklega vel skipulögð og björt 4.herb 
endaíbúð á 2.hæð ásamt sérstæði í bílageymslu
í góðri lyftublokk á vinsælum stað. 

STÆRÐ: 132,3 fm FJÖLDI HERBERGJA: 4

35.900.000
Heyrumst
Anton 615 0005

Rekagrandi 1
107 REYKJAVÍK

Opin og björt 3-4.herb, 87 fm íbúð á 5.hæð með
góðu útsýni og stæði í bílageymslu í Vesturbæ 
Reykjavíkur. Íbúð á tveimur hæðum með
sólríkum svölum.

STÆRÐ: 113,7 fm FJÖLDI HERBERGJA: 4

32.900.000
Heyrumst
Anton 615 0005

OPIÐ HÚS    22.feb 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    22.feb 15:00 – 15:30



Furugrund 44
200 KÓPAVOGUR

Lind Fasteignasala kynnir:

Vandaðar og fallegar íbúðir með

-

-

26.9-38.900.000

STÆRÐ: 62-109fm 2-4 HERBERGI

Ástún 6
200 KÓPAVOGUR

-

-

36.4-37.900.000

STÆRÐ: 97,8 fm FJÖLDI HERBERGJA: 3

STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

 699 5008 
 hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    22.Feb 14:00 - 14:30

OPIÐ HÚS    22.Feb 13:00 - 13:30

Þorrasalir 13-15
201 KÓPAVOGUR

-

31.5-48.200.000 

STÆRÐ: 30-126 fm FJÖLDI HERBERGJA: 4

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

 699 5008 
 hannes@fastlind.is

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson
Sölufulltrúi

 696 1122 
 kristjan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

 699 5008 
 hannes@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

 892 9966 
 stefan@fastlind.is
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Þetta verður glæsileg hátíð og 
öllu tjaldað til í tilefni tíu ára 
afmælisins. Gamla bíó var 

nýlega endurnýjað og er orðið eitt 
glæsilegasta hús borgarinnar,“ segir 
Össur Hafþórsson, annar eigenda 
Reykjavík Ink og skipuleggjandi ráð-
stefnunnar. 

Á ráðstefnunni verða um 25 lista-
menn sem koma víðsvegar að úr 
heiminum til landsins og taka þátt 
í hátíðinni að þessu sinni. „Hing-
að koma þekktir húðflúrarar eins og 
Bill Loika frá Hollandi og Jason June 
frá New York, Scott Ellis frá Texas og 
Holly Ellis frá San Francisco. Hátíðin 
er orðin að árlegum menningarvið-
burði í miðborg Reykjavíkur. Gamla 
bíó verður eins og ein risastór tatt-
ústofa þessa helgi. Á svæðinu verð-
ur blaðamaður frá einu þekktasta 

tattútímariti sem gefið er út um allan 
heim, einnig mætir plötusnúður á 
svæðið og þeytir skífum fyrir gesti 
og gangandi á meðan ráðstefnan er,“ 
segir Össur.

Hann bætir því við að frítt sé inn 
á ráðstefnuna fyrir börn, tólf ára og 
yngri. „Það er um að gera að venja 
þau snemma við,“ segir hann léttur 
í bragði. 

Gamla bíó breytist í tattústofu 
The Icelandic Tattoo Convention verður haldin í tíunda skiptið dagana fimmta til sjöunda júní næstkomandi og verður hátíðin að 
þessu sinni í Gamla bíói við Ingólfsstræti. Þar verða um 25 listamenn frá öllum heimshornum.

Húðflúrarar á Reykjavik Ink sérhæfa sig 
í „cover-ups“ en þá eru eldri húðflúr löguð.  

„Alls konar fólk í öllum stöðum og stéttum kemur hingað til að fá sér flúr. Þetta er alls ekki 
bundið við einhverja ákveðna hópa eins og raunin var kannski áður,“ segir Linda Mjöll. 

Húðflúrmenning á Íslandi, líkt og annars 
staðar, er orðin miklu almennari en áður 
var, að sögn Lindu. 

Össur Hafþórsson hefur veg og vanda af skipulagninu The Icelandic Tattoo Convention. 
MYNDIR/VILHELM

Hingað koma 
þekktir 

húðflúrarar eins og Bill 
Loika frá Hollandi og Jason 
June frá New York, Scott 
Ellis frá Texas og Holly 
Ellis frá San Francisco.

ICELANDIC TATTOO
CONVENTION
The one and only 10th ANNUAL

5-7 JUNE 2015 LOCATION GAMLA Bio
ARTIST FROM AROUND THE WORLD

more info Facebook.com/reykjavikink
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Húðflúrstofan Bleksmiðjan 
var opnuð í Skipholti árið 
2010 en flutti á Kirkjuteig 

21, eða í gamla Laugarnesapótek, 
fyrir nokkru. Þau Sigrún Rós Sig-
urðardóttir og Ingólfur P. Heimis-
son stofnuðu stofuna en fljótlega 
bættist Dagur Gunnarsson í hóp-
inn. „Við Ingi höfðum lengi verið 
að grúska í myndlist og vorum 
bæði á myndlistarbraut í FB. 
Hann hefur verið að flúra frá því 
um aldamótin og við kynntumst í 
raun þannig að hann var að flúra 
mig,“ útskýrir Sigrún. „Við kynnt-
umst svo Degi stuttu síðar og lík-
aði það sem hann var að gera.“

Sigrún segir meira en nóg að 
gera á stofunni og eru allir starfs-
menn bókaðir fram á haust. „Við 
erum hins vegar að fá til okkar tvo 
gestaflúrara í næstu viku sem taka 
að sér nýja kúnna.”

Spurð að því hvað einkenni 
stofuna segir hún þau öll hafa mis-
munandi stíl. „Dagur er svolítið í 
Old School og New School, Ingi 
í andlits- og raunsæismyndum 
og ég í vatnslitamyndum. Ann-
ars gerum við allt milli himins og 
jarðar og viðskiptavinir geta valið 
um mjög fjölbreytta stíla. Þá leggj-
um við ríka áherslu á notalegt og 
þægilegt andrúmsloft og að fólki 
líði vel hjá okkur. Við viljum ekki 
að það fái menningarsjokk þegar 
það labbar hérna inn.“ 

Sigrún segir húðflúr orðið mun 
útbreiddara en var og að það sé 
langt frá því bara þeir allra hörð-
ustu sem fái sér tattú. „Við erum  
með allt frá húsmæðrum yfir í lög-
fræðinga og fólk á öllum aldri.“ 

Sigrún segist þó enn verða vör 
við talsverða fordóma í garð húð-
flúraðs fólks. „Við viljum leggja 
okkar af mörkum til að breyta 
hugarfari fólks í þeim efnum en 
um leið reynum við líka að leið-
beina viðskiptavinum okkar. Ef 
hingað kemur fólk sem er ekki 
með neitt tattú en vill fá sér á háls-
inn eða handarbökin reynum við 
að tala um fyrir því. Ég spyr fólk 
yfirleitt alltaf í hvers konar vinnu 
það sé og hvað það ætli sér að gera  
í framtíðinni. Eins hvort það sé að 
fara að taka bankalán eða annað í 

þeim dúr því ég hef sjálf orðið vör 
við fordóma hjá starfsfólki slíkra 
stofnana. Það er leiðinlegt að fólk 
skuli dæma eftir útlitinu en þann-
ig er það engu að síður. Fólk þarf 
að leiða hugann að framtíðinni 
og þó vinnuveitandinn í dag sé 
jákvæður  fyrir húðflúri þarf það 
ekki að eiga við um aldur og ævi.“ 

Bleksmiðjan tekur heldur ekki 
við fólki undir átján ára þó það 
komi með leyfi foreldra. „Ástæð-
an er meðal annars sú að oft hafa 
mamma og pabbi gefið leyfi fyrir 
einhverju litlu og ákveðnu en það 
er kannski ekki nákvæmlega það 
sem viðkomandi vill. Þá er betra 
að bíða og koma síðar.“ 

Dagarnir á stofunni eru ólíkir 
hver öðrum og segir Sigrún starfs-
fólkið sífellt vera að fást við eitt-
hvað nýtt og skemmtilegt. „Verk-
efnin eru krefjandi fyrir okkur 
sem listamenn og við fáum að 
nýta sköpunargáfuna til fulls. Við 
gerum þó allt í miklu samstarfi 
við viðskiptavini okkar og ég segi 
fólki alltaf að það verði að vera 100 
prósent hreinskilið við mig. Ef það 
er ekki ánægt með teikningarnar 
verður það að segja mér frá því. 
Það mun ekki særa mig. Ég vil bara 
að fólk sé ánægt með útkomuna.“

Sigrún segir hreinlæti í fyrir-
rúmi á stofunni og er f lestallur 
búnaður einnota. „Áður voru not-
aðar stáltúpur og einnota nálar og 
túpurnar þrifnar á milli. Núna er 
allt í dauðhreinsuðum umbúðum 
og tólunum hent eftir notkun.“ Lit-
irnir eru jafnframt vottaðir af heil-
brigðiseftirlitinu og öll starfsem-
in undir ströngu eftirliti. „Ég held 
að flestar stofur hér á landi fari vel 
eftir settum reglum.“

Gestaflúrararnir sem eru vænt-
anlegir á stofuna heita Kara Alex-
is og Anthony Firstbrook. „Kara 
er frá Ástralíu en hefur ferðast 
um allan heim til að flúra. Hún 
hefur komið hingað til lands áður 
og verður nú í þrjá mánuði. Hún 
gerir mikið af raunsæismyndum 
og rúmfræðiteikningum svo dæmi 
séu nefnd. Anthony er frá Skot-
landi. Hann gerir mikið af svart 
hvítu og f lúrar í Old School- og 
Neo Traditional-stíl ásamt öðru.

SIGRÚN gerir meðal annars fínleg vatnslitahúðflúr. DAGUR flúrar mikið í Old School og New School-stílunum. Gestaflúrarinn ANTHONY FIRSTBROOK sem er væntanlegur á 
stofuna flúrar í Old School- og Neo Traditional-stíl..

INGI gerir meðal annars í andlits- og raunsæismyndir.

Gestaflúrarinn KARA ALEXIS gerir mikið af raunsæis og rúm-
fræðimyndum.

Viljum að fólki líði vel hjá okkur
Hjá húðflúrstofunni Bleksmiðjunni er mikið lagt upp úr notalegu og þægilegu andrúmslofti. Þangað kemur fólk á öllum aldri og úr 
öllum þjóðfélagshópum. Eigendurnir segja sífellt fleiri fá sér húðflúr og að fleiri þeki stærri hluta líkamans en áður.

Rúnar Geirmundsson, sem starfar í afgreiðslunni, Dagur, Ingi og Sigrún Rós leggja sig fram um að skapa þægilegt andrúmsloft. 
 MYND/VALLI
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Sigurður Grímsson húðflúristi segir að stöðug aukning sé í tattúinu. Auk Íslendinga koma ferðamenn mikið og 
fá sér húðflúr. MYND/STEFÁN 

Páll rekur Classic Tattoo Reykjavík við Arnar-
bakka 2 í Breiðholti. Þótt hann húðflúri allt 
það sem fólk óskar eftir er hann sérhæfð-

ur í víkingamyndum. Páll þykir einstaklega fær á 
sínu sviði. Sjálfur segist hann hafa listina í sér en 
hann hefur sautján ára reynslu í faginu. Páll nam 
fræðin hjá Daltons Tattoo í Malmö í Svíþjóð sem 
er þekkt húðflúrstofa þar í borg. 

„Ég var í þrjú ár nemi hjá Daltons Tattoo og var 
heppinn að komast að hjá þeim. Meistarinn minn 
var öflugur, skammaði og hrósaði til skiptis. Eftir 
að ég kom heim flakkaði ég töluvert um landið 
og tattúveraði á hinum og þessum stöðum. Síðan 
opnaði ég stofu í Pósthússtræti sem ég rak um 
tíma áður en ég flutti til Gautaborgar,“ segir Páll 
en hann rak þar stofu í fjögur ár. 

„Það er stefna Classic Tattoo Reykjavík að vera 
alltaf með sanngjarnt verð. Við viljum ekki taka 
hálfan handlegginn af fólki í verðlagningu,“ segir 
Páll. „Þrátt fyrir gott verð bjóðum við upp á mjög 
góða þjónustu. Ég vinn í margvíslegum stílum 
en hanna líka myndir eftir óskum viðskiptavina. 
Stundum fæ ég til mín gesta-húðflúrmeistara en 
oftast er ég hér einn,“ segir hann.

Þegar Páll er spurður hvort húðflúr sé alltaf 
jafn vinsælt játar hann því og segir að vinsældirn-
ar aukist alltaf jafnt og þétt. „Það er mikill vöxtur 
í þessari grein. Þó finnum við að það sé misjafnt 
að gera eftir árstíðum. Mest er að gera á sumr-
in en ástæðan er líklegast sú að þá er tattú meira 
áberandi. Fólk fækkar fötum og fallegt tattú lítur 
dagsins ljós sem hefur áhrif á aðra.“

Páll segir að undanfarið hafi fleiri konur en 
karlar fengið sér tattú á stofunni. Viðskiptavin-
irnir eru frá 18 ára upp í 68 ára. Tískan sé mis-
munandi. „Núna er textatattú vinsælast en það 
tók við af tribal-tattúi sem er nokkurs konar al-
þýðulist og var vinsæl hér áður fyrr. Textatattú 
núna er mikið í skraut- eða skrifstöfum. Það getur 
verið mjög fallegt á framhandlegg eða fyrir ofan 
úlnlið. Mín sérhæfing er þó gamaldags víkinga-
mynstur. Fyrirmyndir geta verið víkingamyndir 
eða gamlir skartgripir,“ segir Páll. 

Heimasíða Classic Tattoo Reykjavík er tattoo.is. 
Þar er hægt að skoða fjölbreytt húðflúr sem Páll 
hefur gert. Einnig er hann með öfluga síðu á 
Facebook. 

Fleiri konur en karlar fá sér húðflúr
Páll Ásgeirsson var ekki nema 10 ára þegar hann ákvað að verða húðflúrmeistari þegar hann hefði aldur til. Hann stóð við þá ákvörðun og er nú eftirsóttur á 
sínu sviði. Páll er með langa reynslu sem húðflúrari og rekur vinsæla húðflúrstofu í Arnarbakka 2 í Breiðholti. Sérsvið hans eru gamlar víkingamyndir. 

Flott merki fyrir stofuna hans Páls. 

Skrifstafir eru vinsælir núna. Falleg og þjóðleg mynd sem Páll gerði.

Páll Ásgeirsson húðflúrmeistari hefur langa reynslu í faginu og hefur starfað bæði hér á landi og 
erlendis.

Sigurður segir að sér hafi 
alltaf þótt skemmtilegt að 
mála og teikna, sérstaklega 

portrettmyndir. Hann stund-
aði nám við Myndlistarskólann 
í Reykjavík sem er góður grunn-
ur fyrir húðflúrmeistara. „Það er 
mjög gott að hafa listnám að baki 
í húðflúri. Sífellt f leiri vilja láta 
setja á sig húðflúr. Sumir kjósa 
lítið tákn en aðrir kjósa að skreyta 
líkamann með miklum listaverk-
um,“ segir hann.

Sigurður starfar á húðflúrstofu 
á Laugavegi 69 og þangað koma 
bæði Íslendingar og erlendir 
ferðamenn. „Margir ferðamenn 
koma til okkar og vilja minjagrip 
frá Íslandi, þá helst rúnir eða veg-
vísi og það er alltaf að aukast. Það 
er skemmtilegt að fara heim með 
lítinn minjagrip á handleggn-
um,“ segir Siggi, eins og hann er 
alltaf kallaður, og bætir við að 
það séu konur jafnt sem karlar 
sem koma á stofuna. „Það er vin-
sælt hjá mörgum að fá sér tattú 
í hverju landi sem heimsótt er,“ 
bætir hann við. 

„Áhugi minn á þessari tegund 
listar vaknaði fyrir þremur árum. 
Ég á vini sem voru með húðflúr 
og þeir hvöttu mig til að fara út í 
þetta. Síðan hafa hlutirnir gerst 
nokkuð hratt. Ég byrjaði á stofu 
sem lærlingur og lærði bæði hand-
bragð og grunninn að listinni. Það 
getur verið erfitt að komast að sem 
lærlingur í þessu fagi því það eru 

ekki margir sem taka nema. Ég 
hætti síðan og fór í aðra vinnu en 
var engu að síður oft að húðflúra 
vini og vandamenn. Áhuginn 
leiddi mig þó aftur inn á stofu og 
starfið hentar mér mjög vel. Hing-
að koma oft útlendir gestahúð-
flúrmeistarar og maður er alltaf 
að læra eitthvað nýtt. Flestir hafa 
einhver sérsvið, enda margir stílar 
til. Ég hef tileinkað mér realisma, 
portrett-myndir auk þess sem ég 
húðflúra eftir módelteikningum 
og ljósmyndum. Flestir eru með 
ákveðnar hugmyndir um tattú 
þegar þeir koma á stofuna. Þess 
vegna er gott að nokkrir húðflúr-
arar starfi á stofum, hver með sitt 
sérsviðið.“

Húðflúrarar þurfa að hafa list-
rænan bakgrunn. „Það er eig-
inlega nauðsynlegt að kunna 
að greina form og liti. Listræn-
ir hæfileikar eru því nauðsynleg-
ir,“ útskýrir hann sem sjálfur er 
með nokkur húðflúr á líkaman-
um. „Kannski aðeins yfir meðal-
lagi,“ viðurkennir Siggi sem var 
nítján ára þegar hann fékk fyrsta 
húðflúrið. „Ég var í sumarfríi í 
Bandaríkjunum þegar ég skellti 
mér á húðflúrstofu. Það er algengt 
að fólk komi aftur og aftur og vilji 
bæta við sig húðflúri. Raunveru-
leikaþættir í sjónvarpi, til dæmis 
húðf lúrkeppni, hafa ýtt undir 
þennan áhuga og hann er ekkert 
að dvína.“

Það er ekkert þægilegt að láta 

Var alltaf að mála og teikna
Sigurður Grímsson hefur teiknað og málað frá barnsaldri. Fyrir þremur árum fékk hann mikinn áhuga á húðflúri og starfar við þá skreytilist í dag.

MINJA-
GRIPUR
„Margir ferða-
menn koma til 
okkar og vilja 
minjagrip frá Ís-
landi, þá helst 
rúnir eða vegvísi 
og það er alltaf að 
aukast.“

húðflúra sig en fólk setur það ekki 
fyrir sig. Auk þess er fólk með mis-
munandi sársaukaskyn. Sársauk-
inn er mismunandi vondur eftir 
því hvar á líkamanum húðflúrið er 
sett. Siggi segir að það komi fyrir 

að menn séu að gefast upp undan 
sársauka. „Það hefur þó enginn 
hætt við og enginn farið að gráta.“ 

Hann segist ekki hafa húðflúr-
að neina mjög óvenjulega staði 
en hefur heyrt um slíkt. „Sjálfur 

hef ég húðflúrað nálægt nára og 
á rasskinnar sem er kannski sér-
stakt. En mér finnst þetta einstak-
lega skemmtilegt starf sem hentar 
mér vel og ég ætla að halda áfram 
á þessari braut,“ segir hann. 



BÍLAR &
FARARTÆKI

NYTT ÚTLIT ! 
 HAGSTÆTT GENGI GOTT 

VERÐ !
Volvo S60 Momentum sjálfskiptur 
2014 EK 24 Þ.km Nokkrir bílar í boði 
á 4890 þús !!!

NYTT ÚTLIT ! 
 HAGSTÆTT GENGI GOTT 

VERÐ !
Skoda SuperB Ambi STW árg 2014 
(nyja lagið) sjálfsk, nokkrir bílar í boði 
á 4790 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

TOYOTA Yaris. Árgerð 2007, ekinn 
60 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.390.000. einn eigandi. Rnr.231783. 
Bílamarkaðurinn S:567-1800 Opið frá 
12-16 í dag laugardag.

VOLVO S60. Árgerð 2012, ekinn 36 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 4.990.000. 
tilboð 3.890.000 kr Rnr.223605. 
Bílamarkaðurinn S:567-1800 Opið frá 
12-16 í dag laugardag.

ISUZU Crew cab d-max. Árgerð 2006, 
ekinn 103 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 1.990.000. 1.750.000 þús 
Rnr.231639. Bílamarkaðurinn S:567-
1800 Opið frá 12-16 í dag laugardag.

KIA Grand sportage. Árgerð 2000, 
ekinn 194 Þ.KM, bensín, 5 gírar.bílinn í 
góðu standi Verð 500.000 Rnr.231585. 
Bílamarkaðurinn S:567-1800 Opið frá 
12-16 í dag laugardag.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Opel Zafira Árgerð 2003. Ekinn 137þ.km. 
Beinsk. 7 Manna. Er á staðnum. Verð 
790þ.kr. 100% lán mögulegt. Raðnúmer 
156823. Sjá nánar á www.stora.is

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

SAAB 9-3 TURBO 4WD.Árg.‘09,ek.
aðeins 44.þ km ,sjálfskiptur, 
með öllum aukabúnaði,280 hö, 
er á staðnum Verð 3.990.000. 
Rnr.126370.S:562-1717.

TILBOÐ 2.990.000.-
HUMMER H2.Árg.‘07, ek.105.þ km, 
bensín, sjálfskiptur, einn með öllu, er 
á staðnum, lítur sérlega vel út. Ásett 
4.980.000.- Rnr.390658.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

CITROEN C2 vtr. Árgerð 2005, ekinn 
68 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
590.000. Rnr.105962.Er á staðnum 
frábært TILBOÐ

LEXUS Is200 power. Árgerð 2004, 
ekinn 215 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990.000. Rnr.262004.crazy tilboð 
í gangi tími til að töffa sig upp fyrir 
sumarið

HYUNDAI Starex. Árgerð 2004, ekinn 
128 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.280.000. Rnr.301246.Er á staðnum 
frábært TILBOÐ

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið virka daga mán - fös 10-18. 

Lau 12-16
www.planid.is

MMC PAJERO INTENSE+ 33” 01/2008, 
ekinn 114 Þ.km, diesel, sjálfskiptur, 
leður, ný 33” dekk. Verð 4.980.000. 
Raðnr.253239 á www.BILO.is - Er í 
salnum!

NISSAN X-TRAIL SE 10/2007, ekinn 
165 Þ.km, diesel, sjálfskiptur. Verð 
2.490.000 TILBOÐ 2.150.000. 
Raðnr.253305 á www.BILO.is - Er á 
staðnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

FIAT P200 sea.
Árgerð 2008, ekinn 88 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. Verð 6.900.000. Rnr.301074. 
Á staðnum.

JEEP Grand cherokee laredo 4x4. 
Árgerð 2005, ekinn 143 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.590.000.
Rnr.301265. Á staðnum.

JEEP Wrangler unlimited sahara4. 
Árgerð 2012, ekinn 69 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 7.490.000.
Rnr.301237. Á staðnum.

MAZDA 5.
Árgerð 2007, ekinn 108 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 1.890.000. 
Rnr.301065. Á staðnum.

NISSAN X-trail.
Árgerð 2005, ekinn 161 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð 990.000. Rnr.301230
Á staðnum.

POLARIS Sportsman x2 800. 
Árgerð 2008, ekinn 7 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.450.000. Rnr.1056
Á staðnum.

RENAULT Kangoo express. 
Árgerð 2010, ekinn 62 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Verð 1.790.000. Rnr.301339. 
Á staðnum.

RENAULT Trafic minibus.
Árgerð 2007, ekinn 165 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. Verð 1.990.000. Rnr.301341. 
Á staðnum.

SKODA Octavia combi ambition 
1.6 tdi.
Árgerð 2010, ekinn 146 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Verð 2.290.000. R
Á staðnum.

SUBARU Forester 4x4.
Árgerð 2004, ekinn 100 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.190.000
Rnr.106005. Á staðnum.

STÆRSTI SÝNINGARSALUR LANDSINS 
MEÐ NOTUÐUM FARATÆKJUM OG FERÐAVÖGNUM

Opnunartímar: Mán – fös 10-18  • Lau. 12-16  • Sun. Lokað
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

VW Caddy. 
Árgerð 2011, ekinn 114 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Verð 2.780.000. Rnr.301106. 
Á staðnum.

TOYOTA Corolla 1,4 vvti.
Árgerð 2005, ekinn 191 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Tilboðsverð 690.000.
Rnr.301303. Á staðnum.

TOYOTA Avensis 2,2 d-cat. 
Árgerð 2009, ekinn 146 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.490.000.
Rnr.301206. Á staðnum

ð 1.590.000.

100% LÁN

ð 7.490.000.

100% LÁN

Rnr.301074. 

100% LÁN

90.000.

100% LÁN
0.

100% LÁN

ð 1.190.000. 

100% LÁN

Þ.KM, dísel,
Rnr.261968. 8.8.. 

100% LÁN

Rnr.301341. 

100% LÁN

Rnr.301339. 

100% LÁN

erð 690.000.

100% LÁN

3.490.000.

100% LÁN

23. 

100% LÁN

nr.301106. 

100% LÁN

ALLT AÐ 100% FJÁRMÖGNUN Í BOÐI

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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KTM 1290 Adventure. Eitt öflugasta 
ferðahjólið á markaðnum í dag. Hlaðið 
aukabúnaði. Verð: 3.290.000,- Allar 
nánari upplýsingar á www.ktm.com

KTM 1190 Adventure R. Þetta hjól 
er jafnvígt á malbik og möl ! Verð: 
2.990.000,- Allar nánari upplýsingar á 
www.ktm.com

KTM 1050 Adventure. Frábært 
ferðahjól á frábæru verði. Verð: 
2.590.000,- Allar nánari upplýsingar á 
www.ktm.com

KTM 690 Enduro R. Létt og lipurt 
ferðahjól. Verð: 1.890.000,- Allar 
nánari upplýsingar á www.ktm.com

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586-2800
www.ktm.is

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 56 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.690.000. Rnr.240527. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

 MERCEDES-BENZ E 300 CDI 
hybrid. Árgerð 2013, ekinn 13 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.190.000. 
Rnr.991222.

VOLVO V40 2,0 16 ventla station. 
Árgerð 2003, ekinn 142 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 990.000. Rnr.141407. 
Tilboð kr: 790.000,-

BMW 320d f30 sportline. Árgerð 2014, 
ekinn 9 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
7.590.000. Rnr.990959.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Suzuki Fjórgengis utanborðsmótorar. 
Nettir, Léttir, Sparneytnir, Hljóðlátir, 
Öruggir og Áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

2015 NÝIR 
JEEP CHEROKEE 4X4

Stórglæsilegir, V6 272hö og 184hö 
4cyl, 9 gíra sjálfskiptir, Hlaðnir lúxus 
og tækni búnaði t.d. Leggur sjálfur í 
stæði, Adaptive cruise control omfl, 
Kynningarverð aðeins frá 8.490þkr, 
Komdu og skoðaðu, Eru í salnum, ATH 
Getum útvegað allar gerið af Cherokee,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau 

11-15
http://www.isband.is

TOYOTA Land cruiser 150 35”. 35” 
breyttur Árgerð 2012, ekinn 36 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 8.500.000. 
Rnr.115172.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

HYUNDAI Terracan 38”. nýskr 2/2003, 
ek 134 Þ.KM, dísel, sjálfsk. Ásett verð 
2.390.000. Rnr.118990.Loftlæstur að 
framan og aftan, auka tankur, loftdæla, 
prófíltengi framan og aftan ásamt 
raflögn fyrir spil, lengdur á milli hjóla, 
3 „ púst, grillgrind og kastarar, xenon 
ljós, webasto o.fl.Bíllinn er á staðnum

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

VW Caddy 2012 ek 71 þkm - Krókur - 
Loftkæling - Verð 1.990.000 plús vsk. 
Raðnr 151744

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, Lau 

11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Avenis árg. 2007. Beinsk., ekinn 
155 þús. km. Topp bíll í mjög góðu 
standi. S: 858 5290.

Station bíll til sölu. Hann er í mjög 
góðu ástandi, skoðaður febrúar 
2015. Subaru Forester 1998 módel, 
grænn. Keyrður 222.560 km, 2. lítra 
vél og 123 hestöfl. 5 manna, 4 dyra. 
Sjálfskipting. Fjórhjóladrif. Álfelgur, 
Heilsársdekk. Rafdrifnar rúður og 
Rafdrifnir speglar. Reyklaust ökutæki. 
Útvarp og cd spilari. Nýr mótor í 
rúðuþurrkum. Nýtt púst. Nýtt batterí. 
Verð: 350.000 eða tilboð Sími 897 
2240

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.

Nissan Note Stóri smábíllinn. 
Árg.12.2007, ekinn 69 þús. sjálfskiptur, 
bluetooth, nýleg vetrardekk. Ásett 
1450þús Uppl.861-3316

Toyota Avensis árg.2007 ek. 148 þ. 
sjsk. verð 1890 þ. uppl í S: 897 7870

FORD ESCAPE XLS AWD. Árgerð 2004 
Bensín 2.300 cc., Innspýting, 153 hö. 
Sjálfskipting, Fjórhjóladrif, Fjarstýrðar 
samlæsingar, Geislaspilari, Smurbók, 
Þakbogar. Ný dekk, nýbúið að skipta 
um diska og klossa í bremsum, 
skoðaður 2016. Verð 990.000þ. 
lækkað verð í 730.000 stg. Uppl. í s. 
663 4844, Rúnar.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA
alhliða bílaviðgerðir

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík

íshúsið ehf

viftur.is viftur ∑ blásarar ∑ aukahlutir
-allt á einum stað

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

40 - 50% 
AFSLÁTTUR
40 - 50% 
AFSLÁTTUR
40 - 50% 
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 Bílar til sölu

Toyota Aygo Diesel árg.‘06 ek.123þús 
Gott eintak, Einn eigandi, Í toppstandi. 
Verð 950 þús S: 867 3284

Dekurbíll, Volvo XC90, 2,5T, 2007 
(12. 2006) Executive, km 130.000. 
Toppviðhald, ný Toyo dekk, ný 
tímareim. Vel með farinn í fínu lagi. 
Verð aðeins kr. 2.990.000. Uppl. í s. 
863 9305.

Isuzu D Max 2007 Disel pickup, 
sjálfsk.Góð dekk. Ekinn 99þ. Sk 16. V. 
2.500.000. Uppl. 897-4996

 0-250 þús.

Opel Astra 1996. ek. 143þús 
Sjálfskiptur. 5 dyra góður bíll. Ný 
heilsársdekk. Skoðaður. Verð Kr. 
250.000.- s. 860-2010 Hinrik

VW PASSAT 1998 ek. 188þús þarf að 
lagfæra sjálfskiptingu. Nýlega búið 
að skipta um stýrisenda, spirnur 
og bremsubúnaður yfirfarinn. Verð 
100þús s. 773 7557

 250-499 þús.

Toyota Yaris árg. 02 ek. 156 þús km. 
Beinsk. Verð 340 þús. Uppl. í s. 860 
8584 e. kl. 16.

Toyota Corolla, árg 2000, bsk, ek 220, 
skoðaður 2015, tilb. 395þ. S: 782-9282

TILBOÐ 290.000 KR.
Renault megane scenic 2003, 1.6, 
beinsk. Ek 166 þ. Ný skoðaður. Ásett 
verð 480 þ.kr. Tilboð 290 þ.kr. Uppl. Í 
775-6511.

Nissan Primera árg. 2000 ek. 153þús 5 
gíra 4ra dyra. Ný Heilsársdekk. Góður 
bíll. Verð Kr. 280.000.- S. 860-2010 
Hinrik

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

0-600 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

Óska eftir að kaupa Toyotu Hiace árg. 
2000-2007, dísil. Uppl. í s. 860 1998.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vélsleðar

Polaris Pro RMK 800 til sölu. Ekinn 
aðeins 2000km. Lægra Rsi stýri, 
lægri rúða, original stýri og rúða 
fylgja. Rafgeymir og hleðsla. Vel með 
farinn sleði og lítur mjög vel út. Verð 
2.040.000. Uppl. í s: 892-9500.

 Bátar

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Vinnuvélar

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 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

 Bókhald

BÓKHALD, UPPGJÖR, 
RÁÐGJÖF.

Tek að mér bókhald og uppgjör fyrir 
fyrirtæki , einstaklinga og húsfélög. 
Heildarlausnir, Theódór S. Halldórsson, 
Sími 896 2818

Accountant - bókhald og skattaráðgjöf 
ehf. Ársreikningar og skattframtöl. 
S.490 0095 www.accountant.is

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

 Málarar

MÁLNINGI
Alhliða málmingarþjónusta. 
Fagmennska og vönduð vinnubrögð. 
Sími 659-2959 ingimalari@maxco.is

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 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

 Nudd

NÝTT NÝTT, ný og glæsileg nuddstofa 
í 101, opið alla daga S.7877481

Slökurnudd, heilsunudd á 
nuddstofunni á Grensásvegi. 
Tímapantanir í Síma 771 2117.

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK - 
FLOTUN

Getum bætt við okkur verkum í 

flísalögnum, múrverki og 
múrviðgerðum. 

Áratuga reynsla og vönduð 
vinnubrögð

Tímavinna og tilboð

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 
S. 893 6994

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254 

 Tölvur

Allar almennar tölvuviðgerðir og 
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699 
6735 Baldvin.

 Spádómar

SÍMASPÁ 555 2927
Draumaráðningar, fyrirbænir. Opið frá 
15-21 Hanna.

Spái í Tarot og bolla tek heim og í 
gegnum síma. Ein af þeim bestu. Kem 
í saumaklúbba. 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

get útvegað varahluti í bíl og tæki 
með stuttum fyrirvara uppl í s 
6115855 tariann0211@hotmai.com

Allar teikningar byggingastjórn og 
hönnun. Geometric ehf s. 868 0474 & 
779 0004

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Heimilismatur í hádeginu  virka daga  • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

skemmtanir

til sölu
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| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 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.

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
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

 Húsgögn

Glæsilegt borðstofusett til sölu. Mjög 
massíft og vel með farið sett. Uppl. í 
síma: 694 2277.

 Dýrahald

VOFF.IS - NÝ HVOLPASÍÐA
www.voff.is er hvolpasíða 
Hundaræktarfélags Íslands, þar 
geturðu fengið upplýsingar um got, 
ræktendur, tegundir ásamt greinum 
um hvolpauppeldi, allt á einum stað. 
Hundaræktarfélag Íslands stuðlar að 
góðri meðferð, aðbúnaði, uppeldi og 
heilsufari hvolpa. Leitaðu þér nánari 
upplýsingar á www.hrfi.is og www.voff.is

GRINDARBÚR 
Á GÓÐU VERÐI

Stærð 61 cm verð 6.990,- 
Stærð 76 cm verð 8.990,- 
Stærð 91 cm verð 10.990,- 
Stærð 107 cm verð 12.990,- 
Stærð 122 cm verð 14.990,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

Dvergschnauzer hvolpar til sölu. Þrír 
rakkar og ein tík. Hægt að skoða 
ættbók og foreldra á www.kolskeggs.
is upplýsingar í síma 899 6555 og á 
kolskeggs@kolskeggs.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU, 

NÝBÝLAVEGI OG 
AUÐBREKKU (GÖMLU 

TOYOTAHÚSUNUM)
150 - 300 fm m / 

innkeyrsludyrum, 150 -300 fm fm 
undir verslun eða léttan iðnað, 
200 - 400 fm fyrir heildverslun 
eða léttan iðnað. Greið aðkoma 

að húsnæðinu, frábært 
auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 47.500 á mán. Rent a 
room price from 47.500 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

Til leigu nýleg 2ja herb. 67fm íbúð við 
Norðlingaholt ásamt sérgeymslu og 
bílskýli. Laus 01.mars. Leiga 150þús. 
Trygging 450þús. Uppl. í s. 663 4141

Til leigu góð 2. herb stúdíóíbúð 50fm 
í 104 Rvk, með frábæru útsýni, laus 
strax Uppl S.8940040

 Húsnæði óskast

Hjón með 2 börn óska eftir húnæði 
í 109.201 eða 203. Reglusömum og 
skilvísum greiðslum heitið uppl í síma 
8670421

SKILVÍSI, REGLUSEMI, 
MEÐMÆLI

54 ára karlmaður óskar eftir 
einstaklings eða 2ja herb. íbúð til 
leigu. Helst langtímaleiga. S. 786 8583.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

ATVINNA

 Atvinna í boði

VEITINGARHÚSIÐ HORNIÐ
óskar eftir að ráða þjónustufólk í 
hlutastarf einnig vantar pizzubakara 
í fullt starf og hlutastarf. Ferilskrá 
sendist á: hornid@hornid.is

The Laundromat Cafe leitar að 
vönu starfsfólki í eldhús, full 
vinna eða hlutastarf. Frábær 

starfsandi og góðar tekjur i boði 
fyrir rétta aðila :) 

The Laundromat Cafe seeks to 
hire experienced kitchen staff. 
Great moral and competitive 

salaries :) 

Ferilskrá /CV: Laundromatcafe@
gmail.com

VANTAR ÞIG VINNU MEÐ 
SKÓLANUM !

Starfskraftur óskast í hlutastarf í 
söluturninn Total í Hafnafirði.
Reynsla af afgreiðslustörfum 

er æskileg en viðkomandi þarf 
einnig að hafa náð 18 ára aldri.

Nánari upplýsingar veitir 
Sigurður 867-0143 / 

totalsoluturn@gmail.com

STARFSFÓLK ÓSKAST
101Barco er ört vaxandi fyrirtæki 
á sviði skemmti- og veitingastaða í 
miðbæ Reykjavíkur. Við óskum eftir 
starfsfólki bæði í eldhús og á bar. Ef 
þú ert ábyrgðarfull/ur, eldhress og 
dugleg/ur sendu ferilskrá á barco@
barco.is.

 Atvinna óskast

NULL
Smiður óskar eftir vinnu, tek allt að 
mér og get byrjað strax. S:893 5908.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

til sölu

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is
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*nema af fermingarkjólum

Febrúarsprengja
20-40% afsláttur 
af öllum vörum*



Skúlagata 40
101 Reykjavík
Falleg íbúð á eftirsóttum stað

Stærð: 121,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 36.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
RE/MAX Alpha kynnir: Falleg 3ja herbergja íbúð á 5. hæð með suður-svölum. Bílastæði í kjallara fylgir
og 12m2 geymsla. Á jarðhæð er lítil heilsulind með líkamræktartækjum, gufubaði, sturtum og heitum
potti. Á fyrstu hæð er salur fyrir félagsstarf og samkvæmi. Húsvörður er í húsinu. Íbúðin er laus til
afhendingar.
Upplýsingar veitir Davíð Ólafsson lög.fast. í síma 897 1533 eða david@remax.is

Alpha

Davíð Ólafsson
Lögg. fasteignasali

david@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 23 feb kl. 17:30 - 18:00

897 1533

Komdu með eignina 
þína til okkar!

Við sýnum eignina fyrir þig

Fagljósmyndari tekur myndir af eigninni

Virk eftirfylgni

Höldum „opin hús“

Gerum frítt söluverðmat!

Klapparstíg 5   I   101 Reykjavík   I   Sími 512 3600  I   www.tingholt.is   

Hafðu samband við Sigrúnu sölufulltrúa í síma 857 2267 eða sigrun@tingholt.is

Sigrún Jóna Andradóttir
Sölufulltrúi 
Sími 857 2267
sigrun@tingholt.is

Viðar Marinósson
Löggiltur fasteignasali 

Vegna mikillar sölu vantar okkur fleiri eignir til sölumeðferðar

Hörgartún 23 
Opið hús á laugardag milli  
kl. 14.00 - 14: 30  
• 210 Garðabæ
• Einbýlishús 203,9 fm
• Tvöfaldur bílskúr
• Auka rými í bílskúr
• Góður garður
• Verð 49,6 millj.

Vegghamrar  31
  Opið hús á n.k mánudag
  á milli kl. 18:00 og 18:30:00
• 212 Reykjavík
• Íbúð 92,4 fm 
• Tvö stór svefnherb.
• Rúmgóð stofa
• Svalir
• Verð 29,8 millj.

Traðarland 12
  Opið hús á n.k þriðjudag
  á milli kl. 17:30 og 18:00
• 108 Reykjavík
• Einbýlishús 257fm
• Tvöfaldur bílskúr
• Auka rými í kjallara
• Góður garður
• Verð 82 millj.

Vesturgata 7
  Opið hús á n.k mánudag
  á milli kl. 12:15 og 12:45
• 101 Reykjavík
• Íbúð 66,8 fm 
• Fyrir 67 ára +
• Rúmgóð stofa
• Svalir
• Verð 25,5 millj.

Viðar Marinósson
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Uppl.Ísak Jóhannsson S : 822 5588

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ, MIKIL SALA

Björgvin Björgvinsson
Löggiltur fasteignasali.

Opið hús sunnudag 22.2.2015 Til sölu vönduð 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð, með sér suður verönd og yfirbyggðar svalir 
að hluta. Íbúðin skiptist í forstofu með góðum skápum. 
Tvö svefnherbergi með skápum. Eldhús með ljósri/ Beyki 
innréttingu. Stofu og borðstofu með vönduðu nýlegu parketi 
á gólfum. Flísalagt baðherbergi með innréttigu og tengi fyrir 
þvottavél og þurrkara. Sér geymsla fylgir í kjallara. Íbúð fyrir 
60 ára og eldri.  Velkomið að skoða íbúðina á sunnudaginn 
milli 17-17:30, íbúð 0106. Til afhendingar við kaupsamning.

Áhugasamir hafi samband: Ársalir ehf – fasteignamiðlun 
533 4200 eða arsalir@arsalir.is

Ársalir
FASTEIGNAMIÐLUN
Engjateigi 5, 105 Rvk

533 4200

Eiðismýri 30 – Fyrir 60 ára 
 Ársalir - fasteignamiðlun - Ársalir - fasteignamiðlun

OPIÐ HÚS

Hvassaleiti 56 – 108 Rvk

 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101  • www.101.is  Lögg fast i Kristín Sigurey Sigurðardóttir

OPIÐ HÚS MÁNUDAG MILLI KL. 17:30 – 18:00
Sérlega vönduð endaíbúð við Hvassaleiti, fyrir 63 ára og eldri, 
3ja herb. 100,3 fm. á 3. hæð, í góðu fjölbýli á besta stað við 
Kringluna.  Eldhús nýlega endurnýjað með fallegri eikarinnrét-
tingu, borðkrók og búri,parket á gólfi. Baðherbergi er einnig 
nýlega endurnýjað og er mjög vandað. Stofa og borðstofa 
með útgang út á suðvestur svalir. Tvo rúmgóð svefnherbergi 
með góðum skápum. Allar innréttingar og hurðir í íbúðinni eru 
sérlega vandaðar og úr eik. Rennihurðar eru í eldhúsi og búri. 
Parkert er á öllum gólfum nema baðherbergi.
Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni, mjög snyrtilegt.  
Matsalur og þjónusta á jarðhæð.  V-40,9 m

    
  D

aði

820 8103
  K

ris
tín

820 8101 

Tjarnargata 4

OPIÐ HÚS

Sólvangsvegur 1
220 Hafnarfjörður
Íbúð fyrir 60 ára og eldri

Stærð: 82,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 19.900.000

Verð: 29.900.000
RE/MAX Fjörður og Víglundur Helgason sölufulltrúi kynna:
Fallega og bjarta 3ja herbergja íbúð fyrir 60 ára og eldri við Sólvangsveg 1 í Hafnarfirði.
Nánari Lýsing: Komið inn í forstofu með parketi á gólfum og góðum skápum. Rúmgott og bjart eldhús
með góðri eldhúsinnréttingu, nýtt helluborð og ofn, parket á gólfum. Björtstofa með parketi á gólfi og
útgengi á hellulagða verönd. Rúmgott hjónaherbergi með fataskápum dúkur á gólfi. Annað gott
herbergi með dúki á gólfi. Baðherbergið með sturtuklefa.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Víglundur
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

viglundur@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 22.Feb frá kl 16:00-16:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

891-9981

S. 896 8767
www.egfasteignamiðlun.is

AUSTURGATA 41 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
Sunnudag  kl. 17 - 17.30 

einar@egfasteignamidlun.is

EINBÝLISHÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ Á GÓÐUM STAÐ Í 
MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR. Um er að ræða fallegt ca 211 fm 
virðulegt eldra steinhús á tveimur hæðum með bílskúr við 
eina af fallegri götum miðbæjar Hafnarfjarðar.   
Búið er að stúka af 2ja herbergja 55 fm aukaíbúð á jarðhæð 
sem er í dag í útleigu. Auðvelt væri að sameina hana aftur 
aðalíbúðinni ef vill. Einkar fallegur og skjólgóður garður sem 
er sannkallaður sælureitur og gefur eigninni mikið vægi.  

Sjá fleiri myndir á egfasteignmidlun.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

sími: 511 1144



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Gunnarsbraut 42
til sölu 2ja herbergja íbúð 55,8 fermetra á jarðhæð 
við Gunnarsbraut í Reykjavík. Íbúðin skiptist í for-
stofuhol, eldhús, stofu, svefnherbergi, baðherbergi 
og sérgeymslu í sameign. Sameinginlegt þvottahús 
er í sameign.  Laus til afhendingar strax

Verð: 19.900.000

22
herbherbhh .

55,855,8
m2..

Drekavelli 12

Opið hús sunnudaginn 22. feb kl. 15.00-15.30Opið hús mánudaginn 23. feb. kl.  17.30-18.00 

BORG fasteignasala kynnir til sölu fallega 4ja 
herbergja 146,7 fermetra íbúð við Drekavelli 
í Hafnarfirði. Íbúðin skiptist í forstofu, gesta-
salerni, stofu/borðstofu, eldhús, þrjú svefnher-
bergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu.

Verð:  39.500.000

4
herb.

OPIÐ
HÚS

146,7
mm2.2.

Þórunn
Sölumaður
 778 7707

Sjafnarvellir 1- 230 Reykjanesbær
Glæsilegt 183 fm parhús með bílskúr á 
vinsælum stað. Tilvalið fyrir stórar fjölskyldur. 
Allar innréttingar til fyrirmyndar og stutt í alla 
þjónustu. Rólegt og gróið hverfi og stutt í skóla.
Eign sem vert er að skoða.

Verð: 30.900.000

OPIÐ
HÚS

6
herb.

183f
m2.

Verð: 43.900.000 Verð: 89.000.000

17. Júnítorg 3 - lyftuhús fyrir 50 ára og eldri

Opið hús sunnudaginn 22. feb.  kl. 14.00-14.30

Einstaklega vönduð og fallega innréttuð íbúð 
í lyftuhúsi fyrir 55 ára í Sjálandinu –stæði í 
bílageymslu. Stórt og opið eldhús, rúmgóð 
borðstofa, stofa og tvö baðherbergi.

3-43-4
herb.

OPIÐ
HÚS

128,5
mmm2.2

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Fáfnisnes 1 – 101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN 

Fallegt einbýlishús í grónu umhverfi í Skerja-
firðinum. Húsið er sjarmerandi einbýlishús með 
sterkan karakter frá 7. og 8. Áratugnum þar 
sem haldi hefur verið í upprunalegan stíl. 

3-43-43-43-433-3-43-43-43-433 4
herbherbherbheherbherhereheehehe .

288,2
mmmmmm2.2.2.2

Laugarásvegur - 108 Reykjavík

Stórglæsilegt hús í Laugardalnum hannað af 
Kjartani Sveinssyni. 

Húsið er hannað fyrir stórfjölskyldu með allt að 6 
svefnherbergi, stórar stofur og sameiginleg rými, 
tvo innganga auk þess sem útgengi er á tveim 
stöðu út í  skjólsælan garð mót suðri, stórar
svalir, verönd með heitum potti.

Verð frá: 150.000.000

88
herbherb.

42242222
mm2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Súðarvogur 44 – íbúð – Vinnustofa

Borg Fasteignsala kynnir stórglæsilega og nýlega 
innréttaða íbúð með frábæru útsýni. Um er að ræða 
139 fm. hæð með sér-inngangi. Eignin er í uppgerðu 
húsi sem er samþykkt fyrir blandaða starfsemi og 
skráð sem íbúð/vinnustofa.  Allar innréttingar eru 
sérsmíðaðar og vandaðar.

Gengið inn Kænuvogsmegin

Verð: 47.900.000

139
m2.

Opið hús miðvikudaginn 25. feb. kl. 17:30 - 18:00 

OPIÐ
HÚS

4
herb.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Mávahlíð 6

Opið hús sunnudaginn  22. feb.  kl. 14.00-14.30

80,8 fermetra 3ja herbergja íbúð með sér- 
inngangi í kjallara við Mávahlíð 6 í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, tvö 
svefnherbergi, stofu, baðherbergi og geymslu 
ásamt sameignilegu þvottahúsi í sameign. 

Verð: 27.900.000

3
herb.

OPIÐ
HÚS

80,8
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Víðiteigur 24
Einbýlishús á tveimur hæðum við Víðiteig í 
Mosfellsbæ.  Húsið er skráð skv. þjóðskrá 
íslands 222,8 fm þar af 30,2 fm bílskúr.
4 - 6 svefnherbergi.  Fallegar stofur.  Stór 
garður.  Gott fjölskylduhús í Mosfellsbæ

Verð: 49.500.000

Ein-
býlishús

222,8
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Litlikriki 46
Fallegt raðhús byggt 2008 á tveimur pöllum við 
Litlakrika í Mosfellsbæ.  Eignin er alls 194,6 
fm þar af er 25,8 fm innbyggður bílskúr.  Falleg 
gólfefni.  Hátt til lofts.

Verð: 49.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Vilborg 
G. Hansen      
Fasteignasali

 853 7030

Þóra
Birgisdóttir 
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

Hildur
Birkisdóttir   
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Þórunn 
Sigurðardóttir  
Sölumaður

 778 7707      

Jóhanna 
Sigurðardóttir
Sölumaður

 662 1166 

Stefán Páll 
Jónsson      
Sölumaður

 781 5151     

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís 
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Stefán 
Jóhann
Fasteignasali

 864 8808 

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Þóra
Fasteignasali

 777 2882



Verð frá:  28.500.000 kr.
Herbergi: 4
Stærðir: 78,5 m2

Um er að ræða alls 19 íbúðir í húsi að Holtsvegi 23-25, íbúðir
frá 75 til 180fm að stærð. Húsið er risið og verður með tvo
stigaganga m/lyftu, bílastæða húsi en alls er húsið 5 hæða.

- 7 íbúðir seldar -

Opið hús sunnudaginn 22. feb. kl. 16.00-17.00

Fasteignasalan Borg og Stólpar ehf. kynna þessar 
glæsilegu íbúðir að Hrólfsskálamel 10-18 á Sel- 
tjarnarnesi. Glæsileg fullbúin sýningaríbúð á annarri 
hæð, þar sem útsýnið er glæsilegt yfir borgina og til 
suðurs. Nú er ein íbúð eftir á þriðju hæð, fimm íbúðir 
á annari hæð og svo nokkrar á fyrstu hæð. Öllum 
íbúðum fylgir stæði í bílageymslu, sem er sérstaklega 
rúmgóð og með góðu aðgengi.

3ja metra lofthæð og háar innihurðir. Á Seltjarnarnesi 
eru fallegar gönguleiðir og stutt í alla þjónustu, íþróttir 
og útivist. Sjón er sögu ríkari.

Verð á íbúð frá: 43.990.000

Opið hús  laugardag 21. feb kl. 16:00 - 17:00

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

HRÓLFSSKÁLAMELUR 10-18 - SELTJARNARNESI

HOLTSVEGUR - URRIÐAHOLT GARÐABÆR
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HeilabrotHeilabrot

Er einhver brekka nálægt þér 
þar sem þú getur rennt þér 
þegar snjórinn er, Hávar Darri? 
Ekki nálægt heimilinu mínu en 
það er brekka fyrir ofan skólann 
minn, Vatnsendaskóla í Kópa-
vogi, og þar renni ég mér.

Finnst þér gaman í skólanum? 
Já, það er fínt.

Hver er uppáhaldsnámsgreinin 
þín? Þær eru tvær, íþróttir og 
stærðfræði.

Áttu gæludýr? Nei, en mig 
 langar í hund.

Hvernig leikur þú þér mest? Ég 
leik mér mjög mikið í fótbolta og 
svo förum við vinirnir stundum 
saman í feluleik og eltingaleik.

Hvað er það skemmtilegasta 
sem þú gerir? Að fara í afmæli 
í Smáratívolí, í útilegur með 
fjölskyldunni, í GoKart og að 
æfa mig í fótbolta. Ég æfi hjá 
HK og er í 6. flokki. Mér finnst 
skemmtilegast að spila í sókn.

Hvaða liði heldur þú með í 
enska boltanum og hver er 
uppáhaldsleikmaðurinn þinn? 
Ég held með Liverpool og uppá-
haldsleikmaðurinn minn er 
Sturr idge.

En hver er uppáhaldsfótbolta-
maðurinn þinn í heiminum? 
Eiginlega bara Ronaldo hjá Real 
Madrid í spænsku deildinni.

Lestu bækur? Já. Fótboltabæk-
urnar hans Gunnars Helgasonar 

eru í uppáhaldi. Ég er núna að 
lesa Rangstæður í Reykjavík en 
fékk Gula spjaldið í Gautaborg 
í jólagjöf og ætla að lesa hana 
næst.

Áttu systkini? Já, ég á tvö 
systkini. Ég er í miðjunni. Ég og 
stóra systir mín erum ekkert 
alltof góðir vinir af því hún er 
sex árum eldri en ég. Litli bróðir 
minn er svolítið skemmtilegur. 
Við erum alveg fínir vinir en 
hann er samt bara þriggja ára.

Ertu farinn að spá í hvað þig 
langar að verða þegar þú verð-
ur stór? Já, mig langar að reyna 
að verða atvinnumaður í fót-
bolta en annars verð ég kannski 
þjálfari í fótbolta.

Finnst skemmtilegast 
að spila í sókn 
Hinn tíu ára Hávar Darri Vignisson leikur sér mikið í fótbolta en fer líka 
stundum í feluleik og eltingaleik með vinum sínum og rennir sér í snjónum.  

1. Hvað hefur stúlka á hægri 
hendi þegar hún gengur á 
skíðum?

2. Hvað er það sem stendur í 
eldinum án þess að brenna 
sig?

3. Hvaða bergtegund hefur tvær 
raddir?

4. Hvenær hafa menn jafn mörg 

augu og dagar eru í árinu?
5. Veiðimaður sá tólf rjúpur sitja 

undir runna. Hann skaut tvær 
þeirra, hvað voru þá margar 
eftir?

6. Hvaða ártal á síðustu öld var 
eins hvort sem það var lesið 
rétt eða þegar það stóð á 
höfði.

1. Fimm fingur, 2. Bókstafirnir í orðinu eldur, 3. Bas-alt, 4. 2. janúar, 
5. Engin. Hinar flugu burt, 6. 1961.

FÓTBOLTASTRÁKUR  „Ég held með Liverpool og uppáhaldsleikmaðurinn minn er Sturridge,“ segir Hávar Darri.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bragi Halldórsson

136

„Þetta er nú skrýtni karlinn,“ sagði Kata hneyksluð. „Það er eins og það sé andlit á 

nefinu á honum.“ Og hún bætti við. „Já og þarna og þarna“. „Það er einmitt þrautin,“ 

sagði Lísaloppa. „Geti þið fundið 9 andlit í þessari mynd? sagði hún ánægð, enda 

þegar búin að sjá nokkur. „Uuuuuu,“ umlaði Róbert. „Eitt, uuuuuu, tvö, uuuuuu, nei 

ég segi pass.“ Konráð aftur á móti var búinn að sjá mörg andlit en ekki ennþá búin að 

finna 9 andlit. „Þau gætu meira að seg ja verið fleiri,“ sagði Lísaloppa og glotti. Kata 

leitt snökt á hana. „Er eitthvað að vera að stríða manni hér,“ sagði hún. „Nei, nei,“ 

sagði Lísaloppa. „Það stendur bara í leiðbeiningunum.“ „Leyniandlit,“ sagði Konráð. 

Hann var þegar búin að finna þó nokkur andlit en skildi hann geta fundið fleiri en 9?

Getur þú fundið 9 andlit í þessari mynd? Eða eru jafnvel fleiri? Hver veit.

Hinn uppátækjasami hrútur Hreinn kom fyrst fram á sjónarsviðið 
árið 1995 í stuttmynd sem heitir A Close Shave. En fyrsti þátturinn 
í sjónvarpsseríunni um Hrein og hinar kindurnar, svínin og hund-
inn Bitzer var sýndur á bresku BBC-stöðinni í mars árið 2007. Í dag 
er búið að framleiða 130 slíka þætti og sýna þá á sjónvarpsstöðv-
um í 180 löndum. 

Nú er komin heil kvikmynd í bíó um þessa vinsælu dýrahjörð. Hún 
gerist að mestu utan dalsins sem er heimkynni dýranna. Hjólhýsi 
sem bóndinn á bænum sefur í rennur nefnilega stjórnlaust af stað 
eina nóttina með hann innanborðs og hverfur inn í stórborgina. Hrút-
urinn Hreinn bregst skjótt við, vekur nokkrar kindur og fær þær með 
sér í björgunarleiðangur, ásamt Bitzer. Dýrin lenda í alls konar hætt-
um í borginni eins og nærri má geta en fá hjálp frá munaðarlausum 
hundi. Úr öllu verður hið mesta ævintýri. 

Hrúturinn Hreinn 
og hjörðin

Leyfishafanámskeið fólks- 
og farmflutninga
Með vísun til laga nr. 73/2001 

gengst Vegagerðin fyrir námskeiði fyrir
 fólks- og farmflutninga í Ökuskólanum í Mjódd

9. mars  – 14. mars 2015

Þátttaka tilkynnist fyrir föstudaginn 6. mars
til Ökuskólans í Mjódd í síma 567-0300 



LAUGAVEGUR – 105 RVK

-Afhendast fullbúnar án gólfefna 
-Vandaðar innréttingar frá PARKA
-Stæði í bílgeymslu með flestum íbúðum
-LYFTUHÚS
-V. 36.9 – 48.9 millj.

RÁNARGATA – 101 RVK
-Heil húseign í miðbænum
-Birtir brúttófermetrar eru 260 fm
-Tíu útleigueiningar eru í húsi
-Tilvalið til skemmri eða lengri útleigu
-Allt innbú fylgir með í kaupum
-V. 97.5 millj. 

VINDAKÓR 2-8 – 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 22. FEB KL.14:00-14:30
-Rúmgóðar 3ja – 5 herb íbúðir
-Stærðir 116 – 166 fermetrar
-Stæði í bílgeymslu með öllum íbúðum
-Vandaðar innréttingar frá AXIS
-Afhentar fullbúnar án gólfefna
-V. 34.4 – 43.6 millj.

AUSTURKÓR 19-25 – 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 22. FEB KL.15:00-15:30
-Rúmgóðar 4ra herb. íbúðir
-Íbúðir eru 114.3 fm og afh. fullbúnar
-Sérinngangur og suður-svalir 
-Vandaðar innréttingar frá AXIS
-Tvær geymslur eru með íbúð.
-V. 35.9 millj. 

KJARRHÓLMI – 200 KÓP

-Vel skipulögð 3ja herb.íbúð
-Íbúð er á 1.hæð / suður-svalir
-Þvottaherb. innan íbúðar
-Íbúð er 75.1 fm auk 6 fm sérgeymslu
-V. 24.5 millj .

UGLUGATA – 270 MOS

-Ný 3ja herb.íbúð á jarðhæð
-Sérinngangur / suðurverönd
-Íbúð er 102.6 fm 
-Afhent fullbúin án gólfefna
-Afhending 15.sept 2015
-V. 33.5 millj.

ÁSBRAUT – 200 KÓP

-Snyrtileg og vel skipulögð endaíbúð
-Íbúð er 3ja herb. 68 fm
-Endurnýjað eldhús
-Gluggar á tvo vegu
-Gengið er upp einar tröppur 
-V. 24.9 millj. 

BOGAHLÍÐ 26 – 105 RVK

-Björt 81 fm 2ja – 3ja herb.
-Sérinngangur er í íbúð 
-Gluggar á 3 vegu
-Íbúð er nýmáluð og með nýjum gólfefnum
-Geymsla innan íbúðar
-V. 25.9 millj.

LÆKJASMÁRI – 201 KÓP

-Opin og björt 2ja herb.íbúð
-Sérinngangur og suður-svalir
-Íbúð er ca.68 fm með geymslu
-Stutt í skóla, þjónustu og verslun
-V. 23.9 millj .

HRAUNBÆR – 110 RVK

-Mjög rúmgóð 4-5 herb íbúð
-Búið að endurnýja töluvert mikið
-Möguleiki á fjórða svefnherb.
-Gæti fengist afhent nokkuð fljótt
-Íbúð er 107.1 auk 4.1 fm geymslu
-V. 27.9 millj. 

AUSTURKÓR 121-125 – 203 KÓP

-Vel skipulögð einnar hæðar raðhús
-Hús eru ca. 150 fm á einni hæð
-Afhent fullbúin án gólfefna
-Innbyggður bilskúr
-Mögulegt er að bæta við 3ja herb.
-V. 48.5 – 49 millj. 

ÞÓRUFELL – 111 RVK

-Vel skipulögð 57 fm 2ja herb.íbúð 
-Íbúð er mikið endurnýjuð
-Húseign að utan og innan endurnýjuð
-Rúmgóðar norð-vestur svalir
-Getur fengist afhent fljótlega
-V. 18.5 millj. 

Hafðu samband 

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820
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LAUS TIL

AFHENDINGAR

LAUS TIL

AFHENDINGAR

AFH. 2 M
ÁN

FRÁ KAUPSAMN.
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AFHENDINGAR

BÓKIÐ SKOÐUN Á EIGNUM Í SÍMA: 6900 820
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT 
1 Fúsk þess sem ekkert sér jafnast á við andans íþrótt 

(9)
9 Og þó er það sem fyrr (4)
11 Þarf almennilegt lím á þennan risahlut (9)
12 Gönguferð fótalausra til rangala tímaflakkara (9) 
13 Rota marðarfrændur (4)
14 Hæg eru loforð um letilíf (9)
15 Víxill í vítahring er lán í óláni (9)
16 Taða veraldanna er í túninu heima (12)
17 Enginn kann við þetta kjarr nema þeir (9)
18 Leggja lúðu vestur í bæ (12)
19 Sé alveg örverur (5)
22 Leggjast á eitt við að leggja sig fram  við torræðan 

(10)
27 Glæsilegt hús, en illa farið af rakaskemmdum, er 

ekki mótsögn í því? (8)
29 Gengin er hún sem gekk á dyr (5)
32 Talaði um lista og lykilleið (9)
33 Þar sem egna má augnlokin (8)
34 Dvöldum með sárum (5)
35 Áfram gígjur og bjúgur (9)
36 Það er ljótt að kalla svona drossíu kerlingardruslu 

(8)
38 Hnotabit um gervimenni (5)
39 Dýrindis öskur teljast vera einkenni úrvals tónverks 

(9)
41 Óslegin taða síðasta sumars krefst sterkra tauga (6) 
42 Verður þetta rugl um ofnana í askana látið? (5)
43 Fólk hugsar ekki um annað en þetta plagg sem 

stolið var (9)
44 Fel mig og uni vel hjá ringluðu og hlédrægu fólki 

(6)
45 Álpast frá með forfeðurna (5)
46 Öryggisbúnaður er sem hjóm um nætur (9)

LÓÐRÉTT 
1 Þessi gangur virkar, en misjafnlega vel þó 

(11)
2 Prófar vellyktandi sem minnir á tré (9)
3 Heimabær Leónídasar tekur sólarhring og 

skiptir í nokkra hluta (9)
4 Eftir mikinn sprett rækta ég með mér þótta-

svip og sætabrauð (9)
5 Ber úrvals korn í graða bokka (10)
6 Róa ástand með stöðluðu merki (10)
7 Slímug snúðaveisla að frönskum sið (10) 
8 Gerum við þetta gargan með viðeigandi 

tónsmíðum (10)
9 Bind spotta um þann sem gjarn er á að gera 

grín að öðrum (11)
10 Inn af felldi enda skálma oft og tíðum/úr 

einni krónu átján bjó/einum dropa heilan 
sjó (11)

20 Hygg box snerta hávelborna (7)
21 Söngur tímans heitir Tíðarandi (11)
22 Kann að fljúga í poka ef peli er með (11)
23 Tímabil innmatar er slæmt tilfelli og 

sársaukafullt (9)
24 Fyrirfólk tæmdi byttur og helstu lugtir (11)
25 Færist nær fæðu með varfærni (5)
26 Hafa náð fyrri þyngd, einkum um rumpinn 

(11)
28 Fer á barinn og passar bjórinn (5)
30 Skrá yfir reiðmenn og ræður þeirra (10)
31 Spjalla eftir skólagöngu, enda skilyrði fyrir 

prófi (9)
36 Örfá hitta heimska (6)
37 Tel klukkutegund tryggja niðurstöðu (6)
40 Slítum götum (5)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist nokkuð sem 
vekur athygli lesenda á því sem máli skiptir. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 
25. febrúar næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „21. febrúar“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Nýttu kraftinn eftir Maríu Björk 
Óskarsdóttur og Sigríði Snævarr 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Reynir 
Axelsson, Mosfellsbæ.

Lausnarorð síðustu viku var
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Krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.
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Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins eru veitt í fimm flokkum. 

Til greina koma allir sem hafa lagt umtalsvert af mörkum til að bæta íslenskt samfélag. 

Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið virðingar vott fyrir verk sín. Allir koma til greina, jafnt óþekktir 
einstaklingar sem vinna störf sín í hljóði, félagasamtök og þjóðþekktir karlar og konur sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum fyrirmynd. 

Sendið tilnefningar á hlekknum Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins á visir.is/samfelagsverdlaun,  
með tölvupósti á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is, eða bréfleiðis merkt: 
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík. 

Dómnefnd tekur allar innsendar tillögur til skoðunar. 

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða veitt í mars.

Hefur þú orðið vitni að góðverki? 
Óskað er eftir tilnefningum til samfélagsverðlauna Fréttablaðsins 2015 

Frestur til 
að senda tilnefningar 

er til miðnættis

 26. febrúar

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

1. HVUNNDAGSHETJAN

 EINSTAKLINGUR SEM SÝNT HEFUR SÉRSTAKA ÓEIGINGIRNI EÐA HUGREKKI, HVORT SEM ER Í TENGSLUM VIÐ EINN ATBURÐ EÐA  
 MEÐ VINNU AÐ ÁKVEÐNUM MÁLAFLOKKI Í LENGRI TÍMA. 
2. FRÁ KYNSLÓÐ TIL KYNSLÓÐAR

 HÉR KOMA TIL GREINA KENNARAR, LEIÐBEINENDUR, ÞJÁLFARAR EÐA AÐRIR UPPFRÆÐARAR SEM SKARAÐ HAFA FRAM ÚR Á  
 EINHVERN HÁTT. EINNIG KOMA TIL GREINA FÉLAGASAMTÖK SEM SINNA BÖRNUM AF SÉRSTÖKUM METNAÐI OG ALÚÐ. 
3. TIL ATLÖGU GEGN FORDÓMUM

 EINTAKLINGUR EÐA FÉLAGASAMTÖK SEM HAFA UNNIÐ ÖTULLEGA AÐ ÞVÍ AÐ EYÐA FORDÓMUM Í SAMFÉLAGINU. 

4. HEIÐURSVERÐLAUN

 EINSTAKLINGUR SEM MEÐ ÆVISTARFI SÍNU HEFUR STUÐLAÐ AÐ BETRA SAMFÉLAGI. 
5. SAMFÉLAGSVERÐLAUNIN 
 FÉLAGASAMTÖK SEM HAFA UNNIÐ FRAMÚRSKARANDI MANNÚÐAR- EÐA NÁTTÚRUVERNDARSTARF OG LAGT SITT AF MÖRKUM  
 TIL AÐ GERA ÍSLENSKT SAMFÉLAG BETRA FYRIR OKKUR ÖLL. VERÐLAUNAFÉ 1,2 MILLJÓNIR. 



Aðgengi að verslun og þjónustu við Austurveg 9, 11, 13 og 15

 Hjáleið þungaflutninga

SÍMI - 480 1900

Hjáleið um miðbæ

  Framkvæmdasvæði

HJÁLEIÐIR VEGNA FRAMKVÆMDA VIÐ TRYGGVAGÖTU Á SELFOSSI 



Tilboðin gilda 21. – 22. febrúar 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

GRÍSALUNDIR

1.392
ÁÐUR 1.989 KR/KG

-30%
GRÍSAGÚLLAS

STJÖRNUGRÍS

1.090
ÁÐUR 1.880 KR/KG

-42%

KARTÖFLUBÁTAR
COOP - 900 GR

398
ÁÐUR 498 KR/KG

-20%
HVÍTLAUKSBRAUÐ

X-TRA, 2 STK

198
ÁÐUR 238KR/PK

MELÓNA
GRÆN

134
ÁÐUR 268 KR/KG

-50%
JARÐARBER 1 KG

GREAT TASTE

399
KR/POKINN

217

PFANNER
ACE/EPLA/APPELSÍNUSAFI

ÁÐUR 289 KR/STK

-25%
TANGO ORANGE GOS

330ML

89
ÁÐUR 99 KR/STK

Kræsingar & kostakjör

VERÐ
SPRENGJA

LAMBALÆRI M/BEINI
KS, FROSIÐ

1.098
KR/KG



www.netto.is 
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |

GRÍSASNITSEL
STJÖRNUGRÍS

1.149
ÁÐUR 2.298 KR/KG

-50%
LAMBAKÓTILETTUR

Í RASPI, FERSKT

1.658
ÁÐUR 2.551 KR/KG

-35%

AVOCADO OLÍA 1L
CHOSEN FOODS

2.298
KR/STK

HÝÐISHRÍSGRJÓN
LÖNG LÍFRÆN -5,4KG

2.999
KR/POKINN

COOP BLÁBER 250GR
FROSIN - STÓR

299
ÁÐUR 399 KR/PK

-25%
GINA SVART TE

100 POKAR

599
ÁÐUR 799 KR/PK

-25%

HARIBO SÆLGÆTI
STARMIX/SOURMIX 

269
ÁÐUR 299 KR/STK

ÞVOTTAEFNI 5,9 L
GREEN SHIELD 

3.499
ÁÐUR 3.950 KR/STK

5,4 KÍLÓ

200
ÞVOTTAR
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Rúmlega 600 kórsöngvarar koma 
saman í Hörpu á sunnudag og 
syngja Love eftir John Lennon 
í þágu heimsfriðar. „Reykjavik 
Peace Festival er kórasamstarf 
þar sem koma saman kórar úr 
öllum landshlutum og af öllum 
stærðum og gerðum,“ segir Ýmir 
Björgvin Arthúrsson, upphafs-
maður hátíðarinnar. 

Verður tekið undir um allan 
heim á sama tíma, eða klukkan 
17.00 að íslenskum staðartíma. 
„Við feng-
um Yoko 
Ono til liðs 
við okkur 
og hún 
stakk upp 
á að Love 
yrði fyrir 
valinu, sem 
hentar full-
komlega 
fyrir tilefn-
ið,“ segir 
Björgvin. 
Söngvar-
arnir eru 
hvaðanæva 
úr heim-
inum og verður sungið til dæmis 
í Bretlandi, Frakklandi, Kanada, 
Bandaríkjunum, Þýskalandi og 
Noregi. 

Fulltrúar allra trúarbragða-
félaga á Íslandi hafa boðað komu 
sína og mun hver og einn hafa 
meðferðis bæn sem sett verður í 
þar til gerða ástarkúlu.

Hugmyndina fékk Ýmir í kjölfar 
slyss sem orsakaði rúmlegu í þrjá 
mánuði. „Á meðan ég var tjóðr-
aður, hálsbrotinn, ofan í rúm leit-
aði á mig þörfin fyrir að geta horft 
til baka og hugsað „ég gerði þetta“ 
og verið stoltur,“ segir hann. Til-
raun til heimsfriðar lá beinast 
við og hefur hann í slagtogi við 
eiginkonu sína, Hrefnu Ósk Bene-
diktsdóttur, unnið að verkefninu 
undanfarin þrjú ár. „Að brjóta öll 
landamæri í samsöng er verðugt 
verkefni,“ segir Ýmir að lokum 
kampakátur.   - ga

Heimsbyggðin sameinuð 
í söng á sunnudag
Datt á hausinn og fann leið til að sameina fólk úr ólíkum áttum með laginu Love eft ir 
bítilinn John Lennon. Rúmlega 600 manns koma saman í Hörpu á sunnudag.

HJÓN BOÐA HEIMSFRIÐ  Ýmir Björgvin Arthúrsson og Hrefna Ósk Benediktsdóttir bjóða alla 
hjartanlega velkomna í samsöng á sunnudaginn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

JÓHANNA GUÐRÚN BJÖRNSDÓTTIR
kennari,

Þrastarlundi 1, Garðabæ,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
þriðjudaginn 17. febrúar síðastliðinn.  
Útförin fer fram frá Vídalínskirkju í Garðabæ  
föstudaginn 27. febrúar kl. 13.00.

Tryggvi Eyvindsson
Halldóra Tryggvadóttir Ingólfur Kristinn Einarsson
Eyvindur Tryggvason Guðlaug Hrönn Jóhannsdóttir
Oddur Björn Tryggvason Hanna Lillý Karlsdóttir

og barnabörn.

Hjartkær móðir mín, tengdamóðir, amma og 
langamma,

GUÐRÚN J. VIGFÚSDÓTTIR
vefnaðarkennari og veflistakona,
áður til heimilis að Vogatungu 29,  

Kópavogi og Ísafirði,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 
mánudaginn 9. febrúar. Útför hennar verður gerð frá 
Digraneskirkju mánudaginn 23. febrúar kl. 13.00.

Eyrún Ísfold Gísladóttir Sturla Rafn Guðmundsson
Gísli Örn Sturluson Marie Persson
Snorri Björn Sturluson
Guðrún Jóhanna Sturludóttir
Eyrún Linnea, Hanna Ísabella og Lisa Marie Gísladætur.

Elskulegur eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

PÁLL GUÐMUNDSSON 
fyrrverandi skólastjóri,

Unnarbraut 10, Seltjarnarnesi,

lést á Landspítalanum 13. febrúar. 
Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju 
fimmtudaginn 26. febrúar kl. 15.00.

Unnur Ágústsdóttir
Katrín Pálsdóttir Gunnar Þorvaldsson
Lára Pálsdóttir  Sveinn Kjartansson
Ingibjörg Pálsdóttir  Gunnar Hermannsson
Guðrún Pálsdóttir  Þórir Baldursson
Unnur Pálsdóttir Sigfús Bjarni Sigfússon
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við 
andlát og útför móður okkar, tengdamóður 

og ömmu,

AÐALBJARGAR ÁRNADÓTTUR 
hjúkrunarfræðings,

Brautarlandi 15, Reykjavík, 

sem lést 6. janúar sl. Sérstakar þakkir fær 
starfsfólk Landspítalans sem annaðist hana 
í veikindum hennar.

Gerður Aagot Árnadóttir
Elín Huld Árnadóttir
Kristín Sif Árnadóttir Páll Sveinsson
Stefán Baldur Árnason Ásdís G. Sigmundsdóttir

og barnabörn.

Útfararþjónusta síðan 1996

Virðing, 
reynsla 

& þjónusta 

Allan 
sólarhringinn 

 
571 8222 

Svafar:
82o 3939

Hermann:
82o 3938 

Ingibjörg:
82o 3937

www.kvedja.is

svafar & hermann

Elsku eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

EINAR RAGNARSSON 
tannlæknir,

Lækjarási 11,

lést 14. febrúar síðastliðinn. Útför hans 
fer fram frá Árbæjarkirkju miðvikudaginn 
25. febrúar kl. 13.00. Blóm og kransar 
vinsamlega afþakkaðir. Þeim sem vilja  
minnast hans er bent á Parkinsonsamtökin.

Gerður Pálsdóttir
Kristín Gígja Einarsdóttir Þorsteinn Sverrisson
Sigrún Elva Einarsdóttir Ari Pétur Wendel
Þorgerður Arna Einarsdóttir Óttar Örn Helgason
Einar Páll Einarsson

og barnabörn.

Útfararþjónusta
í 20 ár

Hinrik Valsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og duftker
Þjónusta allan sólarhringinn

k S / G l S

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegrar 

móðursystur okkar,

GUÐRÚNAR INGIBJARGAR 
KRISTÓFERSDÓTTUR

Dúnnu,
Sogavegi 168, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Grundar fyrir hlýlegt viðmót og 
góða umönnun.

Guðmundur Ingi, Sigurður og Elías Halldór Leifssynir.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

PÁLMI VIÐAR SAMÚELSSON
Lönguhlíð 3, Reykjavík,

lést laugardaginn 14. febrúar á 
Landspítalanum við Hringbraut. Útförin fer 
fram frá Bústaðakirkju fimmtudaginn  
26. febrúar kl. 13.00. 

Guðbjörg Íris Pálmadóttir
Hildur Pálmadóttir  Björgvin G. Guðmundsson
Snorri Pálmason  Auður Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

 Við feng-
um Yoko Ono 

til liðs við 
okkur og hún 

stakk upp á að 
Love yrði fyrir 

valinu, sem 
hentar fullkom-

lega fyrir 
tilefnið.

xxxxxx
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

SÓLVEIG ÁRNADÓTTIR
Uppsölum, Akrahreppi,

lést á Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks  
18. febrúar. Útförin fer fram frá 
Silfrastaðakirkju laugardaginn 28. febrúar kl. 14.00.

 Árni Bjarnason
Eyþór Árnason Sigríður H. Gunnarsdóttir
Elín Sigurlaug Árnadóttir Rúnar Jónsson
Drífa Árnadóttir Vigfús Þorsteinsson
Anna Sólveig Árnadóttir Steinarr Magnússon
 barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

ERLA LÝÐSSON HJALTADÓTTIR
Eir, hjúkrunarheimili,

áður Brekkugerði 19, Reykjavík,

lést laugardaginn 14. febrúar. Útför hennar 
fer fram frá Grensáskirkju mánudaginn 23. 
febrúar kl. 15.

Hjalti E. Þorvarðarson Erna Ó. Eyjólfsdóttir
Örn Þ. Þorvarðarson Karitas K. Ólafsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín og amma,

HREFNA HRAFNFJÖRÐ
lést á Landspítalanum mánudaginn  
16. febrúar. Útförin fer fram í kyrrþey.

Fyrir hönd aðstandenda,
Sævar Jósep Gunnarsson
Sigrún Hrefna Sævarsdóttir
Rakel Ýr Sævarsdóttir

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
hlýhug og samúð við andlát og útför 

elskulegrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

HELGU K. ÞÓRARINSDÓTTUR
Forsæti II, Flóahreppi.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk á 
hjúkrunardeildunum Fossheimum og Ljósheimum fyrir einstaka 
umönnun, hlýju og kærleik í hennar löngu veikindum. Guð blessi 
störf ykkar.

Guðbjörg og Þráinn
Kristján og Anna
María og Böðvar

Valgerður og Bjarki
Lárus og Elísabet

og fjölskyldur.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

EYRÚN LILJA GUÐMUNDSDÓTTIR
Seljahlíð,

áður til heimilis að Stigahlíð 14,

lést 18. febrúar. Útförin fer fram frá 
Seljakirkju fimmtudaginn 26. febrúar kl. 13.

Bragi Helgason Kristín Þorsteins
Sigurveig Helgadóttir Ari Stefánsson
Guðrún Helgadóttir Hilmar Jóhannsson
Steinunn Helgadóttir Kristinn Jörundsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og vináttu vegna andláts og útfarar 
elskulegs eiginmanns, föður, tengdaföður, 

afa og langafa,

HALLDÓRS J. EINARSSONAR
Fossvegi 6, Selfossi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
hjúkrunardeildarinnar Ljósheima á Selfossi.

Sigrún Ó. Stefánsdóttir
Stefán A. Halldórsson Lilja Jónasdóttir
Unnur Halldórsdóttir Hjörtur B. Árnason
Halldór Halldórsson Birna Svanhildur Pálsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir, elsku ættingjar og vinir, fyrir 
ómetanlegan stuðning og samhug vegna 
fráfalls ástkærs eiginmanns míns, föður 

okkar, tengdaföður og afa,

ÁSGEIRS MARKÚSAR JÓNSSONAR
flugvirkja,

Bugðutanga 5.

Sérstakar þakkir viljum við færa Eiríki Jónssyni yfirlækni, Óskari 
Þ. Jóhannssyni krabbameinslækni, Kolbrúnu E. Sigurðardóttur 
hjúkrunarfræðingi og öðru starfsfólki Landspítalans við 
Hringbraut sem önnuðust hann af einstakri umhyggju í 
veikindum hans. Félagsfólki í KFUM og K, Gídeonfélaginu og 
stjórn Vatnaskógar eru einnig færðar þakkir ásamt sr. Jóni 
Dalbú Hróbjartssyni, kórfélögum hans í Karlakór KFUM og 
stjórnandanum, Laufeyju Geirlaugsdóttur. Guð blessi ykkur öll og 
launi ríkulega.

María Marta Sigurðardóttir
börn, tengdabörn og barnabörn.

Af alhug þökkum við auðsýndan hlýhug og 
stuðning við andlát og útför okkar ástkæru

SÓLDÍSAR ARADÓTTUR
Kjarrási 8, Garðabæ.

Jóhannes L. Harðarson
Sigríður Ólafsdóttir Sesselja Laxdal Jóhannesdóttir
Ari Viðar Jóhannesson Sigrún Edda Sigurjónsdóttir
Hörður Smári Jóhannesson Björk Gunnarsdóttir
Hekla Aradóttir Arna Hlín Aradóttir
Birkir Orri Arason Hilmir Berg Harðarson

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför elskulegrar systur 

okkar, mágkonu og frænku,

ÞÓRDÍSAR K. GUÐMUNDSDÓTTUR

Inga K. Guðmundsdóttir Bjarni Guðmundsson
Pálmar Guðmundsson Erla Rannveig Gunnlaugsdóttir

systkinabörn og aðrir aðstandendur.
Ástkær móðir okkar, stjúpmóðir, 

tengdamóðir, amma og langamma,

JÓHANNA ANTONSDÓTTIR
Safamýri 48,
Reykjavík,

lést þriðjudaginn 10. febrúar á 
Landspítalanum í Fossvogi. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Þökkum innilega fyrir 
auðsýnda samúð og hlýhug við andlát hennar. Þökkum læknum 
og hjúkrunarfólki á Landspítalanum í Fossvogi fyrir góða 
umönnun.

Anton Einarsson
Haukur Harðarson Guðrún María Guðmundsdóttir
Garðar Þorleifsson Ásta María Þórarinsdóttir
Atli Antonsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar móður 

okkar, tengdamóður, ömmu, langömmu og 
langalangömmu,

ARNFRÍÐAR KRISTÍNAR 
ARNÓRSDÓTTUR

(Fríðu).

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á 
Hrafnistu í Hafnarfirði, deild 2B.

Valgerður Guðmundsdóttir Ásgeir Sumarliðason
Ólafur G. Guðmundsson Ingibjörg Halldórsdóttir
Arnór Kr. Guðmundsson Helga Jónsdóttir
Magnús Guðmundsson Hrefna Halldórsdóttir
Guðmundur Guðmundsson Bergrún Bjarnadóttir
Sigurborg M. Guðmundsdóttir Jón Kristinn Jensson

Okkar ástkæra

GUÐRÚN JÓNSDÓTTIR
Stóra-Lambhaga,

síðast búsett á Höfða, Akranesi,

lést á sjúkrahúsi Akraness 18. febrúar. 
Jarðarförin fer fram frá Akraneskirkju 
föstudaginn 27. febrúar kl. 11.00.

Sigurður Ferdinandsson Guðrún Matthíasdóttir
Reynir Jóhannsson Inga Rún Garðarsdóttir

og fjölskyldur.

Okkar ástkæri bróðir og mágur,

GUNNAR HALLDÓR LÓRENZSON
fyrrverandi verkstjóri Ú.A.,

Víðilundi 20, Akureyri,

lést þriðjudaginn 17. febrúar á FSA. Útför 
hans fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 
27. febrúar kl. 13.30.

Magnús Guðlaugur Lórenzson Elín Eyjólfsdóttir
Gísli Kristinn Lórenzson Ragnhildur Franzdóttir
Steinunn Guðbjörg Lórenzdóttir  Þorgeir Gíslason
Ingibjörg Hafdís Lórenzdóttir  Reynir Valtýsson
Skúli Viðar Lórenzson  Guðrún H. Þorkelsdóttir

Ástkær sambýlismaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

PÁLL HREINN PÁLSSON
frá Þingeyri,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 
16. febrúar. Útförin verður gerð frá 
Grindavíkurkirkju föstudaginn 27. febrúar klukkan 14.00.

Soffía Stefánsdóttir
Margrét Pálsdóttir Ársæll Másson
Páll Jóhann Pálsson Guðmunda Kristjánsdóttir
Pétur Hafsteinn Pálsson Ágústa Óskarsdóttir
Kristín Elísabet Pálsdóttir Ágúst Þór Ingólfsson
Svanhvít Daðey Pálsdóttir Albert Sigurjónsson
Sólný Ingibjörg Pálsdóttir Sveinn Ari Guðjónsson

afabörn og langafabörn.

Ástkær móðir mín og systir,

ÞÓRANNA GUÐLAUGSDÓTTIR
Kirkjubraut 19,  

Njarðvík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 
mánudaginn 2. febrúar. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Fyrir hönd aðstandenda,

Guðlaugur Smári Nielsen
Soffía Guðlaugsdóttir

MERKISATBURÐIR
1599 Leikmannabiblía er 
gefin út á Hólum í Hjaltadal.
1630 Jarðskjálftar hefjast á 
Suðurlandi og valda nokkru 
tjóni.
1848 Kommúnistaávarpið 
eftir Karl Marx og Friedrich 
Engels kemur út.
1878 Fyrsta símaskráin er 
gefin út í New Haven í Con-
necticut í Bandaríkjunum.
1895 Kvennablaðið kemur út 
í fyrsta sinn, ritstýrt af Bríeti 
Bjarnhéðinsdóttur.
1945 Fimmtán manns  farast 
er þýskur kafbátur grandar 
Dettifossi norður af Írlandi.
1953 Francis Crick og James 
D. Watson uppgötva byggingu 
DNA-sameindarinnar.

Dettifossi, skipi Eimskipa-
félags Íslands, var grandað 
af þýskum kafbáti norður af 
Írlandi þennan mánaðardag 
árið 1945. Þrjátíu manns var 
bjargað en fimmtán fórust.

Þó að styrjöldinni væri 
við það að ljúka voru enn 
kafbátar á sveimi um Atlants-
hafið. Því var varinn hafður á 
þegar Dettifoss lagði úr höfn 
í Belfast á Írlandi til Íslands. 
Skipið slóst í för með skipalest 
sem var í fylgd herskipa.

Kafbátur skaut tundurskeyti 
að Dettifossi 21. febrúar 
klukkan 8.29 og skipið byrjaði 
þegar að sökkva. Um borð 
voru 45 manns, þar af 15 

farþegar, og flestir í koju. Lítið 
ráðrúm gafst til að athafna sig 
því skipið sökk á fimm til sjö 
mínútum. Einn björgunarbátur 
komst á flot og tveir flekar. 
Vont var í sjóinn og ekki náð-

ist til allra sem sáust á sundi. 
Klukkustund leið áður en 
björgunarskipið Fusilier kom á 
staðinn og bjargaði þeim sem 
komust í björgunarbátinn.

Heimild: Ísland í aldanna rás 

ÞETTA GERÐIST: 21. FEBRÚAR 1945

Dettifossi sökkt af þýskum kafb áti
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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

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

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.

2 3 6 7 4 5 9 1 8
9 7 4 1 6 8 3 2 5
8 1 5 9 2 3 4 7 6
3 8 2 6 1 4 5 9 7
5 4 9 8 7 2 1 6 3
7 6 1 3 5 9 2 8 4
4 9 3 2 8 7 6 5 1
1 2 7 5 3 6 8 4 9
6 5 8 4 9 1 7 3 2

3 9 2 8 1 5 7 4 6
7 4 8 6 2 3 9 5 1
1 5 6 7 4 9 8 2 3
4 7 5 9 8 6 1 3 2
6 8 9 1 3 2 5 7 4
2 1 3 4 5 7 6 8 9
5 6 1 2 7 4 3 9 8
8 2 7 3 9 1 4 6 5
9 3 4 5 6 8 2 1 7

4 6 8 5 2 9 1 7 3
5 3 1 4 6 7 2 9 8
7 9 2 3 8 1 4 6 5
6 8 4 7 9 5 3 1 2
9 2 3 8 1 6 5 4 7
1 5 7 2 3 4 6 8 9
3 4 9 6 5 8 7 2 1
8 7 5 1 4 2 9 3 6
2 1 6 9 7 3 8 5 4

7 3 5 1 4 6 2 8 9
8 9 2 3 5 7 4 1 6
4 6 1 8 9 2 7 5 3
9 4 6 2 3 8 5 7 1
1 2 7 4 6 5 3 9 8
3 5 8 7 1 9 6 4 2
5 1 9 6 7 3 8 2 4
6 8 4 5 2 1 9 3 7
2 7 3 9 8 4 1 6 5

7 2 3 9 6 5 1 8 4
5 9 1 8 2 4 3 6 7
4 6 8 7 3 1 9 2 5
2 1 6 5 7 8 4 9 3
8 3 4 1 9 2 5 7 6
9 5 7 3 4 6 8 1 2
1 4 9 2 5 7 6 3 8
3 7 5 6 8 9 2 4 1
6 8 2 4 1 3 7 5 9

8 6 4 5 1 7 3 9 2
5 9 2 6 4 3 7 8 1
3 1 7 8 9 2 4 5 6
1 7 8 2 6 9 5 3 4
9 2 5 7 3 4 6 1 8
4 3 6 1 5 8 9 2 7
6 4 1 9 8 5 2 7 3
2 8 9 3 7 6 1 4 5
7 5 3 4 2 1 8 6 9

„Með tímanum hef ég farið að líta á ljóð sem aðferð til 
að muna, en leikrit sem aðferð til að skilja. Hvor tegundin 
um sig er aðferð til að endurbyggja, til að gera heilt.“

Árni Ibsen

Hverjir eru þetta 
þarna með hand-

klæðin sín?

Ég veit það 
ekki, en ég held 
að þau séu að 

tala þýsku.

Ertu að 
grínast 

mamma?

Svona morgunkorn? Mamma, þetta er 
ekkert nema einföld 
kolvetni og fullt af 

frúktósa og 
transfitu!

Úff! MAUL!

MAUL!

MAUL!

MAUL!

SMJATT!

SMJATT!

Þitt hlutverk er 
að tæma þetta 
einu sinni á dag.

Ég get alveg gert 
það oftar ef þú vilt, 
það er ekkert mál.

365.is

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:10
SJÁLFSTÆTT FÓLK
Næsti viðmælandi Jóns Ársæls er Óskar Jónasson,  einn af 
okkar vinsælustu kvikmyndagerðarmönnum auk þess sem 
hann hefur stýrt og stjórnað sjónvarpsþáttaröðum sem 
slegið hafa í gegn og unnið til fjölda verðlauna. 

 | 19:45
ÍSLAND GOT TALENT
Glæsilegur íslenskur sjónvarpsþáttur þar sem leitað er að 
hæfileikaríkustu einstaklingum landsins. Kynnir keppninnar 
er sjónvarpsmaðurinn góðkunni, Auðunn Blöndal.

 | 20:45
BROADCHURCH
Magnaðir spennuþættir þar 
sem fylgst er með störfum 
rannsóknarlögreglufull-
trúanna Alec og Ellie.

 | 22:00
SMALL APARTMENTS
Gamanmynd um líf Franklins 
sem einkennist af röð atvika 
sem leiða hann í allskyns 
vandræði.

 | 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.
 

MEIRIHÁTTAR
SUNNUDAGUR!

LÁRÉTT
2. feikn, 6. frá, 8. þrá, 9. kænu, 11. 
drykkur, 12. eggjarauðu, 14. bæn, 16. 
bardagi, 17. sigti, 18. goð, 20. tveir 
eins, 21. nabbi.

LÓÐRÉTT
1. plat, 3. kusk, 4. kynlíf, 5. gerast, 7. 
þögull, 10. nam burt, 13. raus, 15. 
hanga, 16. siða, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. glás, 6. af, 8. ósk, 9. bát, 
11. te, 12. blóma, 14. ákall, 16. at, 17. 
sía, 18. guð, 20. ff, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. gabb, 3. ló, 4. ástalíf, 
5. ske, 7. fálátur, 10. tók, 13. mas, 15. 
lafa, 16. aga, 19. ðð.

Björn Þorfinnsson (2373) hafði 
svart gegn gegn enska alþjóðlega 
meistaranum Lawrence Trent (2470) 
í Bunratty á Írlandi í gær.
Svartur á leik

13...Bxb2+! 14. Kxb2 Df6+ 15. e5 
Dxf4 16. exd6 0-0! 17.d7 Had8 
18.Hhe1 Rb8 19. Dd4 Dxd4 20.Hxd4 
Hxd7 21.Hxd7 Rxd7 22.Bc4 Rb6! 
23.Bb3 Rc8! og svartur vann um síðir. 
Björn hefur 4 vinninga eftir 5 skákir.
www.skak.is:  Barna- og unglinga-
meistaramót Reykjavíkur á morgun.



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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Leikkonan Brenda Blethyn er 
efalítið stærsta stjarna kvik-
myndahátíðarinnar Stockfish. 
Handhafi BAFTA-verðlauna, 
tvisvar tilnefnd til Óskarsverð-
launa og tvisvar til Emmy svo 
aðeins fátt eitt sé nefnt af þeim 
viðurkenningum sem Brenda Blet-
hyn hefur hlotið fyrir list sína.

Rétt eins og hjá svo mörgum 
breskum leikurum hófst ferill 
Brendu Blethyn í leikhúsinu. „Ég 
reyni alltaf að vinna í leikhúsi 
þegar ég mögulega get komið 
því við. Við erum svo heppin 
hér á Bretlandi að það er ekkert 
stigma á milli leikhússins og kvik-
myndanna – engin skammarmörk 
að fara þarna á milli eins og hefur 
til að mynda verið lengi í Banda-
ríkjunum þó svo að ég hallist nú að 
því að það hafi lagast mikið.

Leikhúsið mótaði mig sem leik-
konu, mína tækni og mínar aðferð-
ir, en það býr líka yfir ákveðnum 
munaði sem er ekki að finna í sjón-
varps- og kvikmyndaheiminum. Í 
leikhúsinu fær maður æfingatíma 
og er í karakter út í gegnum sýn-
inguna. En í kvikmyndunum er 
allt miklu knappara, æfingatíminn 
og senurnar og þess vegna finnst 
mér nauðsynlegt að komast í leik-
hússtörfin af og til.“

Brenda Blethyn var búin að 
leika lengi í leikhúsinu þegar 
kom að því að prófa sjónvarp og 
þar bauðst henni hlutverk í sjón-
varpsmynd í leikstjórn Mike 

Leigh. „Ég þekkti hann ekkert 
persónulega á þessum tíma en 
hafði heyrt af honum og að hann 
væri að gera góða hluti. Svo ég 
varð mjög spennt og bað umboðs-
manninn minn endilega að verða 
mér úti um handrit. Hann vissi nú 
ekki hvert hann ætlaði af hneyksl-
un, að vera að biðja um hand-
rit frá Mike Leigh sem er ekki 
síst þekktur fyrir það að byrja 
aldrei að vinna með handrit. Ég 
varð óskaplega hissa á þessu og 
skammaðist mín reyndar pínulítið 
fyrir að fylgjast ekki betur með. 
En að vinna með þessum manni 
breytti öllu og í raun hefur eng-
inn haft jafn mikil áhrif á mig og 
hann.“

Árið 1996 var Brenda Blethyn 
tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir 
leik sinn í Secrets and Lies í leik-
stjórn Mikes Leigh. „Svona til-
nefning breytir miklu. Á þessum 
tíma var ég orðin nokkuð þekkt 
hér heima en skyndilega opnuðust 
einhverjar alþjóðlegar dyr sem ég 
hafði ekki einu sinni verið að leita 
að. Næsta mynd sem ég var í var 
til dæmis áströlsk og það eitt og 
sér var heilmikið ævintýri.“

Brenda Blethyn er í tveimur 
myndum sem er verið að sýna á 
Stockfish þessa dagana og báðar 
eru þær eftir leikstjórann Rach-
id Bouchareb, Frakka af alsírsk-
um ættum. „Það hefur verið mjög 
ánægjulegt að vinna með Rach-
id. Það eru reyndar sex eða sjö ár 

síðan við skutum London River 
en Two Men in Town var tekin í 
Nýja-Mexíkó og þar er ég reyndar 
í minna hlutverki.

En það breytir í sjálfu sér engu. 
Ég reyni alltaf að vinna út frá því 
að leita að sannleikanum. Vera trú 
þeirri persónu sem ég er að takast 
á við hverju sinni og losa mig við 
egóið. Ekki láta þetta snúast um 
mig því ég er ekki viðfangið. Mike 
Leigh kenndi mér að persóna sem 
situr þegjandi úti í horni getur 

verið svo miklu áhugaverðari en 
þessi sem tekur gólfið og er alltaf 
miðpunktur athyglinnar. Til þess 
að þetta gangi upp þarf maður að 
fjarlægja egóið því það þvælist 
stundum fyrir leikurum. Ég vil 
vinna út frá þessu og mín gæfa er 
að vera blessuð með algjöru metn-
aðarleysi,“ segir Brenda og hlær 
enda stutt í enskan húmorinn 
fyrir sjálfum sér. Hún er orðin 
spennt fyrir að koma til Íslands 
seinni partinn í dag og segir að 

hún sé nú aðeins búin að undir-
búa sig.

„Ég fer á Edduna og svo er búið 
að skipuleggja fyrir mig eitthvað 
sem heitir Gullni hringurinn og 
líka ferð í Bláa lónið. En svo náði 
ég mér í kynningardisk um Ísland 
og þar kemur fram að þið séuð 
með reðursafn, það finnst mér 
alveg stórmerkilegt. Hver veit 
nema að ég skelli mér þangað 
mér til skemmtunar og fróðleiks.“
 magnus@frettabladid.is

Blessuð með algjöru metnaðarleysi
Enska stórleikkonan Brenda Blethyn ætlar að skella sér Gullna hringinn, í Bláa lónið og kannski fara á Reðursafnið. Hún er  gestur 
kvikmyndahátíðarinnar Stockfi sh sem nú stendur sem hæst í Bíói Paradís. Hún segir vinnuna með Mike Leigh hafa breytt öllu.

„Við erum að mæla allt út, still-
ingarnar þurfa að vera nákvæm-
ar,“ segir Tumi Magnússon þar 
sem hann er að setja upp vídeó-
skerma í Hafnarborg í Hafnar-
firði. Þar opnar hann sýningu á 
morgun, laugardag, klukkan 15. 
Hún nefnist Largo Presto og ein-
kennist af hljóðum og hreyfingu. 

Tumi kveðst oft hafa sett upp 
vídeósýningar áður en þessi sé 
sú stærsta, með átta skjáum. 
Myndefnið gefur allt frá sér 
takt eða síbreytilega takta, enda 
sýningin eiginlega eins mikið 
hljóðverk og myndverk, að sögn 
listamannsins sem ekki vill 
skemma upplifun sýningargesta 
með of miklum útskýringum. 
Hann er þekktur fyrir að vinna 
með hversdagslega hluti eða 
athafnir sem hann sýnir ekki á 
hversdagslegan hátt, heldur með 
næmi og hárfínum húmor.

Sýningin er í efri sal Hafnar-
borgar. Hluti hennar er prent-
aðar ljósmyndir og þar kemur 
líka hraði inn í, en á annan hátt 
en í vídeóinnsetningunni. 

Tumi hefur búið í Danmörku 
í tíu ár ásamt konu sinni, Ráð-
hildi Ingadóttur myndlistarkonu. 
Hann segir þau koma til Íslands 
á sumrin og dvelja þá mest á 
Seyðisfirði. Þar sé gott að vera, 
„fallegur staður, gróska og gott 
andrúmsloft,“ eins og hann orðar 
það. En hvernig finnst honum að 
vera heima á þorranum? „Mér 
finnst það frábært,“ segir hann 
sannfærandi. „Hressandi að 
lenda í byl þótt eflaust geti það 
orðið leiðigjarnt.“ 

Hann kveðst eiga eftir að 
finna stað fyrir sýninguna Largo 
Presto í Danmörku en hún fer til 
Úrúgvæ í haust. 

 - gun

Þar rímar saman hljóð og mynd
Tumi Magnússon myndlistarmaður býr í Danmörku og fi nnst hressandi að koma 
heim í þorrabyl. En aðalerindið er að opna sýninguna Largo Presto í Hafnarborg.

MYNDLISTARMAÐURINN  „Við erum 
að mæla allt út,“ segir Tumi sem var í 

óðaönn að koma fyrir græjum í Hafnar-
borg þegar myndin var tekin. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BRENDA BLETHYN  „Ég er orðin spennt 
fyrir því að koma til Íslands og búin 
undir kalt veður en hlýtt viðmót,“ segir 
Brenda Blethyn leikkona.

LONDON RIVER  Brenda Blethyn ásamt meðleikara sínum, Sotigui Kouyté, í magn-
aðri mynd um eftirköst hryðjuverkanna í London 2005.

MENNING
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„ALVEG SÚPER GLÆPASAGA!  
DÚNDUR!

Þetta er alvöru höfundur ... Mjög óvæntar vendingar ...   
Persónurnar eru alveg ótrúlega forvitnilegar.“

EGILL  HELG A SON /  K IL JAN

„Alls ekki byrja að lesa þessa bók ef þú átt að mæta  
í vinnuna daginn eftir. Það er ekki hægt að loka henni ... 

Maður kemur algjörlega af fjöllum aftur og aftur.“
FR IÐR IK A BENÓNÝSDÓT T IR  /  K IL JAN

„Svona á að gera þetta!“ 

ÞORGEIR  TRYGGVA SON /  K IL JAN
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„Það er alltaf ótrúlega spennandi 
ferli að frumflytja ný tónverk og 
æfingatíminn nú hefur verið mjög 
skemmtilegur,“ segir Hlín Péturs-
dóttir Behrens sópransöngkona 
þegar forvitnast er um tónleikana 
Breytilegt ljós og bergmál. Þeir 
verða í Hafnarborg í Hafnarfirði 
annað kvöld og þar frumflytja 
Hlín, Hrönn Þráinsdóttir píanó-
leikari og Una Sveinbjarnar dóttir 
fiðluleikari verk eftir tónskáldin 
Elínu Gunnlaugsdóttur og hina 
finnsku Kaiju Saariaho. 

 Hlín segir að finna megi fyrir 
ólíkum efnistökum en líka sam-
eiginlegum þráðum í verkum 
þeirra. „Bæði Elín og Kaija vinna 
af sérstakri natni með ljóðin sem 
þær velja sér og líka tungumálið 
sjálft,“ segir hún. „Þegar tónskáld-
in skrifa af andagift og formið er 
sterkt þá er frelsið svo mikið og 
við uppgötvum eitthvað nýtt við 
hvert fótmál á leiðinni.“

Tónleikarnir verða annað kvöld 
klukkan 20 og eru hluti af tónleika-
röðinni Hljóðön. gun@frettabladid.is

Uppgötvum eitthvað nýtt við hvert fótmál
Á tónleikunum Breytilegt ljós og bergmál fá hlustendur innsýn í hljóðheim og hugðarefni tveggja tónskálda. 

„Yfirskrift tónleikanna verður „I 
flaggets farger“ því fánar Íslands 
og Noregs eru í sömu litum þótt 
samsetningin sé önnur,“ segir 
Eyþór Ingi Jónsson, stjórnandi 
kammerkórsins Hymnodiu, um 
væntanlegan söng kórsins í Nor-
egi. Þar mun hann troða upp á 
þrennum tónleikum með norsku 
tónlistarmönnunum Steinar Strøm 
harðangursfiðluleikara og Harald 
Skullerud slagverksleikara. Eyþór 
segir verða um norsk-íslenskan 
þjóðlagabræðing að ræða.

„Ísland og Noregur eiga sér 
sameiginlegan menningararf sem 
birtist í tungumálinu og ýmsum 
þjóðareinkennum. Langur aðskiln-
aður gerði þó að verkum að þjóð-
lögin þróuðust í ólíkar áttir og 
áhugavert er að tefla þeim saman. 
Það er meginmarkmið samstarfs 
Hymnodiu og Norðmannanna 
tveggja,“ segir Eyþór Ingi.

 Steinar og Harald komu til 
Akureyrar í haust og héldu tón-
leika með Hymnodiu þar og í 
Ólafsfirði. Hymnodia fékk meðal 
annars að spreyta sig á norskum 
þjóðlögum og þeir Steinar og Har-
ald á íslenskum. Svo komu Norð-
mennirnir fram einir saman, 
Hymnodia ein og síðan allur hóp-
urinn. Svipaður háttur verður 
hafður á í Noregsferðinni þótt 
efnisskráin verði ekki nákvæm-
lega sú sama. 

Hugmyndina að samstarfinu átti 
Akureyringurinn og tónskáldið 
Gísli Jóhann Grétarsson sem býr 
í Noregi og stýrir þjóðlagasetrinu 
í Buskerud. 

Tónleikarnir úti verða í Gamle 
Akerkirke í Ósló 27. febrúar, í 
Eggedalkirke daginn eftir og 
Kongsbergkirke 1. mars. 

 gun@frettabladid.is

Bræða saman norsk 
og íslensk þjóðlög
Kammerkórinn Hymnodia heldur til Noregs á 
þriðjudaginn og heldur þar þrenna tónleika með 
tveimur norskum þjóðlagatónlistarmönnum. 

HYMNODIA  Kórinn fær að spreyta sig á norskum þjóðlögum um leið og hann 
kynnir þau íslensku fyrir frændum okkar í Noregi.

FLYTJEND-
URNIR  Una, 
Hlín og Hrönn 
hafa notið 
æfingatímans 
fyrir Breytilegt 
ljós og berg-
mál.

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Að læra orðið sól á mörgum tungu-
málum er meðal þeirra verkefna 
sem fundið er upp á í dag í Borgar-
bókasafninu í Gerðubergi í Breið-
holti. Þar verður dagskrá í tilefni 
af alþjóðadegi móðurmálsins milli 
klukkan 14 og 16. Dagskráin hefur 
yfirskriftina Málið þitt og málið 
mitt og hefst á því að Sóla sögu-

kona segir sólarsögu. Síðan verða 
sungin sólarlög. Allt gæti þetta 
verið í tilefni þess að sól er farin 
að hækka á lofti á landinu okkar.

Í Smiðjunni Lifandi tungu-
mál munu börn svo kenna börn-
um tungumál og að endingu mun 
Jón Víðis töframaður gera ýmsar 
kúnstir.  - gun

Sóla segir sólarsögu
Málið þitt og málið mitt er dagskrá sem fram fer í 
Gerðubergi í dag á alþjóðadegi móðurmálsins.

GALDRA-
MAÐUR  Jón 
Víðis kann ýmis-
legt fyrir sér og 
kemur til með 
að  skemmta 
börnunum. 
  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Fermingargjöfin sem mýkist ár eftir ár



kortatímabil!Nýtt

16%
afsláttur

1299kr.
kg

Verð áður 1554 kr. kg
Grísasnitsel og gúllas

1399kr.
kg

Verð áður 1761 kr. kg
Grísahnakki, úrb. sneiðar

kr.kkrr.
ggkkgkg 799kr.

kg

Verð áður 1035 kr. kg
Grísasíða, pörusteik

22%
afsláttur

kr.kkr.r.
kgkgkgkg 699kr.

kg

Verð áður 881 kr. kg
Grísahakk

1035kr.
pk.

BBQ Spare Ribs, 500 g

20%
afsláttur

43%
afsláttur

Grísakjöts-
útsala

1299kr.
kg

Verð áður 2280 kr. kg
Lúxus úrbeinaðar 
grísakótilettur, erlendar

Lúxus
grísakótilettur

20%
afsláttur

1299kr.
kg

Verð áður2280 kr. kg
Úrbeinaður grísahryggur, erlendur

43%
afsláttur
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Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Selfossi

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Vallakór

Krónan
Lindum

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

1347kr.
pk.

Rifinn grís, Pulled Pork, 500 g
1969kr.

pk.
Rifið naut, Pulled Beef, 500 g

Úrbeinaður grísahryggur, erlendurahryggur, erlen

2599kr.
pk.

Heil úrbeinuð austurlensk önd 
„crispy duck“ með hoisin sósu 
og pönnukökum



Ö
ll verð eru birt m

eð fyrirvara um
 prentvillu og/eða m

yndabrengl

120 g
2 x

í pakka

399kr.
pk.

Verð áður 599 kr. pk.
Driscolls bláber, 125 g

33%
afsláttur

398kr.
pk.

Ungnauta 
hamborgari, 2x 90 g

769kr.
pk.

Ungnauta hamborgari, 2x 170 g

90 g
2 x

í pakka

120 g
2 x

í pakka

570kr.
pk.

Ungnauta hamborgari, 
2x 120 g

100%
ungnauta-hakkhakk

Alvöru gæða
hamborgarar

100%
hreint ungnautahakk

Engin aukaefni

Ö

2x2x 1 12020 g g

169kr.
pk.

Stór hamborgarabrauð,
2 stk. í pakka
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3499kr.
tvenna

Blómvöndur blandaður og Frey Finest 
Assorted Pralines, konfektkassi, 205 g

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

KONFEKT OG BLÓM SAMAN Á FRÁBÆRU VERÐI

MUNDU EFTIR KONUDEGINUM!

Nýtt

170 g
2 x

í pakka

799kr.
stk.

Disney konfekt í 
hjartalöguðu boxi, 78 g

Ö
ll verð eru birt m

eð fyrirvara um
 prentvillu og/eða m

yndabrengl
Ö

pp

Nýtt 1798kr.
kg

100% hreint ungnautahakk, 18-20% fita, 
sérútbúið til að búa til djúsí hamborgara.

100% hamborgarahakkGrófhakkað
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LAUGARDAGUR
HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
21. FEBRÚAR 2015 

Tónleikar
20.00 Tónlistarsýningin Bat out of hell 
í Menningarhúsinu Hofi. Miðaverð er 
7.900.
21.00 Good Moon Deer og Future-
grapher í Mengi í kvöld. Miðaverð er 
2.000 krónur.
23.00 Norðlendingarkvöld á Spot 
í Kópavogi. Hvannadalsbræður, 
Stuðkompaníið og Magni koma fram. 
Miðaverð er 2.900 krónur.
23.00 Hljómsveitin Homo and the 
Sapiens heldur tónleika á Ob-La-Dí-Ob-
La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangur ókeypis. 
23.00 Pallaball í Gamla Kaupfélaginu, 
Akranesi. Miðaverð er 2.500 krónur.
23.30 Hljómsveitirnar Kveinstafir og 
3B koma fram á blúskvöldi á Íslenska 
Rokkbarnum í kvöld. Frítt inn.

Opnanir
13.00 Jonna, Jónborg Sigurðardóttir, 
opnar sýninguna Strange Fruit í Flóru 
á Akureyri.
14.00 Helga Sigríður Valdimarsdóttir 

opnar einkasýninguna Shakti í Mjólkur-
búðinni, Listagili.
15.00 Sýning Heiðrúnar Kristjánsdóttur, 
UPPSPUNI, verður opnuð í Stúdíó 
Stafni, Ingólfsstræti 6.

Sýningar
15.00 Nemendur á fyrsta ári í grafískri 
hönnun við Listaháskóla Íslands opna 
sýningu í Gallerí Tukt. Á sýningunni 
eru tillögur að veggspjaldi Unglistar, 
listahátíðar ungs fólks, sem fer fram í 
nóvember.
15.00 Gaflaraleikhúsið frumsýnir 
barnafarsann Bakaraofninn í Gaflara-
leikhúsinu, Strandgötu 50. Miðaverð er 
3.900 krónur.

21.00 Dansverkið Martröð eftir suður-
afríska dansarann Oupa Sibeko verður 
sýnt í Tjarnarbíó. Dansverkið er í tveim-
ur hlutum og hvor hluti fyrir sig tekur 
um 15 mínútur í flutningi. Miðaverð er 
1.500 krónur.

Síðustu forvöð
14.00 Guðrún Benónýsdóttir mynd-
listar maður leiðir vinnusmiðju fyrir 
börn í tengslum við fræðslu- og upp-
lifunarsýninguna Stúdíó Gerðar. Sýn-
ingin stendur nú yfir í Gerðarsafni en 
sunnudagurinn er síðasti sýningardagur.

Upplestur
13.00 Katrín Ósk Jóhannsdóttir, höf-
undur bókanna um Karólínu könguló, 
les upp úr bókum sínum og leysir 
þrautir með börnunum í Sögustund í 
Bókasafni Hafnarfjarðar. Allir velkomnir.

Uppákomur
13.30 Spiladagur fjölskyldunnar í 
Borgarbókasafni, Kringlunni. Spilavinir 
koma og leiðbeina í spilamennskunni.
14.00 Konfúsíusarstofnunin Norðurljós 
blæs til hátíðar á Háskólatorgi Háskóla 
Íslands í tilefni af komu kínverska 
nýársins. Aðgangur er ókeypis og allir 
velkomnir. 

Tónlist
20.00 Trúbadorarnir Kjartan og Ingvar 
á Dubliner í kvöld.
22.00 Trúbadorarnir Biggi, Ingi Valur og 
Tryggvi á English Pub í kvöld.
22.00 Dj Kocoon vs. Benni B-Ruff þeyta 
skífum á Dolly í kvöld.
22.00 Trúbadorarnir Biggi, Ingi Valur og 
Tryggvi á English Pub í kvöld.
23.00 Dj Logi Pedro þeytir skífum á 
Prikinu í kvöld.
23.00 Dj Introbeats þeytir skífum á 
Kaffibarnum í kvöld.
23.30 RVK Soundsystem Dj set á 
Paloma í kvöld.

Markaðir
12.00 Flóamarkaður til styrktar Konu-
koti í Eskihlíð 4, Skógarhlíðarmegin. 

Útivist
10.15 Hjólreiðaferð frá Hlemmi. 
Hjólað verður í 1-2 tíma um borgina í 
rólegri ferð. Allir velkomnir og þátttaka 
ókeypis. Upplýsingar á vef LHM.is

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá 

þá inni á visir.is.

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
22. FEBRÚAR 2015 

Tónleikar
16.00 700 raddir úr 20 mismunandi 
kórum syngja saman á Stund friðarins 
á Alþjóðlegri friðarhátíð í Hörpu. 
Aðgangur ókeypis.
16.00 Systkinin Kristín og Guðfinnur 
Sveinsbörn halda tónleika í Hannesar-
holti. Þau flytja sönglög og óperuaríur 
úr ýmsum áttum og frumflytja dúett 
sem Halldór Smárason samdi við ljóð 
Steinunnar Finnbogadóttur. Miðaverð 
er 1.500 krónur.
20.00 Þriðju tónleikarnir í tónleika-
röðinni Hljóðön haldnir í Hafnarborg. 
Tónleikarnir bera yfirskriftina Breytilegt 
ljós og bergmál og koma þær Hlín 
Pétursdóttir Behren sópransöngkona, 
Hrönn Þráinsdóttir píanóleikari og Una 
Sveinbjarnardóttir fiðluleikari fram. 
Miðaverð er 2.500 krónur.

Síðustu forvöð
14.00 Leiðsögn á síðasta sýningardegi 
sýningarinnar Ertu tilbúin, frú forseti? í 
Hönnunarsafni Íslands.

Kvikmyndir
15.00 Kvikmyndasýning í MÍR-salnum, 
Hverfisgötu 105. Sýnd verður bandarísk 
kvikmynd, byggð á Solaris, vísindaskáld-
sögu pólska rithöfundarins Stanislaws 
Lem. Aðgangur ókeypis. 

Uppákomur
15.00 Jón Víðis töframaður kennir 
listina við það að brjóta pappírsskutlur 
í Grófinni, Borgarbókasafni.

Dansleikir
20.00 Dansað verður í Félagsheimili 
eldri borgara í Reykjavík í Stangarhyl 
4. Hljómsveit hússins 
leikur fyrir dansi. 
Aðgangseyrir er 
2.000 krónur en 
1.600 krónur gegn 
framvísun félags-
skírteinis. 

Pub Quiz
20.00 Sunna og Snjólaug 
stjórna Pub-Quiz á 
BarAnanas.

Málþing
13.30 Málþingið Menningar- og sögu-
ferðarþjónusta á Vestfjörðum sem 
haldið er í tengslum við námskeið í 
hagnýtri menningarmiðlun hjá Háskóla 
Íslands í Edinborgarhúsinu. Allir 
velkomnir.

Tónlist
21.00 Trúbadorinn Danni á English 
Pub.
21.00 Dj Krummi þeytir skífum á 
Paloma.
22.00 Dj Krystal Carma þeytir skífum á 
Kaffibarnum.
22.00 Trúbadorinn Andri verður á 
Dubliner.

Leiðsögn
14.00 Kvennaboð í safni Ásgríms Jóns-
sonar. Rakel Pétursdóttir og Hrafnhildur 
Schram ræða Ásgrím og verk hans. Allir 
velkomnir. 

Listamannaspjall
15.00 Arna Valsdóttir ræðir við gesti 
um verk sitt á sýningunni Vatnsberinn: 
Fjall+kona sem nú stendur yfir í 
Ásmundarsafni. Aðgangseyrir er 1.400 
krónur.

Fyrirlestrar
15.00 Vibeke Nørgaard Nielsen og Sig-
urlín Sveinbjarnardóttir flytja fyrirlestur 
með myndum í Listasafni Sigurjóns 
Ólafssonar. Fyrirlesturinn ber heitið Í 
fótspor Johannesar Larsen um Ísland.

SUNNUDAGUR

„Það verður voða gaman hjá 
okkur á sunnudaginn,“ segir Jóna 
Hrönn Bolladóttir, sóknarprestur 
í Vídalíns kirkju, um helgihaldið á 
konudaginn.

Fjölbreytt dagskrá verður í 
messunni í tilefni dagsins, átta 
konur munu þjóna við altarið og 
Kvennakór Garðabæjar syngur 
undir stjórn Ingibjargar Guðjóns-
dóttir og einsöng syngur Jóhanna 
Guðrún Jónsdóttir.

Messunni verður útvarpað beint 
á Rás 1 og því þarf allt að fara 
samkvæmt áætlun. „Það eina sem 
sóknarprestur hefur áhyggjur af 
er að þetta smelli allt saman af því 
þetta verður allt saman í beinni,“ 
segir hún hlæjandi og bætir við: 
„Það getur ekkert klikkað í guðs-
ríki.“

Að messu lokinni bjóða Lions-
klúbbar Garðabæjar upp á súpu 
og tískusýning verður á vorlínu frá 
versluninni Ilse Jacobsen.

Jóna er að vonum spennt fyrir 
morgundeginum og þegar búin 
að ákveða í hverju hún verður. 
„Ég keypti mér kjól um daginn í 
Ilse sem ég ætla að nota þennan 
dag, hann er eins og abstraktverk 
eftir Erró og ég er mjög spennt 
að dressa mig í hann,“ segir hún 
hress og kát og óttast ekki kuld-
ann sem spáð er að skelli á landinu 
um helgina.

„Þótt það verði rok og rigning, 
snjókoma og hvassviðri verður allt 
í litum og gleði hérna inni,“ segir 
hún að lokum glöð í bragði.

Messan hefst í Vídalínskirkju á 
sunnudaginn klukkan ellefu. - gló

Það verður allt í litum 
og gleði á konudaginn
Fjölbreytt dagskrá verður í Vídalínskirkju á konudaginn.

LITIR OG GLEÐI  Það verður allt í litum og gleði í Vídalínskirkju á konudaginn. 



REACHING OUT FOR TALENT!

HUMAN RESOURCES CONTENT EDITOR

DATA INFRASTRUCTURE ENGINEER

Want to work in a close-knit community of motived, smart, 
creative people?

Plain Vanilla Games makes QuizUp – the biggest trivia game in 
the world. We’re an international company with headquarters 
in Reykjavík, Iceland. We’re looking for talent from all over the 
world to come and work with us. 

We are looking for a Human Resources Associate to 
join our operations team. We need the right person 
to help drive HR efforts in a fast-paced environment, 
who will share our vision of creating the best 
workplace in the galaxy! 

THE IDEAL CANDIDATE...
 3  Is a world class communicator

 3 Has a Bachelor’s degree in Business, HR or related field

 3 Is an experienced leader with a coaching mentality

 3 Has a minimum of 3-5 year’s work experience, 
preferably in HR roles

 3 Maintains the highest level of integrity, confidentiality 
and professional ethics

 3 Has experience establishing metrics and KPIs to track 
outcomes and iterate for higher performance

 3 Can communicate with ease and at a professional level 
in both Icelandic and English 

All applications for this position will be processed 
by Capacent, please head over to www.capacent.is 
to apply before February 28th.  

Further information is available through Auður 
Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) and 
Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is).

We are seeking a full-time content editor to join our 
team. We are looking for an experienced copywriter 
and proofreader with a passion for trivia. The ideal 
candidate is someone who has played QuizUp 
extensively and knows how to write and/or procure 
great trivia for diverse markets. 

THE IDEAL CANDIDATE...
 3 Has professional experience in copywriting

 3 Can write eloquently and with humor in English and 
ideally in other languages as well

 3 Recognizes that cultural context affects question 
quality

 3 Has a flawless command of written text and can 
proofread and edit with ease

 3 Has a rudimentary understanding of data analysis

 3 Is familiar with concepts of user retention

 3 Is a casual or hardcore gamer 

Please head over to q.is/jobs for further information 
or to apply before February 28th. 

Are you strangely attracted to data? Do you dream 
of building tools to extract mind-blowing facts from 
data sets? Then this is the right job for you.

We are looking for a data infrastructure engineer with 
the software engineering background to continue 
improving our data warehousing, processing and 
visualization, and creating pipelines that allow us to 
easily access important dimensions to our data.

 
THE IDEAL CANDIDATE...

 3 Has the ability to design high-reliability systems

 3 Has a quality and testing mindset towards code

 3 Has the ability to identify / understand data needs from 
a business and engineering perspective

 3 Is passionate about developing, deploying and 
maintaining production web services, data storages, 

and data processing pipelines and tools

IS EXPERIENCED WITH:
 3 Data structure optimization for storing and retrieving data

 3 Relational databases

 3 Distributed systems

 3 Distributed computation

 3 Data format normalization

 3 Deployment of mission-critical infrastructure components

 3 Python, PostgreSQL, Map Reduce

Please head over to q.is/jobs for further information 
or to apply before February 28th. 

VISIT Q.IS/JOBS TO SEE  
OTHER JOB OPENINGS
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TREND
Spáð í 

Óskars-
kjólana

Verða þessir 
kjólar á rauða 

dreglinum?
GIAMBATTISTA VALLI VALENTINO ZAC POSEN ZAC POSEN MARCHESA SPRING

„Stórfjölskyldan hér á landi kemur 
alltaf saman á þessum tíma og fagn-
ar áramótunum með veislu,“ segir 
Wenli Wang, vert á Fönix á Bílds-
höfða 12 í Reykjavík. „Þó er allt með 
einfaldara sniði en úti í Kína. Þar 
standa hátíðarhöldin yfir í fimmtán 
daga og þeim fylgja ótal siðir og 
hefðir.“ Wenli segir hátíðarhöldin 
geta breyst örlítið eftir þema dýrs-
ins en í heild haldist þau á mjög 

svipuðum nótum, alltaf sé mikið 
fjör og gleði.

Nú er það ár geitarinnar sem er 
runnið upp. Wenli segir það eiga að 
tákna tíma stöðugleika, umhyggju 
og friðar. „Í þeim boðskap sem 
fylgir kínverska dýrahringum er 
talið að börn sem fæðast á ári geit-
arinnar séu skapandi og góðhjörtuð 
og líti alltaf eftir öðrum,“ útskýrir 
hún. 

Eitt af því sem Wenli segir ómiss-
andi í áramótaveislum er rétturinn 
dumplings. „Við eldum marga mis-
munandi rétti en dumplings er það 
sem einkennir hátíðahöldin,“ segir 
hún. „Það er líka siður að allir í fjöl-
skyldunni búi það til saman.“ Wang 
segir dumplings einn vinsælasta 
réttinn á Fönix, enda sé hann alltaf 
búinn til frá grunni, meira að segja 
sé kjötið hakkað á staðnum. 

Dumplings ómissandi 
áramótaréttur
Nýtt ár er að hefj ast, samkvæmt kínverska tímatalinu. Meðal þeirra sem fagna 
því hér á landi er Wang-fj ölskyldan sem rekur veitingastaðinn Fönix.

VERTINN  Wenli Wang segir hefð fyrir dumplings á hlaðborðum í tilefni áramótanna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

RÉTT HANDTÖK  Wenli segir best að 
forma hvern hálfmána í hendinni.

INNPÖKKUN  Nauðsynlegt er að brjóta 
hálfmánann vel saman. 

DUMPLINGS  Einn vinsælasti rétturinn á borðum 
Fönix.

DUMPLINGS
Fyrir 25 dumplings

Deigið:
200 g hveiti
100 ml vatn

Fylling:
300 g svínahakk
¼ haus kínakál, smátt 
saxað (u.þ.b. 200 g)
3 msk. létt sojasósa
1 tsk. grænmetiskraftur
1 msk. sesamolía
1 tsk. ferskt engifer 
smátt saxað
1 msk. blaðlaukur smátt 
saxað
50 ml vatn
Salt eftir smekk
Sesamfræ
Vorlaukur

Hrærið saman hveiti 
og vatn og hnoðið vel. 
Látið deigið standa 
á heitum stað í 30 
mínútur.

Blandið saman 
svínahakki, vatni og 
blaðlauk og hrærið 
vel. Bætið sojasósu, 
grænmetiskrafti, 
sesamolíu, salti og 
engifer vel saman við.

Dreifið hveiti á hreint 
borð og hnoðið deigið 
og skiptið því í 25 
litla bolta. Notið lítið 
kökukefli til að fletja 
hvern deigbolta í litla 
köku á hveitistráðu 
borði.

Setjið matskeið af fyll-
ingu í hverja köku og 
brjótið deigið saman til 
að mynda hálfmána.

Hitið stóra pönnu 
með nokkrum mat-
skeiðum af olíu. Raðið 
dumplings varlega í 
pönnuna og hellið 50 
ml af vatni yfir. Setið 
lok yfir pönnuna og 
steikið á miðlungshita 
í um 10 mínútur.

Raðið á disk og 
stráið sesamfræjum 
og söxuðum vorlauk 
yfir. Berið fram með 
sojasósu eða hrís-
grjónaediki.

LÍFIÐ
21. febrúar 2015  LAUGARDAGUR
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BAKÞANKAR 
Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

Ég veit ekki hvort þú hefur tekið eftir því 
en það er búið að snúa tilverunni á haus. 

Það sem sneri upp snýr nú niður. Útrásar-
víkingarnir eru orðnir innipúkar, aldnir 
orðnir ungir og öfugt. Þetta síðastnefnda 
sést best á framferði Heimdallar, félags 
ungra sjálfstæðismanna í Reykjavík. Stund-
um þegar þjóðin stendur frammi fyrir sið-
fræðilegri klípu stíga þeir félagsmenn fram 
eins og íranskir klerkar og minna á grunn-
prinsippin. Þeir veifa reyndar engum trúar-
ritum en Frelsið eftir John Stuart Mill blæs 
þeim anda í brjóst. Nú síðast mæltu þeir 
gegn því að ríkið keypti bankagögn til að 
komast á snoðir um stórtæk skattsvik, það 
væri slæmt fordæmi að kaupa illa feng-
in gögn segja þeir. Með því væru menn að 

brjóta prinsipp. Það væri synd að segja að 
þetta væri ungt og léki sér.

ÞESSI prinsipppredikun er þunnur 
þrettándi á tímum þegar ríður á að 
hugsa út fyrir boxið miklu frekar en 
að tylla huganum á eldgamla braut-
arteina. Síðustu áratugi hef ég fylgst 
með ráðamönnum heimsins fara með 
himin skautum á sporbrautum prin-
sippanna. Oft virka þeir sannfærandi 

en árangurinn af framferði þeirra er 

eftirfarandi: 85 einstaklingar eiga jafn mik-
inn auð og fátæki helmingur jarðarbúa, mörg 
stórfyrirtæki hagnast á vinnuþrælkun, ríkis-
stjórnir margra af þróuðustu þjóðum heims 
hafa ljóst og leynt fært fjármagnið frá milli-
stéttinni til hinna ofurríku, Bradley Manning 
er bak við lás og slá með 35 ára dóm á bakinu 
meðan kaldrifjaðir morðingjar sem hann 
ljóstraði upp um eru … ja, hvar eru þeir? 

HVER er ekki búinn að fá fjandans nóg af 
þessum prinsippum? Hver er ekki til í að 
fórna þeim öllum fyrir þann ungæðishátt að 
fylgja hjartanu frekar en forskrift sem hefur 
fært okkur svo óréttlátan heim?

ÁRIÐ 2010 var gefið út rit eftir 92 ára gaml-
an hugsuð, Stephane Hessel að nafni. Þar 
heyrum við rödd unga fólksins. Í ritinu segir 
að framferði ráðandi afla hafi verið slíkt að 
okkur ætti hreinlega að blöskra og kallaði 
Hessel á friðsamlega byltingu til að stýra 
heimsfleyinu úr þessum ólgusjó ójafnaðar og 
óréttlætis. 

HESSEL er nú horfinn yfir móðuna miklu, 
búinn að yfirgefa þennan öfugsnúna heim. 
Annars væru Heimdellingar efalítið að veita 
honum föðurlegt tiltal.

Hessel og Heimdallur

„Já, nú er leitin að Elly í aðalhlutverkið hafin,“ segir 
Gísli Örn Garðarsson leikari, en hann vinnur að söngleik 
sem byggður er á ævisögu söngkonunnar. 

Vesturport hefur gengið frá samningi um ævisögu 
Ellyjar Vilhjálmsdóttur sem Margrét Blöndal skrifaði, 
bæði til söngleikja- og kvikmyndagerðar. Handritið mun 
hann skrifa ásamt Ólafi Agli Egilssyni. „Við erum búin 
að ganga með þetta í maganum í nokkur ár og það verður 
frábært að hafa Margréti okkur innan handar. Hún er 
hlaðin af upplýsingum eftir tveggja ára vinnu við gerð 
bókarinnar og það verður ómetanlegt að hafa hana með 
í ferlinu,“ segir Gísli. 

Hann segir ævi Ellyjar hafa verið einstaklega við-

burðarríka og í karlaheiminum 
hafi hún staðið í miðjum hvirfil-
bylnum. „Saga hennar er svo 
merkileg. Það var svo mikið að 
gerast í tónlist á þessum tíma og 
skemmtilegur tími, en þetta var 
mikill karlaheimur sem hún var 
í,“ segir Gísli. Nú tekur við leit að 
leik- og söngvurum í söngleikinn. 
„Við þurfum að finna í öll helstu 
hlutverkin; Elly og Vilhjálm og 
alla sem voru í tónlist á þess-
um tíma,“ segir Gísli.  - asi

Söngleikur um Elly Vilhjálms
Til stendur að gera söngleik byggðan á ævisögu söngkonunnar.

KRINGLUNNI

SPARBÍÓ

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

m.a. Besta myndin
Besti leikari í aðalhlutverki

Besta leikkona í aðalhlutverki
Jóhann Jóhannsson fyrir Bestu tónlistina

VEIÐIMENNIRNIR 8, 10:30
HRÚTURINN HREINN 1:50, 4, 6
FIFTY SHADES OF GREY 8, 10:35
KINGSMAN 8, 10:40
SVAMPUR SVEINSSON 2D 1:50, 4, 6 - ÍSL TAL
PADDINGTON 1:50, 4, 6 - ÍSL TAL

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

ÆVINTÝRALEGA SKEMMTILEG
MYND FRÁ FRAMLEIÐANDA

HARRY POTTER

Miðasala á: 

VEIÐIMENNIRNIR KL. 8 - 10.40
HRÚTURINN HREINN KL. 3 - 5.30 - ÍSL TAL
FIFTY SHADES OF GREY KL. 8 - 10.40
ÓLI PRIK KL. 3 - 5.30
BIRDMAN KL. 8 - 10.40
PADDINGTON KL.  3 - 5.30 - ÍSL TAL
ÖMURLEG BRÚÐKAUP - ÍSL TEXTI KL.. 3 - 5.30 - 8  - 10.20

HOT TUB TIME MACHINE 2 KL. 8 - 10.20
HRÚTURINN HREINN KL. 1 - 3.30 - 5.45 
FIFTY SHADES OF GREY KL. 5 - 8 - 10.45
FIFTY SHADES OF GREY LÚXUS KL. 2 - 5 - 8
KINGSMAN KL. 2 - 5 - 8 - 10.45
KINGSMAN LÚXUS KL. 10.45
SEVENTH SON KL. 8
THE WEDDING RINGER KL. 10.20
PADDINGTON  KL. 1 - 3.30 - 5.45 - ÍSL TAL
HOBBIT 3 3D KL. 1.30

”BR ILJA NT. 
THE TR IP  TO ITA LY Ä R 

ROADTRIP-FILMER NAS GUDFADER N 2” 
TH E  HOLLY WO OD  R EP ORTER

En f i lm av

M I C H A E L  W I N T E R B O T T O M

STEVE COOGAN
ROB BRYDON    

TRIP  ITALY
©Trip Films Ltd 2014

NONSTOP ENTERTAINMENT PRESENTERAR



VEGAMÓT
KITCHEN - BAR - CAFÉ
 

HUMARPIZZA
Steinliggur  
með hvítvíni
 

BRUNCH 
Laugardaga & Sunnudaga | 11-16

Lúxus brunch 2490
Hrærð egg, beikon, pastramiskinka, 
camembert, goudaostur, kartöflu r, ný 
bakað brauð, ferskir ávextir, tómat  
confetti, grískt jógúrt, appelsínusafi  
og pönnukaka með hlynsírópi.

Sá breski 2390
Egg, beikon, bakaðar baunir, grilluð 
kryddpylsa, kartöflur, ristað brauð  
og pönnukaka með hlynsýrópi.

Klassískur  2390 
Vegamótabrunch 
Beikon og egg, ristað brauð, kartöflur, 
tómat confetti, grískt jógúrt og  
pönnu kaka með hlynsírópi.

Léttur heilsubrunch 2090
Ristað speltbrauð, pastramiskinka, 
ostsneiðar, kjúklingaskinka, harðsoðið  
egg, tómatar, agúrka, ferskir ávextir  
og grískt jógúrt.

 
Pylsur, steikt egg, beikon, grískt  
jógúrt, brauð og pönnukaka.

Vegamótastíg
101 Reykjavík

tel. 511 3040
vegamot.is

Eldhúsið er opið
sun-mið  11-22:00

fim  11-23:00
fös-lau  11-23:30

Í HÁDEGINU 
VIRKA DAGA
Réttir dagsins á 1890  
og súpa fylgir með 

 

BABY BACK RIBS  
+ ÍSKALDUR BJÓR
Gott saman alla daga
 

HEILSURÉTTIR

Vegan hnetusteik  2690
Með hnetusósu, Marakkó salati með 
appelsínu, ólífum og kryddjurtum. 

Hægeldaður þorskhnakki  2590
Með ávaxta chutney, bankabyggi, brokkolí, 
kryddjurta sesam vinegrette og jurtum. 

Grænmetisborgari  2290 
í speltbrauði
Með sólþurkuðum tómötum og cashew 
hnetum, borinn fram með sætkartöflusalati 
með tómötum og lauk. 



Eldhúsið hans Eyþórs FIM.

Skemmtipakkinn samanstendur af sex fjölbreyttum sjónvarpsstöðvum 
þar sem hver og einn finnur sér dagskrá við hæfi. Vönduð íslensk 
dagskrárgerð skipar stóran sess ásamt splunkunýju erlendu efni og 
smáfólkið skemmtir sér yfir talsettu barnaefni.

Skemmtipakki 365

BROADCHURCH

Á uppleið MIÐ.

Broadchurch SUN.

Þættir á Stöð 2 fengu 10 
tilnefningar til Eddunnar, 
þar af tvær tilnefningar 
af þremur í flokki leikins 
sjónvarpsefnis.

Eddan 
2015

Sjálfstætt fólk SUN.

Ísland Got Talent SUN.

Um land allt ÞRI. American Idol FIM. OG FÖS.

Hver vinnur 10 milljónir? Fylgstu með þessum mögnuðu þáttum 
sem allir eru að tala um. Eitt mesta áhorf í sögu Stöðvar 2! 

10 tilnefningar

ALLT ÞETTA Í EINUM 
En það er sko ekki allt. Þeir sem hafa Skemmtipakkann fá líka GSM 
áskrift, internet og heimasíma fyrir 0 krónur! 

Skemmtipakkinn  er svo miklu meira en bara ein sjónvarpsstöð. 

Suits SUN. Á Stöð 2 Frelsi finnur þú Stöð 2 
Maraþon sem gerir þér kleift að 
horfa þegar þér hentar á heilu 
seríurnar, þátt eftir þátt.



9.290 kr.Með Skemmtipakkanum fylgja sex sjónvarpsstöðvar, GSM, internet,
heimasími, Stöð 2 Maraþon og aðild að Vild. Aðeins 310 kr. á dag

SKEMMTIPAKKINN

©2015 Home Box Office, Inc. All rights 
reserved. HBO® and all related programs are 
the property of Home Box Office, Inc.

HBO státar af frábærum þátta- 
röðum sem eru jafnan afar 
umtalaðar og vinsælar. Meðal 
þáttaraða HBO má nefna Game 
of Thrones, Girls, Banshee og 
True Detective. Stöð 2 hefur 
einkarétt á frumsýningum HBO á 
Íslandi og má því með sanni segja 
að HBO eigi heima á Stöð 2.

Áskrifendur Skemmtipakkans 
fá sjálfvirkan afslátt hjá fjölda 
samstarfsfyrirtækja sem bjóða 
upp á vandaðar vörur og 
frábæra þjónustu. 

Fríðindakerfi 365

365.is
Sími 1817

Spurningabomban FÖS. Latibær

Fókus LAU. Friends ALLA DAGA

PAKKA!
*Greitt er 9,7 kr. upphafsgjald þegar 
hringt er úr heimasíma.

4 GSM áskriftir
60 mín.  og  60 SMS 

Heimasími
100 mín.* 

Internet
20 GB 

(60 mín. og 60 SMS fylgja hverri áskrift)

365 GSM er á 
dreifikerfi Símans

HBO á heima á Stöð 2
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KÖRFUBOLTI Bikarúrslita dagur er 
runninn upp í körfu boltanum. Í 
dag verða bikarmeistarar krýnd-
ir í Laugardalshöll þar sem 
Keflavík og Grindavík mætast í 
kvennaflokki og KR og Stjarnan í 
karlaflokki. Kvennaleikurinn fer 
fram klukkan 13.30 og karlaleik-
urinn klukkan 16.00.

Fastlega er búist við sigri KR 
hjá körlunum eins og spáin hér til 
hliðar gefur til kynna. Liðið hefur 
drottnað yfir Dominos-deildinni í 
vetur og verið nær ósigrandi. KR-
liðið var einnig óárennilegt árið 
2009 þegar Stjarnan vann einn 
óvæntasta bikarsigur sögunnar 
gegn Jóni Arnóri Stefánssyni og 
félögum. Það er því ekkert bókað 
fyrir fram.

Spennan ætti að vera meiri í 
kvennaleiknum. Þrír spekingar 
Fréttablaðsins spá Grindavík sigri 
og þrír Keflavík sigri, en Kefl-
víkingar eiga í smá meiðslavand-
ræðum. Carmen Tyson-Thomas, 
bandarískur leikmaður Keflavík-
ur, er meidd og verður líklega ekki 
með. 

Hrafn röngum megin?
KR hefur aðeins einu sinni orðið 
bikarmeistari frá og með 2002, en 
liðið vann tvöfalt árið 2011. Þjálf-
ari liðsins þá var Hrafn Kristjáns-
son sem þjálfar Stjörnumenn í dag. 
Stjörnumenn eru vafalítið fegnir 
að vera með hann í sínu liði.

Stjörnumenn urðu árið 2013 
fjórða félagið til að vinna tvo 
fyrstu bikarúrslitaleikina í sögu 
félagsins en hin eru KR, Haukar 
og Grindavík. Stjarnan á með sigri 
möguleika á að komast í hóp með 
KR og Grindavík sem unnu fyrstu 
þrjá úrslitaleikina sína.

Aðeins þrír leikmenn KR sem 
urðu bikarmeistarar árið 2011 
verða með liðinu í úrslitaleiknum 
í ár en það eru þeir Brynjar Þór 
Björnsson, Finnur Atli Magnússon 
og Pavel Ermolinskij. 

Svo skemmtilega vill til að það 
eru jafnmargir í Stjörnuliðinu í 
dag sem tóku þátt í þessum bikar-
sigri Vesturbæinga fyrir fjórum 
árum. Ágúst Angantýsson og Jón 
Orri Kristjánsson léku þá báðir 
með KR-liðinu í úrslitaleiknum og 
Hrafn Kristjánsson var þjálfari 
KR á þeim tíma. 

Sverrir enn og aftur í Höllinni
Kvennalið Grindavíkur mætir í 
Höllina með ása uppi í erminni því 
innan liðsins eru fjórir sem hafa 
orðið bikarmeistarar með Kefla-
vík. 

Pálína Gunnlaugsdóttir (2011 
og 2013), María Ben Erlings dóttir 
(2004) og Ingibjörg Jakobs dóttir 
(2011) hafa allar orðið bikarmeist-
arar með Keflavíkurliðinu og 
þjálfarinn, Sverrir Þór Sverrisson, 
vann bikarinn líka tvisvar sinnum 
sem leikmaður Keflavíkur. 

Sverrir Þór Sverrisson, þjálf-
ari kvennaliðs Grindavíkur, hefur 
verið fastagestur á bikarúrslita-
helginni undanfarin ár en hann er 
nú kominn með lið í Höllina fjórða 
árið í röð.

Sverrir Þór gerði karlalið 

Grindavíkur að bikarmeisturum 
í fyrra og fór einnig með Grinda-
víkurliðið í úrslitaleikinn árið 
áður þar sem Grindvíkingar töp-
uðu fyrir Stjörnunni. Árið þar 
áður varð hann bikarmeistari með 
kvennalið Njarðvíkur.

Getum bara hægt á þeim
„Sem hópur erum við bara góðir. 
Þjálfaraliðið hefur sett upp góða 
leikáætlun og ef við förum eftir 
henni eigum við góðan mögu-
leika á að vinna KR,“ segir Just-
in Shouse, leikmaður Stjörnunnar.

Bandaríkjamaðurinn eldhressi 
er að fara í sinn fjórða bikar-
úrslitaleik á ferlinum og þann 
þriðja með Stjörnunni. Áður vann 
hann einn með Snæfelli. Mótherj-
inn, KR, er á toppi deildarinnar 
og hefur verið illviðráðanlegt allt 
tímabilið.

„Aðalatriðið er að hafa tök á 
Pavel sem er erfitt því hann er svo 
góður leikmaður. Ef þú getur 
stöðvað hann að einhverju 
leyti þá ertu í góðum málum. 
Svo verðum við að hafa hemil 
á Craion inni í teignum. Það 
er auðvitað erfitt en við teljum 
okkur geta mætt KR í flest-
um stöðum. Lykilatriðið 
er bara að hægja á öllum 
leikmönnum KR-liðsins 
því það er ekki hægt að 
stoppa það,“ segir Justin.

Fyrir fimm árum fór 
Justin fyrir Stjörnu-
liðinu sem vann óvænt 
draumalið KR í bikar-
úrslitum með Jón 
Arnór Stefánsson og 
Jakob Örn Sigurðar-
son innanborðs.

„Maður lærir af svo-

leiðis reynslu. Það eru nokkrir í 
liðinu sem spiluðu þann leik og 
líka ungir strákar sem upplifðu 
gleðina eftir þann leik í kringum 
félagið. Þetta er allt annar leikur 
auðvitað og við verðum að spila af 
krafti og gera þetta með hjartanu. 
Við munum samt hvað gerðist 2009 
og höfum það aftast í hausnum,“ 
segir Justin.

Stjarnan hefur verið að spila 
betur eftir áramót og er í þriðja 
sæti Dominos-deildarinnar. Kana-
skiptin höfðu góð áhrif á liðið.

„Það var mikilvægt púsl fyrir 
okkur að fá Jeremy Atkinson. 
Hann bætir sig með hverjum leikn-
um sem er mikilvægt í aðdraganda 
svona stórleiks. Við unnum Fjölni 
og Skallagrím í síðustu leikjum og 
þó að þau séu við botninn var hann 
að spila vel. Að fá hann hefur líka 
gert okkur kleift að sækja bæði 
inn í teig og að skjóta fyrir utan 

eins og við gerðum of mikið 
af með Jarrid Frye,“ segir 
Justin.

Gott fyrir ferilskrána
„Við erum rosalega spennt-

ar og það er góð 
stemning í mann-

skapnum,“ segir 
Pálína Gunn-

laugsdótt-
ir, leik-
maður 
Grinda-
víkur.
Bæði lið 

hafa verið á 
miklum skriði 
að undanförnu 
og þau mætt-
ust 11. febrú-
ar í gen er al-
prufu fyrir 
úrslitaleik-

inn. Þann 
leik vann 

Grindavík með níu stiga mun og 
Grindjánar unnu einnig leikinn á 
undan því gegn Keflavík.

„Keflavík er með flott lið en 
við líka. Þarna eru tvö góð lið 
að mætast. Við einbeitum okkur 
samt bara að okkar leik og sér-
staklega að því að hafa gaman. 
Það eru bara tvö lið sem komast 
í úrslitaleikinn og hin liðin eru í 
tíu daga fríi á meðan. Það skiptir 
miklu máli að njóta þess að vera í 
Höllinni,“ segir Pálína.

Stemningin er búin að vera 
mikil í Grindavík í aðdraganda 
leiksins og æfingavikan óhefð-
bundin hjá stelpunum.

„Vikan fyrir bikarúrslitaleik-
inn er alltaf skemmtilegust og 
hún þjappar hópnum saman. Við 
erum búnar að fara í keilu og út 
að borða í vikunni. Svo fengum 
við bréf frá nafnlausum aðila 
með mynd af okkur en í þeim 
stóðu vel valin orð. Svo er gulur 
dagur í dag [gær] í bænum. Allir 
mæta í gulu í vinnuna, skólann og 
á bæjarskrifstofuna. Það er kátt í 
bænum.“

Þessi magnaða körfuboltakona, 
sem hefur þrisvar verið kjörin 
besti leikmaður ársins, þekkir 
það vel að fara í bikarúrslit. Hún 
getur orðið sú þriðja sem vinnur 
bikarinn með þremur félögum.

„Ég er orðin virkilega spennt. 
Ég var að skoða þetta hjá mér í 
vikunni. Ég hef farið sex sinnum 
í Höllina og unnið fjórum sinnum. 
Það yrði því algjör himnasending 
að vinna með þriðja liðinu og gott 
fyrir ferilskrána mína,“ segir 
Pálína sem yfirgaf einmitt Kefla-
vík fyrir Grindavík:

„Þetta er það sem mig langaði 
að gera þegar ég fór til Grinda-
víkur. Ég var búin að vinna öll 
liðs- og einstaklingsverðlaun með 
Keflavík og vildi því takast á við 
nýjar áskoranir.“  

SPORT 21. febrúar 2015  LAUGARDAGUR

FULLTRÚAR LIÐANNA FJÖGURRA SEM SPILA TIL ÚRSLITA Í DAG  Talið frá vinstri: Brynjar Þór Björnsson (KR), Sandra Lind 
Þrastardóttir (Keflavík), Pálína Gunnlaugsdóttir (Grindavík) og Dagur Kár Jónsson (Stjarnan).  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÖRFUBOLTI Fréttablaðið fékk sex 
leikmenn úr sex liðum úr bæði  
Dominos-deild karla og kvenna í 
körfubolta til að spá um úrslita-
leikina í Powerade-bikarnum í 
Laugardalshöllinni í dag.

Fimm af sex spá KR-liðinu 
sigri í karlaleiknum og það er 
aðeins Þórsarinn Grétar Ingi 
Erlendsson sem hefur trú á 
Stjörnuliðinu. 

Það er útlit fyrir mjög spenn-
andi úrslitaleik því það eru jafn 
margar sem spá Keflavík sigri 
og spá Grindavík sigri. Snæfell-
ingurinn, Haukakonan og Blikinn 
spá Keflavík sigri en Valsarinn, 
Hamarsstelpan og KR-ingurinn 
hafa meiri trú á Grindavík.  - óój

 

KARLALEIKURINN KL. 16.00

PÉTUR RÚNAR BIRGISSON, TINDASTÓL
KR vinnur með 7 stigum 

Maður leiksins: Michael Craion, KR

LOGI GUNNARSSON, NJARÐVÍK
KR vinnur með 7 stigum 

Maður leiksins: Helgi Már Magnússon, KR

EMIL BARJA, HAUKUM
KR vinnur með 9 stigum 

Maður leiksins: Michael Craion, KR

GRÉTAR INGI ERLENDSSON, ÞÓR ÞORL.
Stjarnan vinnur með 2 stigum 

Maður leiksins: Marvin Valdimarsson, Stjörnunni

JÓHANN ÁRNI ÓLAFSSON, GRINDAVÍK
KR vinnur með 4 stigum 

Maður leiksins: Helgi Már Magnússon, KR

SIGURÐUR ÞORVALDSSON, SNÆFELLI
KR vinnur með 16 stigum 

Maður leiksins: Michael Craion, KR

KVENNALEIKURINN KL. 13.30

HILDUR SIGURÐARDÓTTIR, SNÆFELLI
Keflavík vinnur með 13 stigum

Maður leiksins: Birna Valgarðsdóttir, Keflavík

AUÐUR ÍRIS ÓLAFSDÓTTIR, HAUKUM
Keflavík vinnur með 8 stigum

Maður leiksins: Carmen Tyson-Thomas ef hún 
spilar en annars Bryndís Guðmundsdóttir, Keflavík

GUÐBJÖRG SVERRISDÓTTIR, VAL
Grindavík vinnur með 7 stigum

Maður leiksins: Pálína Gunnlaugsdóttir, Grindavík

SALBJÖRG SÆVARSDÓTTIR, HAMRI
Grindavík vinnur með 3 stigum

Maður leiksins: Petrúnella Skúladóttir, Grindavík

BJÖRG GUÐRÚN EINARSDÓTTIR, KR
Grindavík vinnur með 5 stigum

Maður leiksins: Pálína Gunnlaugsdóttir, Grindavík

JÓHANNA SVEINSDÓTTIR, BREIÐAB.
Keflavík vinnur með 4 stigum

Maður leiksins: Sara Rún Hinriksdóttir, Keflavík

Hvernig fer í 
Höllinni í dag? Ekki hægt að stoppa KR

Bikarúrslitin í körfunni fara fram í dag. Kefl avík mætir Grindavík í kvennafl okki og KR og Stjarnan eigast við 
í karlafl okki. Búist er við spennuleik hjá konunum en eins og 2009 er Stjarnan litla liðið hjá körlunum.

MEÐ STJÖRNUNNI FRÁ 2008   Justin 
Shouse í leik með Stjörnunni fyrir sex 
árum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKÍÐAGANGA Sævar Birgisson skíða-
göngukappi er ekki ánægður með 
keppnistímabilið og árangurinn í 
sprettgöngu á HM í Falun í Svíþjóð, 
sem nú stendur yfir. Hann keppir 
á morgun í sprettboðgöngu ásamt 
Brynjari Leó Kristinssyni og verður 
það hans síðasta grein á mótinu.

Sævar lenti í vandræðum í upphafi 
keppnistímabilsins vegna veikinda og 
missti af mörgum mótum. „Ég ákvað 
að lengja keppnistímabilið mitt í 
hinn endann fyrst byrjunin var 
svona hjá mér. Ég keppi á kanad-
íska meistaramótinu í mars og 
held svo jafnvel aftur til Svíþjóðar 

og Noregs og keppi meira þar, sem og 
á æfingamótum heima,“ sagði Sævar 
í samtali við Fréttablaðið.

Hann er þegar byrjaður að hugsa 
um næstu Vetrarólympíuleika en þeir 
fara fram í Pyeongchang í Suður-
Kóreu árið 2018. „Ég er ekki búinn 
að taka endanlega ákvörðun um 
hvað ég geri en stefni að því að gera 
það í apríl. Þá tek ég annaðhvort þá 
ákvörðun að halda áfram í þessu í 
þrjú ár eða einfaldlega hætta. Annað-
hvort gerir maður þetta almennilega 
eða ekki enda vinnst ekki mikill tími 
til annars ef maður vill ná almenni-
legum árangri,“ segir hann.

 „Ég veit hvað ég get á mínum 
besta degi. Þá á ég að geta strítt 
mörgum af þeim bestu,“ segir hann.

Held áfram næstu þrjú árin eða hætti

VILL KOMAST TIL SUÐUR-KÓREU  
 Sævar var fánaberi Íslands á Vetrar-
ólympíu leikunum í Sotsjí. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Bakvörðurinn Guðmundur Reynir Gunnarsson 
er hættur við að hætta og mun spila með Víkingi Ólafsvík 
í Pepsi-deild karla í sumar. Guðmundur Reynir hefur spilað 
með KR allan sinn feril fyrir utan stutta dvöl í Svíþjóð.

„Ég ætlaði að hætta en síðan eru nokkrir strákar sem 
ég þekki mættir í Ólafsvík og það kveikti aðeins í mér,“ 
sagði Guðmundur Reynir við Vísi í gær en Egill Jónsson 
verður í láni hjá Ólafsvíkingum auk þess sem Torfi Karl 
Ólafsson gekk til liðs við félagið frá KR í vetur.

„Ég hef pælt síðustu vikuna hvort ég ætti að prófa 
eitthvað nýtt og ákvað á endanum að taka slaginn,“ 
segir Guðmundur en hann samdi við Víking til 2016. 

„KR-ingarnir voru mjög liðlegir að leyfa mér þetta 
og kann ég þeim bestu þakkir. Ég ætlaði aldrei að 
spila í úrvalsdeildinni í sumar, en ég gæti spilað 
aftur fyrir KR sumarið 2016. Það er enn óvíst.“ - esá

Guðmundur Reynir orðinn Ólsari



GÓÐ KAUP UM HELGINA!

Harðparket eikarplanki
Eikarplanki, fasaður, mattur
Borðastærð 1.383 x 192 mm
Slitþolsflokkur 32,  8 mm þykkt
147056

1.695 kr/m2

2.290 kr/m2

30 ÁRA 
ÁBYRGÐ

EINSTAKT 
TILBOÐ

Verð gildir til 23. febrúar 2015 eða á meðan birgðir endast.

HLUTI AF BYGMA
Jotaproff
Gæða plastmálning á vegg, gljástig 7
7119874

Stærð: 616x330x742 mm
5024493

18.995 kr

Verkfæraskápur

Topex

5052525

5.995 kr

Topplyklasett

1/2", 21 stk

1.695 kr

Verkfærataska

18"

5024805

999 kr

Hamar

450 gr

5003067

7.702 kr

Ryksuga

Þurrt og blautt,
1200W, 20 ltr

5247007

2.779 kr

Kapalkefli

10 mtr. inndraganlegt

GÓÐ KAUP 
gerðu verðsamanburð!

Þvottavél EWP 1274TDW 
7 kg, 1200 snúninga
orkunýting A++
1808864 69.900 kr

Þvottavél EWP 1474TDW 
7 kg, 1400 snúninga
orkunýting A++
1805658 74.290 kr

17.990 kr

74.900 kr

Örbylgjuofn EMM 2100W
21 ltr. 800W, hvítur.
1803028

Blástursofn
EOB 3311AOX
Stál. 74 ltr, orkunýting A, 
kjöthitamælir.
1830202

Eldhústæki
Emmevi, Eden
7900023 Handlaugartæki

Emmevi, Eden.
7900020 13.995 kr16.915 kr

2.349 kr 4.699 kr 11.279 kr

Pera
13W, 18W
6010721-2

Perustæði
Grænt, blátt  
og appelsínugult
6010970-2

Kúpull
22 cm, Grænn,  
blár og appelsínugulur
6010965-6/73

“Elite” rúllusett
Sett með bakka, “maxi”-handfangi og 
Anlon 25 cm rúllu. 
7014822

1.175 kr

Rúllusett

25 cm rúlla, bakki og handfang

9.985 kr

Veggmálning

11.795

10 ltr

5876822
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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

08.30 Life of Pi
10.35 Sense and Sensibility 
12.50 Police Academy
14.25 Say Anything
16.05 Life of Pi
18.10 Sense and Sensibility 
20.25 Police Academy 
22.00 Small Apartments
23.35 Unforgiven 
01.45 The Great Gatsby 
04.05 Small Apartments

08.00 PGA Tour 2015
13.00 Golfing World 2015
13.50 PGA Tour 2015 - Highlighs
14.45 Golfing World 2015
15.35 European Tour 2015
17.35 Inside The PGA Tour 2015
18.00 PGA Tour 2015

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Panorama 15.00 
Fyrirtækjaheimsóknir 15.30 Stormað 16.00 
Hrafnaþing 17.00 433 17.30 Gönguferðir 18.00 
Björn Bjarnason 18.30 Tölvur og tækni 19.00 
ABC barnahjálp 19.30 Frá Haga í maga 20.00 
Hrafnaþing á Vestfjörðum 21.00 Auðlindakistan 
21.30 Suðurnesjamagasín 22.00 Hrafnaþing 
23.00 Kling Klang 23.30 Eldhús meistaranna

08.30 Hull - QPR
10.10 Middlesbrough - Leeds  
11.50 Tottenham - West Ham  BEINT
13.55 Everton - Leicester  BEINT
16.05 Southampton - Liverpool  BEINT
18.15 Tottenham - West Ham  
19.55 Everton - Leicester
21.35 Southampton - Liverpool  
23.15 Swansea - Man. Utd.
00.55 Sunderland - WBA

08.45 Þýsku mörkin  
09.15 Basel - Porto
10.55 Real Sociedad - Sevilla  BEINT
13.00 Schalke - Real Madrid
14.40 Meistarad. - Meistaramörk  
15.15 Meistarad. Evrópu–  fréttaþáttur
15.45 Real Sociedad - Sevilla  
17.30 Ferð á NBA-leik í New York
18.00 New York - Cleveland  BEINT
21.00 UFC Unleashed
21.45 Tottenham - Fiorentina  
23.25 Ferð á NBA-leik í New York
23.55 New York - Cleveland  

18.40 Friends
19.05 New Girl
19.30 Modern Family
19.55 Two and a Half Men
20.20 Viltu vinna milljón? 
21.00 Twenty Four
21.45 Believe
22.25 Rita
23.05 Sisters 
23.50 Viltu vinna milljón?
00.30 Twenty Four
01.15 Believe
02.00 Rita
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.40 The Talk
10.20 The Talk
11.00 Dr. Phil
12.20 Dr. Phil
13.00 Cheers 
13.20 Bachelor Pad 
15.20 Hotel Hell
16.10 Parks & Recreation 
16.30 Svali & Svavar 
17.05 The Biggest Loser–  Ísland 
18.15 Catfish 
19.05 Solsidan 
19.30 Red Band Society 
20.15 Scorpion 
21.00 Law & Order 
21.45 Allegiance 
22.30 The Walking Dead 
23.20 Hawaii Five-0 
00.05 CSI 
00.50 Law & Order 
01.35 Allegiance 
02.20 The Walking Dead 
03.10 The Tonight Show
04.00 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
09.40 Scooby-Doo! Leynifélagið
10.05 Ben 10 
10.50 Young Justice 
11.10 Ninja-skjaldbökurnar
11.35 iCarly
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar
13.45 Modern Family 
14.10 How I Met Your Mother
14.35 Eldhúsið hans Eyþórs
15.05 Um land allt
15.50 Dulda Ísland
16.45 60 mínútur
17.30 Eyjan
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Sjálfstætt fólk
19.45 Ísland Got Talent
20.45 Broadchurch
21.40 Shetland
22.45 Banshee
23.45 60 mínútur
00.30 Eyjan 
01.15 Daily Show: Global Edition
01.40 Transparent
02.00 Suits
02.45 Peaky Blinders 2 
03.45 Looking
04.15 Boardwalk Empire
05.10 Ironclad 

17.30 The Amazing Race
18.15 Hot in Cleveland
18.35 Last Man Standing
19.00 Animals Guide to Survival
19.45 Bob’s Burgers
20.10 American Dad
20.35 The Cleveland Show
20.55 The League
21.20 Fringe
22.30 Saving Grace
23.15 The Glades
23.55 Vampire Diaries
00.40 Animals Guide to Survival
01.25 Bob’s Burgers
01.45 American Dad
02.10 The Cleveland Show
02.30 The League
02.55 Fringe
03.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Strumparnir 07.25 Ljóti andarunginn og 
ég  07.47 Tommi og Jenni  07.53 Sumardalsmyllan 
 08.00 Könnuðurinn Dóra  08.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  08.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.55 Rasmus Klumpur og félagar  09.00 Áfram 
Diego, áfram! 09.24 Svampur Sveinsson 09.45 
Hvellur keppnisbíll  09.55 UKI  Flottir og fræð-
andi 10.00 Brunabílarnir  10.22 Lína Langsokkur 
 10.47 Ævintýraferðin  11.00 Strumparnir  11.25 
Ljóti andarunginn og ég  11.47 Tommi og Jenni 
11.53 Sumardalsmyllan  12.00 Könnuðurinn 
Dóra  12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  12.45 
Doddi litli og Eyrnastór  12.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  13.00 Áfram Diego, áfram! 13.24 
Svampur Sveinsson 13.45 Hvellur keppnis-
bíll 13.55 UKI  14.00 Brunabílarnir 14.22 Lína 
Langsokkur  14.47 Ævintýraferðin 15.00 
Strumparnir 15.25 Ljóti andarunginn og ég 
 15.47 Tommi og Jenni  15.53 Sumardalsmyllan 
 16.00 Könnuðurinn Dóra  16.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  16.45 Doddi litli og Eyrnastór 16.55 
Rasmus Klumpur og félagar  17.00 Áfram Diego, 
áfram! 17.24 Svampur Sveinsson 17.45 Hvellur 
keppnisbíll 17.55 UKI  18.00 Brunabílarnir  18.22 
Lína Langsokkur 18.47 Ævintýraferðin 19.00 
Kalli á þakinu 20.15 Sögur fyrir svefninn

07.00 Morgunstundin okkar
10.25 Ævar vísindamaður
10.50 Ævintýri Merlíns
11.35 Hraðfréttir
11.55 Saga lífsins
12.45 Saga lífsins–  Á tökustað
12.55 Kiljan
13.35 Á sömu torfu
13.50 Útúrdúr
14.35 Hræddu börnin
15.25 Handboltalið Íslands
15.35 Skipað í hlutverk
17.05 Vísindahorn Ævars
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Kalli og Lóla
17.32 Sebbi
17.44 Ævintýri Berta og Árna
17.49 Tillý og vinir
18.00 Stundin okkar
18.25 Kökur kóngsríkisins
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir 
19.35 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Öldin hennar    
20.15 Eldgos í Holuhrauni
21.25 Heiðvirða konan  Verðlaunuð 
bresk spennuþáttaröð. 
22.20 Góða nótt og gangi ykkur vel
23.55 Óskarsverðlaunin–  Rauði 
dregillinn  BEINT
01.30 Óskarsverðlaunin 2015  BEINT
05.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

HRINGBRAUT
11.00 Þjóðbraut 21.00 Mannamál 21.30 
Heimsljós 22.00 Mannamál 22.30 Heimsljós 
23.00 Mannamál 23.30 Heimsljós

Bernhard ehf • Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100
Umboðsaðilar: Reykjanesbæ, Bernhard, sími 421 7800 • Akranesi, Bílver, sími 431 1985 
Akureyri, Höldur, sími 461 6020 • Vestmannaeyjum, Bragginn, sími 481 1535

NÚ FÁANLEGUR MEÐ 
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Bíll ársins í Evrópu 2014Bíll ársins Á ÍSLANDI 2015

PEUGEOT 308 
kostar frá kr. 

3.360.000 
Eldsneytiseyðsla í blönduðum 
akstri frá 3,1L/100km
CO2 útblástur frá 82g

PEUGEOT
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SUNNUDAGUR Í KVÖLD
RÚV kl. 01.30
Óskarsverðlaunin 
2015
Bein útsending frá 
afh endingu Óskars-
verðlaunanna í Los 
Angeles. Kynnir há-
tíðarinnar í ár er Neil 
Patrick Harris.

Ísland Got Talent
 STÖÐ 2 KL. 19.45  Glæsilegur íslenskur 
sjónvarpsþáttur þar sem leitað er að 
hæfi leikaríkustu einstaklingum lands-
ins. Kynnir keppninnar er sjónvarps-
maðurinn góðkunni Auðunn Blöndal 
og dómarar eru Bubbi Morthens, Selma 
Björnsdóttir, Jón Jónsson og Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir.

Sjálfstætt fólk
 STÖÐ 2 KL. 19.10  Viðtalsþáttur þar 
sem Jón Ársæll Þórðarson tekur hús á 
áhugaverðu fólki og kynnist því eins og 
honum einum er lagið. Hann er snilling-
ur í að fá viðmælendur sína til að opna 
sig og kafar undir yfi rborðið og útkoman 
er einlægt og skemmtilegt viðtal.

Modern Family
 GULLSTÖÐIN KL. 19.30  Fjórða þátta-
röðin af þessum sprenghlægilegu og 
sívinsælu gamanþáttum sem hlotið hafa 
einróma lof gagnrýnenda víða um heim. 
Fjölskyldurnar þrjár sem fylgst er með 
eru óborganlegar sem og aðstæðurnar 
sem þær lenda í hverju sinni.

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur
Að venju er Sprengisandur á dag-
skrá Bylgjunnar. Gestir Sigurjóns M. 

Egilssonar eru Hildur 
Sverrisdóttir, Jóna 
Sólveig Elínar-
dóttir,  Guðríður 
Arnardóttir, 
Ólafía B. Rafns-

dóttir og Guðni Th. 
 Jóhannesson.
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FÁST Í SJÓNVARPSMIÐSTÖÐINNI!
LG SJÓNVÖRP

99.990
VERÐ 119.990

TILBOÐ

Flott 50“ plasma háskerpusjónvarp frá LG – Fyrir þá sem vilja 
einfalt snjallsjónvarp með stórum skjá og frábærum myndgæðum.

Alvöru myndgæði
Tækið er með 1920x1080 punkta 
háskerpu upplausn, 600Hz sub field 
driving, skerpu 3.000.000:1 og Triple 
XD Engine örgjörva. Tækið ræður því 
vel við hraðar myndir eins og fótbolta 
og hasarmyndir ásamt því að mikil 
skerpa og há upplausn gera öll almenn 
myndgæði mjög góð.

Snjallsjónvarp
Tækið er með opnum netvafra, 
Miracast til að senda efni frá 
spjaldtölvum og snjallsímum 
yfir á tækið og LG Cloud. Fjöldi 
annarra möguleika eins og 
tenging við Spotify, Youtube, 
Facebook og Twitter.

Hljóðkerfi
Tækið er með V-Audio Surround Plus 
hljóðkerfi sem gerir hljómburð eins og 
best verður á kosið í flatskjá, en einnig 
má fá við tækið soundbar heimabíókerfi 
til að auka hljómburð enn frekar.
 

Tengimöguleikar
Tækið er búið stafrænum móttakara og gerfihnatta-
móttakara, og er með öllum þeim tengjum sem þarf að 
vera í góðu tæki í dag, þar á meðal þremur USB tengjum 
og þremur HDMI tengjum auk Scart tengis ef einhver vill 
tengja eldri DVD spilara eða afruglara við tækið.
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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

07.05 The Bucket List 
08.40 Bridges of Madison County 
10.55 Stepmom 
13.00 Dodgeball: A True Story 
14.30 The Bucket List 
16.05 Bridges of Madison County 
18.20 Stepmom 
20.25 Dodgeball: A True Story 
22.00 Juno 
23.35 World War Z 
01.30 Rob Roy 
03.50 Juno 
06.50 Say Anything

17.00 Kling Klang 17.30 Eldhús meistaranna 
18.00 Hrafnaþing 19.00 Kling Klang 19.30 
Eldhús meistaranna 20.00 Hrafnaþing 21.00 433 
21.30 Gönguferðir 22.00 Björn Bjarnason 22.30 
Tölvur og tækni 23.00 ABC barnahjálp 23.30 Frá 
Haga í maga 00.00 Hrafnaþing á Vestfjörðum

08.10 PGA Tour 2015
11.10 Golfing World 2015
12.00 PGA Tour 2015
15.00 PGA Tour 2015
18.00 PGA Tour 2015
23.00 PGA Tour 2015 - Highlights

18.30 Friends
18.55 New Girl
19.20 Modern Family
19.40 Two and a Half Men
20.05 Hæðin
20.55 Steindinn okkar
21.20 Without a Trace
22.05 The Secret Circle
22.45 Fringe
23.30 Rita 
00.15 Believe
00.55 Hæðin
01.45 Steindinn okkar
02.10 Without a Trace
02.55 The Secret Circle 
03.35 Fringe 
04.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.20 Man. Utd. - Burnley
11.00 Match Pack  
11.30 Messan  
12.10 Middlesbrough - Leeds  BEINT
14.20 Enska úrvalsdeildin - upphitun
14.50 Swansea - Man. Utd.  BEINT
17.00 Markasyrpa  
17.20 Man. City - Newcastle  BEINT
19.30 Chelsea - Burnley  
21.10 Crystal Palace - Arsenal
22.50 Aston Villa - Stoke City  
00.30 Sunderland - WBA 

08.40 Bradford - Sunderland
10.30 PSG - Chelsea 
12.05 Shakhtar Donetsk - Bayern 
München  
13.45 Meistarad. - Meistaramörk  
14.25 La Liga Report
14.55 Barcelona - Malaga  BEINT
16.55 Liverpool - Besiktas
18.35 Young Boys - Everton  
20.15 Evrópudeildarmörkin
21.05 Barcelona - Malaga  
22.45 Meistaradeild Evrópu 
23.15 UFC Now 2014
00.05 NBA - All Star Game

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.30 The Talk
12.15 The Talk 
13.00 The Talk
13.45 Dr. Phil
14.25 Dr. Phil
15.05 Cheers 
15.30 The Bachelor
17.00 Scorpion 
17.45 Generation Cryo 
18.30 Million Dollar Listing 
19.15 Emily Owens M.D.
20.00 Maid in Manhattan
21.50 Sightseer 
23.20 Unforgettable
00.05 The Client List 
00.50 Hannibal
01.35 The Tonight Show
02.25 The Tonight Show
03.15 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnaefni Stöðvar 2 
11.35 Big Time Rush 
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Ísland Got Talent
14.45 Spurningabomban
15.35 Sjálfstætt fólk
16.15 How I Met Your Mother
16.40 ET Weekend
17.25 Íslenski listinn 
17.55 Sjáðu
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn
19.10 Eddan 2015–  rauði dregillinn 
 Bein útsending af rauða dreglinum frá 
komu sjónvarps- og kvikmyndagerðar-
fólks í Edduverðlaunahátíðina í Silfur-
bergi í Hörpu.
19.35 Lottó 
19.40 Eddan 2015  Bein útsending frá 
hinum árlegu Edduverðlaunum sem 
verða afhent við hátíðlega athöfn í 
Silfur bergi í Hörpu þar sem veitt verða 
verðlaun fyrir framúrskarandi árangur 
á sviði sjónvarps- og kvikmynda síðast-
liðið ár. Til leiks mætir allt helsta sjón-
varps- og kvikmyndagerðarfólk lands-
ins. Kynnir kvöldsins er leikkonan Edda 
Björg.
21.30 Forrest Gump 
23.50 The Raid 
01.30 Of Two Minds 
02.55 Henry’s Crime 
04.40 Dream House 

12.00 My Boys
12.45 The Carrie Diaries
13.25 Wipeout 
14.10 Animals Guide to Survival
14.55 Premier League 2014/2015 
16.55 One Born Every Minute  UK
17.45 Bob’s Burgers
18.05 American Dad
18.30 Cleveland Show
18.55 Raising Hope
19.20 American Idol 
20.50 Revolution 
21.30 Longmire
22.20 The League 
22.40 Fringe
23.25 American Idol
00.50 Revolution 
01.35 Longmire
02.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

07.00 Áfram Diego, áfram!  07.24 Svampur 
Sveinsson  07.45 Hvellur keppnisbíll 07.55 UKI 
08.00 Brunabílarnir 08.22 Lína Langsokkur 
08.47 Ævintýraferðin  09.00 Strumparnir 09.25 
Ljóti andarunginn  09.47 Tommi og Jenni 09.53 
Sumardalsmyllan  10.00 Könnuðurinn Dóra  10.24 
Mörgæsirnar  10.45 Doddi litli 10.55 Rasmus 
Klumpur  11.00 Áfram Diego, áfram! 11.24 
Svampur Sveinsson  11.45 Hvellur keppnisbíll 11.55 
UKI  12.00 Brunabílarnir  12.22 Lína Langsokkur 
12.47 Ævintýraferðin  13.00 Strumparnir 13.25 
Ljóti andarunginn  13.47 Tommi og Jenni  13.53 
Sumardalsmyllan  14.00 Könnuðurinn Dóra  14.24 
Mörgæsirnar  14.45 Doddi litli 14.55 Rasmus 
Klumpur  15.00 Áfram Diego, áfram! 15.24 
Svampur Sveinsson  15.45 Hvellur keppnisbíll 15.55 
UKI  16.00 Brunabílarnir 16.22 Lína Langsokkur 
 16.47 Ævintýraferðin 17.00 Strumparnir  17.25 
Ljóti andarunginn  17.47 Tommi og Jenni  17.53 
Sumardalsmyllan  18.00 Könnuðurinn Dóra 18.24 
Mörgæsirnar  18.45 Doddi litli 18.55 Rasmus 
Klumpur  19.00 Hvíti Kóalabjörninn

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Smælki
07.04 Sara og önd
07.11 Ljónið Urri
07.22 Kioka
07.29 Pósturinn Páll 
07.44 Eðlukrúttin
07.55 Ofur Groddi
08.02 Músahús Mikka
08.25 Hvolpasveitin
08.48 Babar
09.11 Veistu hvað ég elska þig mikið? 
09.23 Skúli skelfir
09.34 Kafteinn Karl
09.49 Hrúturinn Hreinn 
09.56 Drekar: Knapar Birkieyjar
10.20 Fum og fát 
10.25 Gettu betur (MH - MA)
11.25 Íslensku tónlistarverðlaunin 
 Upptaka frá Íslensku tónlistarverðlaun-
unum í Hörpu í gær. 
13.15 Bikarúrslit í körfubolta 
kvenna (Keflavík - Grindavík)
15.10 Landinn
15.45 Bikarúrslit í körfubolta karla 
(Stjarnan - KR)
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Ævar vísindamaður
18.35 Hraðfréttir
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Ástríkur og víkingarnir
21.00 Shakespeare ástfanginn
23.00 Sprengjusveitin
01.05 Kona fer til læknis
02.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

HRINGBRAUT
11.00 Þjóðbraut 21.00 Helgin 21.30 Kvennaráð 
22.00 Helgin 22.30 Kvennaráð 23.00 Helgin 
23.30 Kvennaráð

Robin Wright
Á mælikvarða Hollywood þá nýt 
ég ekki velgengni.
Leikkonan Robin Wright fer með 
eitt aðalhlutverkanna í Óskars-
verðlaunamyndinni Forrest 
Gump sem sýnd er á Stöð 2 
klukkan 21.30 í kvöld.

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 tíu 
árum 
og fl eira 
skemmtilegt. 
Ósk Gunnars 
stýrir Íslenska 
listanum.

1 Cougar Town 
 Ég bara fi nn mig 
með svona rauð-

vínsdrykkjufólki. Þess-
ir þættir eru ægilega 
góðir og ég get horft  
á þetta endalaust, 
aft ur og aft ur.

2 Muriel’s Wedd-
ing  Þessa mynd 
gæti ég horft  á 

allan daginn ef því er 
að skipta. Mér fi nnst 
hún alltaf jafn drep-
fyndin og dásamleg, 
þessi mynd.

3 Suits  Ég horfi  
bara til að horfa 
á Harvey, ég veit 

ekkert um hvað þeir 
eru. Þótt ég væri fyrir 
framan aft ökusveit þá 
gæti ég ekki útskýrt 
um hvað þeir eru.

Ég er rosaleg þáttakerling. 
Það eru seríur sem ég get horft  á 
aft ur og aft ur eins og Cougar Town og 
Mindy Project. Ég er ekki ginnkeypt 
fyrir nýju sjónvarpsefni og 
það þarf að sannfæra mig 
mikið ef ég á að byrja 
á einhverju. Ég horfi  
mjög mikið á sjón-
varp, eiginlega 
alltaf þegar ég 
get það.

GUÐRÚN VEIGA GUÐMUNDSDÓTTIR,  RITHÖFUNDUR OG LÍFSKÚNSTNER

Innviðasjóður
Umsóknarfrestur 1. apríl

Save the Children á Íslandi

LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 
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„Maðurinn minn er alsæll 
með þetta. Ég borða fyrir tvo 
og hann drekkur fyrir tvo.“
KEIRA KNIGHTLEY UM ÞAÐ HVAÐ 
EIGINMANNI HENNAR FINNST UM 
MEÐGÖNGUNA Í SPJALLÞÆTTI 
ELLEN DEGENERES.

Á yfirlitssýningu Bjarkar Guð-
mundsdóttur á Museum of Mod-
ern Arts, eða MoMA-safninu í 
New York, verður meðal annars 
að finna búning sem Gjörninga-
klúbburinn gerði fyrir plötuna 
hennar Volta. „Við gerðum þenn-
an búning fyrir hana árið 2007 en 
hún er í honum inni í umslaginu á 
Volta,“ segir Jóní Jónsdóttir, ein 
af myndlistarkonunum í Gjörn-
ingaklúbbnum, en með henni eru 
þær Eirún Sigurðardóttir og Sig-
rún Hrólfsdóttir myndlistarkonur.

Mikil vinna fór í að gera bún-
inginn fyrir Björk. „Það tók okkur 
þrjár nokkra mánuði að gera hann, 
en þetta er stór og þungur heklað-
ur keipur. Búningurinn var aðal-
lega gerður fyrir plötuumslagið, 
en hún notaði hann nokkrum sinn-
um í upphafi tónleika á Volta-tón-
leikaferðalaginu og fór svo fljótt 
úr honum því hann er mjög þung-
ur og heitur,“ segir Jóní.

Innblásturinn segir hún hafa 
komið frá plötunni sjálfri. „Volta 
er mjög rytmísk og takturinn er 
oft þungur. Þessi þungi og massi 
skilar sér í búningnum, sem er 
meðal annars innblásinn af Afr-
íku og mjög litríkur,“ segir hún. 
Samstarfið milli þeirra og  Bjarkar 
kom til eftir að Björk sá sýninguna 
„Cardiac  Circus“ sem þær gerðu 
2004 í gallerí i8. „Þar var meðal 
annars verk sem samanstóð af 
heklaðri grímu, nælonsokkabuxna-

brjósti og hekluðum stígvélum, 
sem var eins og fuglshamur fyrir 
manneskju,“ segir Jóní.

Búningurinn fyrir Volta var 
mikil samvinna. „Björk kom með 
sínar hugmyndir og athugasemdir 
út frá tilfinningu plötunnar, hún 
vissi alveg hvað hún vildi, við 
tókum það svo áfram og unnum 
út frá okkar hugmyndum og verk-
fræði. Það var alveg ótrúlega 
gaman og mikill heiður að vinna 
með henni,“ segir Jóní.

Fyrir MoMA-sýninguna hefur 
Gjörningaklúbburinn unnið ný 
verk sem meðal annars tengjast 
Volta-búningnum og Volta-tón-
leikaferðinni. Þau verk eru gerð 

eingöngu fyrir MoMA og Bjarkar-
sýninguna. „MoMA keypti þessi 
verk sem er frábært og skemmti-
legt fyrir okkur. Vonandi leið-
ir þetta allt eitthvað meira og 
skemmtilegt af sér,“ segir Jóní. 
 adda@frettabladid.is

Búningar Bjarkar 
sýndir á MoMA
Búningur sem Gjörningaklúbburinn hannaði og heklaði fyrir Björk Guðmunds-
dóttur fyrir plötuna Volta verður til sýnis á MoMA-safninu í New York.

BÚNINGURINN  Björk Guðmundsdóttir í búningnum, en myndin var á plötuumslagi Volta.  
 MYND/ INEZ VAN LAMSWEERDE OG VINOODH MATADIN.

Þann 8. mars opnar yfirlitssýning Bjarkar Guðmundsdóttur á MoMA-
safninu í New York. Sýningin spannar tuttugu ára feril Bjarkar og á henni 
verða allar plöturnar hennar átta ásamt myndum og myndböndum sem 
hún hefur gert. 
➜ Á fyrstu hæðinni verða til sýnis hljóðfærin sem notuð voru á Biophilia-
plötunni. 
➜ Á annarri hæðinni verða tvö rými. Í öðru þeirra verður nýtt mynd-
bandsverk sýnt við lagið Black Lake af nýju plötunni hennar, Vulnicura. Í 
hinu verða öll tónlistarmyndbönd Bjarkar sýnd.
➜ Á þriðju hæðinni verða lagatextar Bjarkar og ljóð. Þar verður einnig 
hægt að hlusta á allar plöturnar hennar. 
➜ Búningar og kjólar Bjarkar verða einnig til sýnis á þriðju hæð, meðal 
annars vélmennabúningurinn sem Chris Cunningham hannaði fyrir „All 
Is Full of Love“, svanakjóllinn frægi frá Óskarnum 2001 og svo auðvitað 
búningurinn sem Gjörningaklúbburinn hannaði og gerði fyrir Björk.

Um yfirlitssýningu Bjarkar á MoMA

 Búningurinn var 
aðallega gerður fyrir 

plötuumslagið, en hún 
notaði hann nokkrum 
sinnum í upphafi tón-
leikanna og fór svo úr 

honum því hann er mjög 
þungur og heitur.

GEFUR ÚT SKÁLDSÖGU
Blaðamaðurinn Valur Grettisson 
hefur skrifað undir út-
gáfusamning hjá Bjarti 
forlagi. Hans fyrsta 
skáldsaga mun koma 
út í vor. „Þetta eru nú 
aldeilis athyglis verð 
tímamót. Bjartur 
gefur mína 
fyrstu skáldsögu 
út í vor. Ég 
dálítið stoltur 
og rosalega 
spenntur. 
Eða öfugt,“ 
sagði Valur 
á Facebook-
síðu sinni. 
 - asi

FENGU STYRK FRÁ 
KVIKMYNDASJÓÐ
Þeir félagarnir Bergur Ebbi Bene-
diktsson og Halldór Halldórsson, 
betur þekktur sem Dóri DNA, 
fengu í gær seinni handritsstyrk frá 
Kvikmyndasjóði Íslands til að 
klára handrit að íslensku 
jólamyndinni Þú komst 
með jólin til mín. „Við 
erum mjög spenntir 
fyrir þessu. Handritið er 
komið vel á veg og 
nú ættum við að 
geta klárað það,“ 
segir Bergur Ebbi, 
en myndin á 
að fanga hinn 
sanna íslenska 
jólaanda.  - asi

SJEIKINN EYÐILAGÐI 
LAKKIÐ 
Marta María Jónasdóttir á Smartlandi 
er áhugakona um bíla og líkams-
rækt. Hún blandaði sér í umræðu um 
fæðubótarefni sem verið hefur síðan 
Kastljós fjallaði um innihald þeirra. 
„Vegna umræðunnar um fæðubótar-
efni langar mig að deila því 
með ykkur að fyrir nokkrum 
árum missti ég próteinsjeik 
yfir bílinn minn með þeim 
afleiðingum að lakkið 
eyðilagðist. Síðan þá hef 
ég látið allt duft eiga 
sig og get staðfest að 
það hefur ekki með 
nokkru móti komið 
niður á líkamlegum 
styrk.“ - kbg



ÞAÐ BORGAR SIG AÐ 
LÍTA VIÐ Á MARKAÐINN
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BYKO 

Gerðu alveg hreint ótrúleg kaup! 
Mikið úrval af vörum frá 50 krónum og upp í 1500 krónur.
Töluvert af öðrum vörum á stórlækkuðu verði.

ÞAÐ BO
LÍTA VIÐ

Gerð
Mikið
Töluve

BYKO BREIDD

Gríðarlegt úrval 
af pottaplöntum á 



NÆRMYND

Ótrúlega skemmti-
legur og góður drengur 
sem hugsar vel um 
alla sem honum þykir 
vænt um. Frábær 
bróðir sem gott er að 
vera með í liði. Hann 
hefur sterkar skoðanir á hlutunum 
og er alltaf trúr sinni sannfæringu. 
Hann kemur hlutunum í verk og er 
óhræddur við skoðanir annarra. 
Jón Ragnar Jónsson, bróðir 

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

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

Friðrik Dór 
Jónsson 

söngvari 

SAMBÝLISKONA Lísa Kjartansdóttir 
BARN Ásthildur Friðriksdóttir, 1 árs 
Friðrik Dór lenti í öðru sæti í söngvakeppni 
Sjónvarpsins með lagi sínu Once again. Lag-
ið er afar vinsælt og átti marga heita stuðn-
ingsmenn enda vann það í fyrri umferð 
kosninganna. Friðrik Dór fer þó með Maríu 
Ólafsdóttur til Austurríkis í maí og syngur 
bakraddir í laginu Unbroken sem er fram-
lag Íslands í Eurovision í ár. 

Friðrik er fyrst og 
fremst afskaplega 
ljúfur og traustur 
þeim sem standa 
honum næst. Hann er 
einstaklega fyndinn, 
skemmtilegur og hefur 

húmor fyrir sjálfum sér. Hann er mikill 
fjölskyldumaður en er þó stundum 
örlítið utan við sig sem er oft fyndið 
en stundum mér til mikils ama.
Lísa Kjartansdóttir, sambýliskona 

Friðrik er ljúfur og 
kátur og mikill vinur 
minn. Hann er afar 
hreinskilinn og þú 
veist alltaf hvar þú 
hefur hann. Hann fer 
sínar eigin leiðir og er 
trúr sinni sannfæringu, getur verið 
hrikalega fyndinn þegar sá gállinn er á 
honum. Hann er einstaklega stoltur af 
litlu fjölskyldunni sinni. 
Ásthildur Ragnarsdóttir, móðir (með 
dóttur Friðriks í fanginu) 
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