
MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl-júní 2014

HELGARBLAÐ

Sími: 512 5000

28. mars 2015
74. tölublað 15. árgangur

RÝFUR ÞÖGNINA Hugrún 
Jónsdóttir segir þöggun vera 
sterkasta vopn ofbeldismanns-
ins í heimilisofbeldi 26

Eþíópía er næstfjölmennasta ríki Afríku með um 90 

milljónir íbúa. Þrátt fyrir hagvöxt undanfarinna ára 

og að landið sé ríkt af náttúruauðlindum er það eitt af 

fátækustu ríkjum heims, með 350 Bandaríkjadali í 

þjóðartekjur á mann árið 2012. Árið 2013 var Eþíópía  

númer 173 í röðinni af 187 ríkjum á lífskjaralista Sam-

einuðu þjóðanna en Ísland númer 13.
Tæp 85% þjóðarinnar búa í dreifbý

brauð af jarð- ogháðu

tíðari í fylkinu og fjórðungur íbúanna, 1 milljón manns, 

er háður mataraðstoð að staðaldri. Búfjárrækt er 

undirstöðuatvinnugrein í fylkinu en þar sem aðstæð-

ur eru bestar er gras-, grænfóður- og k

einnig stunduð. Vatnsskortur í

annars leitt til léllæk

að auka fæðuöryggi og bæt

búa við sára fátm ð

Tíðir þurrkar valda matarskorti og vannæringu

Börn í Sómalífylki í Eþíópíu svala þorsta sínum með vatni úr brunni sem byggður var með fjárstuðningi frá Íslandi.     
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SAGAN ENDALAUSAKlassíska barnamyndin The Never ending 
Story verður sýnd á Alþjóðlegri barnakvik-
myndahátíð í Reykjavík í Bíó Paradís þann 
29. mars klukkan 18.

V eitingastaðurinn Culiacan hefur notið mikilla 

vinsælda meðal landsmanna en staðurinn 
býður upp á ljúffengan mexíkóskan mat. Mikil 

áhersla er lögð á að elda einungis úr hágæða hráefni 

og eru til dæmis allar salsasósur og guacamole unnið 

frá grunni á hverjum degi. Sólveig Guðmundsdóttir, 

stofnandi Culiacan, segir alla réttina innihald

af fersku og hollu grænmbring

ALLT ÞAÐ BESTA Á EINUM DISKICULIACAN KYNNIR  Nú fást þrír vinsælustu réttirnir á einum platta hjá Culi-

acan. Fjölskyldutilboð verða um helgina og þar er góð aðstaða fyrir börn.

GÆÐAMATURMikil áhersla er lögð á að elda einungis úr hágæða hráefni að sögn Sólveigar Guðmunds-dóttur hjá Culiacan.MYNDIR/ÚR EINKASAFNI
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SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Iðnstýringasérfræðingur  –  PLC iðntölvuforritun

hf er rótgróið og framsækið 

rfað í yfir 27 ár. 

Tengill ehf. á Sauðárkróki óskar að ráða reyndan PLC sérfræðing í fjölbreytt starf. Frábært tækifæri í 

boði fyrir reyndan sérfræðing á sviði iðntölvuforritunar sem langar í gott framtíðarstarf.

Starfssvið
ritun og tengd verkefni

lf irknikerfa
áðningar    rannsóknir

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntun sem nýtist í st
arfi

Árangursrík starfsreynsla í forritun iðntölva

Skipulögð og öguð vinnubrögð

Öld
sjálfsdýrkunar

Einkenni siðblindu og sjálfsupphafningar aukast í 
samhengi við aukna notkun samfélagsmiðla. Dr. Ólína 
Þorvarðardóttir rýnir í niðurstöður nýlegra rannsókna 
um sjálfsmyndir á samfélagsmiðlum.   24
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SAMFÉLAG „Það er ekki hægt að 
líða að þjálfarar og eldri iðkend-
ur komi með úttroðna vör inn í 
íþróttahús,“ segir Jóhanna M. 
Hjartardóttir, menningar- og frí-
stundafulltrúi Hveragerðisbæjar.

Menningar-, íþrótta- og frí-
stundanefnd Hveragerðisbæjar 
ætlar í samvinnu við Íþróttafé-
lagið Hamar að fara í herferð gegn 
tóbaksnotkun í og við íþróttamann-
virki bæjarins.

„Þetta er vandamál í öllum 
íþróttamannvirkjum á Íslandi, 
ekki bara hérna,“ segir Jóhanna. 
„Við fórum í herferð fyrir nokkr-
um árum vegna munntóbaks en 
það má aldrei sofna á verðinum.“

Á fundi íþróttanefndarinnar síð-
astliðinn miðvikudag var ákveð-
ið að sett yrðu upp plaköt í öllum 
íþróttahúsum til að minna á bann-
ið og auðvelda starfsfólki að fylgja 
því eftir. Nú þegar eru merkingar 
fyrir utan íþróttamannvirkin sem 
banna notkun tóbaks.

„Við verðum öll að vera á tánum 
því við viljum vera góðar fyrir-
myndir fyrir þá sem eru yngri, 
sérstaklega þegar við erum að fara 
á íþróttaæfingar,“ segir Jóhanna 
sem kveðst hafa fulla trú á að 
umræðan leiði til þess að notkun 
tóbaks hverfi almennt úr íþrótta-
mannvirkjum.

Hjalti Helgason, formaður 
Hamars, segir að svo virðist sem 
tóbaksnotkun sé að einhverju leyti 
komin úr böndunum í íþrótta-
mannvirkjum Hveragerðisbæjar. 
„Hérna er fyrst og fremst verið að 
tala um nef- og munntóbak og ég 
held að þetta tengist aukinni notk-
un tóbaks í landinu,“ segir hann. 
Við þessu þurfi að bregðast.

➜  Guðrún Einarsdóttir  var sett 
nauðug á vasapeninga hjá Trygginga-

stofnun eftir að hún var lögð inn á 
Vífilsstaðaspítala. Nú þarf hún að lifa 

af 53.354 krónum á mánuði. 
Hún hélt blaðamannafund 

þar sem hún greindi frá 
stöðu sinni, en hún hefur 
ekki efni á sendibíl til 

að flytja búslóð sína á 
hjúkrunarheimili. Nú 
hefur sendibílstjóri 

boðist til að 
keyra hana frítt.
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FIMM Í FRÉTTUM: FORSTJÓRABÍL SKILAÐ OG ÓKEYPIS SENDIBÍLL
Baltasar Kormákur  
 kvikmyndaleikstjóri verður 
heiðraður á stærstu ráðstefnu 
kvikmyndahúsaeiganda í 
Bandaríkjunum. Hann leggur 
nú lokahönd á Everest, með 

þeim Robin Wright, Keira Knightley og Jake 
Gyllenhaal í aðalhlutverkum.

Bjarni Bjarnason , forstjóri 
Orkuveitu Reykjavíkur, 
skilaði í vikunni bíl sem 
hann hafði til umráða 
frá fyrirtækinu. Fulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins í stjórn 

OR höfðu gagnrýnt hlunnindin og Bjarni 
sagði að vond tilfinning hefði fylgt því 
þegar hann fékk bílinn til umráða.Gunnar Bragi Sveinsson 

 utanríkisráðherra lagði 
fram frumvarp um alþjóð-
lega þróunarsamvinnu 
Íslands þar sem gert er ráð 
fyrir því að Þróunarsam-

vinnustofnun verði lögð niður. Mikil um-
ræða varð um málið á Alþingi í vikunni, 
en það gekk til utanríkismálanefndar.

Eygló Harðardóttir 
 velferðarráðherra hefur 
unnið að frumvörpum um 
húsnæðismál sem eiga að 
vera innlegg í kjarasamn-
inga. Eygló vill að Alþingi 

afgreiði frumvörpin áður en það fer í frí 
og boðar sumarþing ef með þarf.

Stelpum fjölgar í 
málmsmíði
Ungar konur í rennismíði í Borgarholts-
skóla í vetur hafa aldrei verið fleiri, en þær 
eru nú fimm. Ein stundar nú nám í stál- 
og blikksmíði. Stelpurnar segja ágætt að 
starfa í fyrirtækjum sem hafa að stærstum 
hluta verið karlavinnustaðir til þessa. 
Karlrembutal sé fátítt en þær svari þá fyrir 
sig. „Ég var einu sinni spurð að því af hverju 
ég væri ekki einhvers staðar að steikja 
franskar,“ segir Erla Sóley Heide Sævars-
dóttir, sem stundar nám í stál- og blikksmíði. 

  Við verðum öll að vera 
á tánum því við viljum vera 
góðar fyrirmyndir fyrir þá 

sem eru yngri. 
Jóhanna M. Hjartardóttir, menningar- og 

frístundafulltrúi Hveragerðisbæjar

STJÓRNSÝSLA Utanríkisráðherra 
skipaði hinn 19. mars Estrid 
Brekkan sendiráðunaut í emb-
ætti sendiherra frá 1. ágúst næst-
komandi. Ekki liggur fyrir hvar 
Estrid verður sendiherra en við-
komandi ríki á eftir að staðfesta 
skipun ráðherra. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins mun 
það þó vera sendiherrastaðan í 
Svíþjóð sem er ætluð Estrid.

Estrid hefur starfað hjá utan-
ríkisþjónustunni í yfir 40 ár á 
ýmsum sviðum og löndum og 
hefur að eigin sögn unnið sig upp 
þar innanhúss þar sem hún hóf 
fyrst störf sem ritari í ráðuneyt-
inu. - fbj

Utanríkisráðherra skipar:

Estrid Brekkan 
nýr sendiherra

KJARAMÁL Þrjú stærstu aðildar-
félög BSRB lögðu í vikulokin fram 
kröfugerð á samningafundi hjá 
ríkissáttasemjara. Félögin eru SFR 
stéttarfélag í almannaþjónustu, 
Sjúkraliðafélag Íslands og Lands-
samband lögreglumanna.

Meginkröfurnar eru hærri laun, 
styttri vinnuvika, ný launatafla, 
að kynbundnum launamun verði 
útrýmt, endurskoðun vaktavinnu-
kafla, jöfnun/leiðrétting milli 
launa opinberra starfsmanna og 
starfsmanna á almennum markaði, 
launaþróunartrygging verði tekin 
upp og að samið verði um framlag 
til sérstakra leiðréttinga eða end-
urnýjunar stofnanasamninga. - óká

Þrjú félög birta kröfur:

Vilja hærri laun 
og minni vinnu

DÓMSMÁL „Mér varð verulega 
brugðið þegar ég frétti af því að 
síminn minn hafði verið hlerað-
ur og þá sér í lagi þegar ég komst 
að því að sími dóttur minnar hafði 
verið hleraður,“ segir Magnús Ver 
Magnússon, fyrrverandi aflrauna-
maður.

Magnús hefur krafið íslenska 
ríkið um tíu milljónir króna í 
miska- og skaðabætur fyrir ólög-
mæta meingerð. 

Magnús byggir bótakröfu sína á 
því að hafa verið rannsakaður af 
lögreglu í nærri þrjú ár en 1. októ-
ber árið 2014 var lögmanni Magnús-
ar tilkynnt um að rannsókn málsins, 
þar sem Magnús hafði réttarstöðu 
grunaðs manns, væri lokið. Var 
Magnús grunaður um stórfellt fíkni-
efnasmygl að sögn lögmanns hans, 
Ólafs Karls Eyjólfssonar, en sá 
grunur reyndist ekki á rökum reist-

ur og var rannsókn málsins hætt.
„Þetta er gróft brot á friðhelgi 

einkalífs míns og ég vonast til þess 
að ríkinu verði gert að greiða mér 
bætur og þá helst sem víti til varn-
aðar í framtíðinni, að lögreglan 
leggi ekki af stað í aðgerðir sem 
enginn grundvöllur er fyrir,“ segir 
Magnús. 

Þá byggir Magnús kröfu sína á 
því að rannsókn lögreglu hafi ekki 
átt rétt á sér og hafi verið tilefnis-
laus og án rökstudds gruns. Segir 
hann gögn lögreglu staðfesta með 
engu móti rökstuddan grun, þar 
sem einungis hafi verið vísað til 
þess að lögreglu hefðu borist upp-
lýsingar en þær verið með engu 
staðfestar. - ngy

Magnús Ver krefur ríkið um tíu milljónir í bætur fyrir ólögmæta meingerð:

Verulega brugðið vegna hlerunar

MAGNÚS VER  Lögregla beitti ýmsu í 
rannsókn á Magnúsi, símar voru hleraðir 
og notaður eftirfararbúnaður í bíl hans.

Með herferðinni verður starfs-
fólki uppálagt að fylgja banni við 
notkun tóbaks eftir. Séu ábend-
ingar starfsmanna ekki teknar 
til greina skal setja viðkomandi í 
bann í íþróttamannvirkinu.

Þá kom fram á fundinum að ekki 
væri aðeins um að ræða heilsu-

spillandi áhrif tóbaksnotkunar 
heldur er einnig um sóðaskap að 
ræða þar sem sígarettustubbar 
lenda oft á gangstéttinni við húsin 
og komið hefur fyrir að skálar á 
karlaklósettum stíflist af völdum 
tóbaks. 

 nadine@frettabladid.is
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GLEÐIFRÉTTIN

Matur og mannlíf 

Verð frá 

á mann í tvíbýli – flug, hótel og mikill matur
*Verð án Vildarpunkta 173.900 kr.

Fararstjóri er Sigurlaug M. Jónasdóttir

 

 

Flogið með Icelandair

163.900 kr.* 

Róm 30. apríl – 4. maí

og 12.500 Vildarpunktar

Hvergerðingar í stríð 
gegn munntóbakinu
Íþróttafélagið Hamar og Hveragerðisbær ætla í herferð gegn tóbaksnotkun sem 
keyrt hefur um þverbak í og við íþróttamannvirki. Skálar á karlaklósettum stíflast 
stundum af tóbaki. Þeir sem virða ekki tóbaksbann verða útilokaðir frá húsunum.

KOSOVO Friðargæsluliðar á vegum Atlantshafsbandalagsins tóku hönd-
um saman við lögreglu í Kosovo í gær með heræfingu, þar sem þeir 
bjuggu sig undir að takast á við fjölmennar óeirðir í bænum Ferizaj.

Nokkrir friðargæsluliðanna brugðu sér í gervi mótmælenda og þótt-
ust vera afskaplega óstýrilátir.

Í Kosovo eru nú um fimm þúsund friðargæsluliðar á vegum NATO. 
Upphaflega voru 50 þúsund manns í friðargæsluliðinu, sem tók til 
starfa árið 1999. - gb

Friðargæslulið NATO í Kosovo með heræfingar:

Býr sig undir fjöldaóeirðir

BÚNIR UNDIR ÁTÖK  Tyrkneskir hermenn í Kosovo búa sig undir að takast á við 
óeirðir. NORDICPHOTOS/AFP
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.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
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NISSAN CONNECT360° MYNDAVÉLATÆKNI ÖRYGGISHJÚPUR

ACENTA 360° myndavélakerfi, LED dagljósabúnaður, 17" álfelgur, 
handfrjáls símabúnaður Bluetooth
Nissan Connect kerfi: Íslenskur leiðsögubúnaður, þráðlaus afspilun 
á tónlist og tenging við snjallforritin Facebook, Google o.fl. 

TÆKNILEGUSTU SPORTJEPPARNIR
Nýju sportjepparnir frá Nissan eru hlaðnir spennandi nýjungum, t.a.m. 
ÖRYGGISHJÚP, sem byggir á 360° MYNDAVÉLATÆKNI. Hann tekur 
við upplýsingum frá myndavélum á öllum hliðum bílsins og miðlar þeim 
til öryggiskerfa sem fylgjast með öllu sem gerist. Kerfin láta ökumann 
vita þegar eitthvað óvænt steðjar að sem valdið getur hættu.

NISSAN X-TRAIL NISSAN X-TRAIL
ACENTA, SJSK., DÍSIL
Framhjóladrifinn

Verð: 5.490.000 kr.
Eyðsla 5,1 l /100 km*

ACENTA, BSK., DÍSIL
Fjórhjóladrifinn

Verð: 5.890.000 kr.
Eyðsla 5,3 l /100 km*
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NISSAN HEFUR TEKIÐ FORSKOT
Nýju sportjepparnir frá Nissan hafa tekið forskot - því 
viðskiptavinir standast ekki glæsilegt útlit, ríkulegan búnað 
og hagstætt verð.

Við bjóðum ykkur velkomin að sjá og reynsluaka 
Nissan X-Trail og kynnast af eigin raun yfirburðum 
nýju sportjeppanna frá Nissan.

NÝR NISSAN X-TRAIL
STÓRI BRÓÐIR NISSAN QASHQAI

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
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➜ Stjórnlaus syfja

Þórólfur Guðnason sóttvarna-
læknir kallaði eftir upplýsingum 
frá læknum árið 2010 til þess að 
kanna hvort samhengi væri á milli 
bólusetningar við svínaflensu og 
drómasýki. Svo reyndist ekki vera. 
„Það voru fimm einstaklingar sem 
greindust með drómasýki, þar af 
voru þrír bólusettir og tveir ekki. 
Út frá þeim tölum var ekki hægt að 
gefa út að það væru skýr tengsl á 
milli bólusetningar og drómasýki,“ 
segir hann.

Alls voru 150 þúsund Íslendingar 
bólusettir við inflúensunni og Þór-
ólfur minnir á að faraldurinn var 
skæður á Íslandi og byrjaði bratt. 
Hann metur það svo að á Íslandi 
hafi bólusetning með Pandremix 
komið í veg fyrir a.m.k. 20.000 
sýkingar, 70 sjúkrahúsinnlagnir, 
sjö innlagnir á gjörgæsludeild og 
eitt dauðsfall. 

 kristjanabjorg@frettabladid.is/
 heimirp@365.is

Drómasýki (e. narcolepsy) er 
taugasjúkdómur. Eitt helsta einkenni 
drómasýki eru svefnflog. Þegar 
drómasjúkt fólk fær svefnflog hellist 
allt í einu yfir það óstjórnleg syfja. Þá 
dettur fólk niður og getur sig hvergi 
hreyft, en er samt með fullri meðvit-
und. Þá er algengt að fylgi drómasýki 
svefnlömun, sem felst í því að geta sig 
hvergi hreyft rétt áður en maður festir 
svefn eða skömmu eftir að maður 
vaknar. 

23.3.2015 ➜ 29.3.2015
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Þar sem ferðalagið byrjar

FERÐAVAGNAR

Gæði og

áreiðanleiki

landsmanna styðja 
ríkisstjórn landsins, 
samkvæmt könnun 
Fréttablaðsins og 

Stöðvar 2 í vikunni.

smávirkjanir eru í rekstri á Íslandi, og 
350 aðrar hafa verið afl agðar.

mældist mengun 
frá Holuhrauni 

yfi r heilsuverndar-
mörkum á Höfn í 

Hornafi rði.

launahækkanir er 
krafa verkalýðsfélaga 
fyrir kjarasamning til 
eins árs.

ferðamanna koma til Íslands árið 
2021 gangi spá Landsbankans eft ir.

reiðhjólaslys voru 
tilkynnt til lög-
reglu í fyrra.

3 milljarðar eru 
útfl utningsverð-
mæti þeirrar 
loðnu sem ekki 
næst að veiða.

fuglar voru 
merktir á 

Íslandi árið 
2014.

var afl averðmæti Þerneyjar 
RE eft ir veiðiferð í norsku 
lögsöguna.
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36%eitt
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klst.250

atkvæði skildi á milli Árna 
Páls Árnasonar, formanns 
Sf, og Sigríðar Ingibjargar 
Ingadóttur í formannskjöri. 

2502505

REYKJAVÍK Landssamband sauð-
fjárbænda og Kexland standa 
fyrir rúningskeppninni Gullklipp-
unum 2015. Keppnin er opin öllum, 
ungum sem öldnum, og verður 
haldin í portinu fyrir aftan Kex 
Hostel í dag. Þar verða settar upp 
litlar réttir og sá sem framkvæm-
ir sneggstu og bestu rúninguna 
stendur uppi sem sigurvegari. 

Meðan á keppni stendur verður 
boðið upp á tvíreykt sauðakjöt, 
kúmenbrennivín, harmóníku-
undirleik og fleira. Sauðféð 
kemur í fylgd dýralæknis sem 
sér um að allt fari mannúðlega 
fram,“ segir í tilkynningu frá 
aðstandendum keppninnar.  - kbg

Gullklippurnar 2015:

Réttir í miðri 
Reykjavík

DANMÖRK Flokkar á vinstri væng 
stjórnmálanna í Danmörku vilja 
takmarka sérréttindi dönsku 
hirðarinnar til veiða endurgjalds-
laust á þriðjungi af jörðum ríkis-
ins. Hægrimenn vilja ekki hrófla 
við 165 ára gamalli hefð.

Danska ríkisútvarpið segir 
kóngafólkið bjóða fjölda emb-
ættismanna og stjórnmálamanna 
með á veiðarnar. Einn veiðitúr 
kostar dönsku náttúrufræðistofn-
unina, sem útvegar starfsmenn, 
farartæki og húsnæði, um 100 
þúsund danskar krónur. 

Andstæðingar þessara sérrétt-
inda segja skattgreiðendur ekki 
eiga að bera straum af kostnaðin-
um. - ibs

Danskir stjórnmálamenn:

Kóngafólk veiði 
ekki ókeypis

ÖLFUS Naumur meirihluti íbúa 
Ölfuss vill ekki sameinast öðru 
sveitarfélagi. Þetta eru niður-
stöður íbúakosningar í sveitar-
félaginu um mögulega samein-
ingu sveitarfélagsins við önnur 
nágrannasveitarfélög. 308 íbúar 
voru andvígir því að ræða við 
önnur sveitarfélög um mögulega 
sameiningu. 304 íbúar voru fylgj-
andi viðræðum.

Alls sögðust 286 íbúar í könn-
uninni helst vilja ræða við Hvera-
gerði um sameiningu ef til við-
ræðna kæmi.  - sa

Nei sögðu 308 en 304 já:

Íbúar höfnuðu 
sameiningu

SPÁNN Ólöglegt samráð ellefu 
afurðafyrirtækja í mjólkuriðnaði 
á Spáni skilar þeim sem svarar 13 
milljarða króna sekt frá spænsku 
samkeppnisstofnuninni, CNMC, 
að því er Landssamband kúa-
bænda greinir frá á vef sínum.

Á meðal þeirra sem fá sekt eru 
stórfyrirtækin Danone, Nestlé og 
Lactalis. „Eru fyrirtækin sögð 
hafa deilt viðkvæmum upplýsing-
um eins og um innvigtun mjólkur, 
stöðu á umframmjólk og lífdýra-
sölu, sín á milli og sammælst um 
að greiða kúabændum lágt verð 
fyrir mjólkina,“ segir í umfjöll-
uninni. Þá hafi bæði Danone 
og Nestlé hafnað sök og kært 
úrskurðinn til dómstóla. - óká

Slegið á fingur afurðastöðva:

Ellefu fá 13 
milljarða sekt

HEILBRIGÐISMÁL Ríkið hefur greitt 
þremur ungum stúlkum um tíu 
milljónir króna hverri í bætur 
vegna þess að þær fengu dróma-
sýki eftir að hafa farið í bólusetn-
ingu við svínainflúensu, frá þessu 
var greint í kvöldfréttum Stöðvar 
2 í gær. 

Stúlkurnar voru fjórtán og fimm-
tán ára gamlar þegar þær fóru 
í bólusetningu, voru áður alheil-
brigðar en eru nú 75% öryrkjar. 
Lögmaður stúlknanna, Lára V. Júlí-
usdóttir, gagnrýnir þá löngu með-
ferð sem stúlkurnar hafa þurft að 
sæta en það tók þrjú ár fyrir þær 
að fá bæturnar greiddar og þar af 
fór heilt ár í að meta örorku þeirra. 
„Yfirvöld í nágrannalöndunum 
gengust strax við tengslunum og 
voru greiddar tryggingabætur 
vegna þeirra,“ segir Lára en áður 
en foreldrar stúlknanna leituðu til 
hennar höfðu þær fengið synjun um 
bætur vegna veikindanna.

Þá gagnrýnir hún hversu lágar 
bæturnar eru miðað við afleiðing-
arnar. „Bætur sem þeir sem hafa 
veikst af drómasýki á Norðurlönd-
um hafa fengið eru mun hærri. 
Þetta er ólæknanlegur sjúkdómur 
og viðkomandi einstaklingur þarf 
að taka lyf alla ævi. Hann er meira 
og minna háður lyfjum. Alls konar 
einkenni sem þessum sjúkdómi 
fylgja hafa veruleg áhrif á lífs-
gæði fólks.“

Lára minnir á að það hafi verið 
þrýst á fólk að fara í bólusetningu 
og ábyrgð ríkisins því mikil. „Það 
var mikill faraldur og rekinn stífur 
áróður fyrir því að fólk fengi þess-
ar sprautur, sumir fóru tvisvar 
sinnum og jafnvel mælt með því,“ 
segir Lára. 

Öryrkjar fyrir lífstíð 
eftir svínabóluefnið
Ríkið hefur greitt þremur ungum stúlkum með drómasýki um tíu milljónir króna 
í bætur. Þær fóru í bólusetningu við svínainflúensu og veiktust fljótlega eftir 
hana. Lögmaður stúlknanna, Lára V. Júlíusdóttir, gagnrýnir upphæð bótanna.

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

NORÐLÆGAR ÁTTIR  verða ríkjandi frá morgundeginum og fram eftir vikunni og 
kalt í veðri. Það má búast við éljum norðanlands en sunnan til skiptist á éljagangur og 
bjartviðri næstu daga.
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MÁNUDAGUR

Á MORGUN

DÝRAR VEIÐAR  Einn veiðitúr kóngafólks 
og gesta á jörðum ríkisins kostar 100 
þúsund danskar krónur.  NORDICPHOTOS/AFP

TILBÚNAR  Rúningskeppni er í dag.

PANDREMIX 
 Hálf þjóðin 
fékk bólu-
efnið til að 
verjast skæð-
um faraldri 
svínaflensu 
árið 2009 og 
2010. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VILHELM

LÁRA V. 
JÚLÍUSDÓTTIR

ÞÓRÓLFUR 
GUÐNASON



Hyundai i10 / Sj lfskiptur
Verð: 2.470.000 kr.
Eyðsla 4,7 l/100 km*

Hyundai ix35

Fj rhj ladrif / D sil, sj lfskiptur
Verð: 5.990.000 kr.
Eyðsla 5,7 l/100 km*

Hyundai Santa Fe Hyundai i30

5 ra byrgð
takmarkaður akstur

Kaupt ni 1 / Beint  m ti IKEA / 575 1200

Umboðsaðilar:

GE B lar 
Reykjanesbæ 
www.gebilar.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

Fj rhj ladrif / D sil, sj lfskiptur
Verð fr : 6.990.000 kr.
Eyðsla 6,7 l/100 km*

Verð fr : 2.940.000 kr.
Eyðsla 6,0 l/100 km*

*M
ið

að
 v

ið
 u

pp
ge

fn
ar

 tö
lu

r f
ra

m
le

ið
en

da
 u

m
 e

ld
sn

ey
tis

no
tk

un
 í 

bl
ön

du
ðu

m
 a

ks
tr

i.

E
M

M
E

N
N

E
M

M
 /

 S
ÍA

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

6
/ 

N
M

6
N

M
6

8
15

5
8

15
8

www.hyundai.is

VINSÆLDIR HYUNDAI 
AUKAST ST ÐUGT
VERIÐ VELKOMIN  REYNSLUAKSTUR

Opið  dag fr  kl. 12-16



28. mars 2015  LAUGARDAGUR| FRÉTTIR | 

SKIPULAGSMÁL Í drögum að skipu-
lagslýsingu á brúargerð yfir Foss-
voginn er varað við því að fyrirhug-
uð brúargerð geti farið illa saman 
við verndun vistkerfis Fossvogs. 

Meðal annars er bent á að til-
flutningur botnsets geti haft veru-
leg áhrif á botndýralíf á áhrifa-
svæði brúarinnar.

Drögin eru unnin á vegum Kópa-
vogsbæjar og Reykjavíkurborgar. 
Þau voru lögð fram og kynnt á 
fundi skipulagsnefndar Kópavogs-
bæjar þann 16. þessa mánaðar. 

Nefndin samþykkti að drögin yrðu 
unnin áfram.

Í bókun Margrétar Júlíu Rafns-
dóttur, fulltrúa VG í nefndinni, er 
gagnrýnt að í skýrslunni séu ein-
ungis upplýsingar um fjölda gang-
andi og hjólandi við botn Fossvogs.

„Til að hægt sé að réttlæta eins 
umfangsmikla og dýra framkvæmd 
sem þessa brú, þurfa að liggja fyrir 
upplýsingar um að hún sé veru-
leg samgöngubót fyrir vistvænar 
samgöngur,“ segir Margrét Júlía í 
bókun sinni. - gb

6

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
www.heimsferdir.is 
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Madeira

Frá kr. 119.900
m/morgunmat

Netverð á mann frá kr. 119.900 á Hotel Orquidea 
m.v. 2 fullorðna í herbergi.

Síðustu sætin í sólarferð tilð
7. apríl í 9 nætur

SÉRTILBOÐ

Nýtt blað „Lopi 34“
er komið út

Sjá sölustaði á www.istex.is

MENNTUN Foreldrar um 100 barna 
í Hafnarfirði, sem fædd eru í byrj-
un árs 2014, geta ekki vænst þess 
að fá leikskólapláss fyrir þau fyrr 
en að hausti árið 2016, samkvæmt 
svari Steinunnar Þorsteinsdóttur, 
upplýsingafulltrúa Hafnarfjarð-
arbæjar. Guðrún Björg Gunnars-
dóttir er einn þeirra foreldra sem 
eru ósáttir við að fá ekki leikskóla-
pláss fyrr en börn þeirra eru orðin 
tveggja og hálfs árs eða eldri. 
Yngsta barn Guðrúnar varð eins 
árs í febrúar síðastliðnum.

„Við erum hæstánægð með dag-
móðurina sem hefur hugsað um öll 
börnin okkar af einstakri alúð og 
umhyggju. Það sem veldur okkur 
hugarangri er að barnið komist 
ekki inn á leikskóla fyrr en 30 
mánaða og fái ekki þá aðstöðu og 
liðveislu fyrir mikilvæg þroska-
skref sem eru til staðar hjá leik-
skólum en ekki hjá dagforeldri,“ 
segir Guðrún.

Hún bætir því við að mikill 
munur sé á mánaðargjaldi dagfor-
eldris og leikskóla. „Að sjálfsögðu 
spilar það inn í hugarangur okkar 
hjóna. Með tilkomu þriðja barns-
ins okkar er komið að því að huga 
að stækkun húsnæðis. Maðurinn 
minn hefur alla sína ævi búið í 
Hafnarfirði og ég hef verið íbúi 
hér í ellefu ár. Við viljum gjarnan 
búa í hverfinu okkar vegna eldri 
barnanna og tengsla þeirra við 
vini sína en nú erum við í fyrsta 
sinn að skoða aðstæður í sveitar-
félögum í kringum okkur og er 
þá staða í leikskólamálum efst á 
baugi.“

Upplýsingafulltrúi Hafnar-
fjarðarbæjar segir niðurgreiðslu 
vegna barna hjá dagforeldrum 
hækka í þeim mánuði sem barn-
ið verður tveggja ára. „Það er til 
þess að foreldri greiði sem næst 
leikskólagjaldi frá þeim tíma. 
Niður greiðsla fyrir barn yngra en 

tveggja ára er 40 þúsund krónur 
á mánuði en verður 69.832 krónur 
á mánuði fyrir barn sem er orðið 
tveggja ára.“

Að sögn Guðrúnar vilja foreldr-
ar fá skýr svör um stefnu bæjar-
yfirvalda varðandi leikskóla og 
dagforeldra. Erfitt hafi verið að 
fá þau.

Ungbarnaleikskólanum Bjarma, 
þar sem pláss er fyrir 24 börn, 
verður lokað 31. júlí í kjölfar upp-
sagnar bæjarins á samningi um 
rekstur. Samningnum var sagt 
upp í hagræðingarskyni og vegna 
spár um fækkun barna á leikskóla-
aldri á næstu fimm árum. Meiri-
hlutinn segir ungbarnaplássum við 
aðra leikskóla verða fjölgað á móti. 
Minnihlutinn vill að svigrúmið 
sem skapast við fækkun leikskóla-
barna á tilteknum aldri verði nýtt 
til að lækka inntökualdur á leik-
skóla til frambúðar.

 ibs@frettabladid.is

Börn fá fyrst pláss í 
leikskóla 30 mánaða
Börn í Hafnarfirði sem fædd eru í byrjun árs 2014 fá ekki leikskólapláss fyrr en 
haustið 2016. Börnin eru þá orðin rúmlega tveggja og hálfs árs. Foreldrar eru ekki 
sáttir og vilja skýr svör um stefnu bæjaryfirvalda varðandi málefni leikskóla.

LÖNG BIÐ 
EFTIR PLÁSSI 
 Guðrún Björg 
Gunnars-
dóttir ásamt 
Emil, Stellu og 
Ingunni Lind 
Pétursbörn-
um. Hún segir 
fjölskylduna 
vera að velta 
því fyrir sér að 
flytja burt úr 
Hafnarfirði.
FRÉTTABLAÐIÐ/
VILHELM

SPORTVEIÐI Fulltrúar frá Félagi 
hreindýraleiðsögumanna sem 
mættu á fund atvinnunefndar 
Fljótsdalshéraðs eru ekki hrifnir 
af hugmyndum um að hefja veiði 
á hreinkúm ekki fyrr en 10. ágúst 
í stað 1. ágúst og lengja þá veiði-
tímabilið út september.
„Að mati fulltrúa félagsins gæti 
seinkun veiðanna haft neikvæð 
áhrif á þróun ferðaþjónustu sem 
byggir á veiðunum auk þess sem 
hætta væri á því að þær lendi inn 
í haustrigningar og jafnvel snjó-

komu sem gerir umferð um svæð-
ið erfiðari og eykur líkur á land-
skemmdum,“ segir í fundargerð 
atvinnunefndarinnar.

Á fundinum var einnig farið yfir 
tekjur sem myndast á svæðinu 
sem tengjast veiðum á hreindýrum 
og ræddar hugmyndir um hvernig 
hægt væri að auka afleidda ferða-
þjónustu á svæðinu á veiðitíman-
um. Segist nefndin taka undir að 
hreindýraveiðar séu mikilvægar 
fyrir ferðaþjónustu á Fljótsdals-
héraði. - gar

Hreindýraleiðsögumenn vilja ekki að veiðitímabilið verði seinna á árinu:

Seinkun bitnar á ferðaþjónustu

HREINDÝR  Veiði á törfum hefst 15. júlí 
en 1. ágúst á hreindýrakúm. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

YTRI LEIÐ

INNRI LEIÐ

Drög að skipulagslýsingu á brúargerð yfir Fossvoginn kynnt í nefnd:

Varað við áhrifum á vistkerfið

HUGMYNDIR AÐ BRÚ  Tveir mismun-
andi möguleikar á leiðarvali.



Ford Focus er Íslendingum kunnur fyrir framúrskarandi gæði, 
frábæra aksturseiginleika og hagkvæmni í rekstri. Nú er kominn 
nýr Ford Focus sem hefur verið endurhannaður bæði að innan og 
utan. Fjöðrunin er jafnframt ný, staðalbúnaðurinn mikill og hann er 
fáanlegur með tveimur nýjum og spennandi vélum. 

Skiljanlega mest 
     seldi bíll heims

FORD FOCUS

FR
Á3.290.000KR.

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.

Viltu vita meira um Ford Focus? 
Nýja kynslóð Ford Focus státar af fjölmörgum tækninýjungum. Þar má nefna Torque Vectoring Control sem tryggir akstursánægju þína. Eins má nefna endurbætta Bílastæðaaðstoð (aukabúnaður) sem nú leggur bæði í stæði sem 
eru samhliða og þvert á akstursstefnu. Að auki er nú fáanlegt GPS leiðsögukerfi með Íslandskorti. Ford Focus er jafnframt eini bíllinn sem hefur hlotið fjögur öryggisverðlaun frá Euro NCAP. Nýi Ford Focus hlaut einnig titilinn „Besti bíllinn“ í flokki 
meðalstórra fjölskyldubíla eftir að hafa fengið fullt hús stiga í öryggis- og árekstraprófunum Euro NCAP. Focus er fáanlegur með Ford EcoBoost vélinni sem hefur hlotið titilinn vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð. 

Ford Focus 5 dyra/station, EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,7/4,8 l/100 km. CO2 losun 108/110 g/km. 
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

ford.is

Fréttablaðið birti bíladóm um nýjan Ford Focus og niðurstaðan er 
einföld: „Ford Focus hefur lengi verið mjög góður bíll og góð kaup. 
Nú er hann bara orðinn enn þá betri og fæst samt á góðu verði“. 

Komdu og prófaðu mest selda bíl í heimi.

NÝR FORD FOCUS

“
  - bílablaðamaður Fréttablaðsins

”
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www.hi.is

FÉLAGS- OG MANNVÍSINDADEILD

Þegar taka þarf upplýstar ákvarðanir í stefnumótun, rekstri og áætlunargerð er greining gagna og túlkun 
niðurstaðna mikilvæg hæfni. Aðferðafræði félagsvísinda gagnast einnig þegar leitað er nýrra tækifæra í 
rekstri fyrirtækja og stofnana.  

Umsóknarfrestur er til 15. apríl á www.hi.is 

Nánari upplýsingar gefa dr. Stefán Hrafn Jónsson, dósent í félagsfræði. Sími  846 2915, netfang: shj@hi.is 
og dr. Jón Gunnar Bernburg, prófessor í félagsfræði. Sími: 615 4735, netfang: bernburg@hi.is 

Aðgangskröfur: BA-, B.Ed-, BS-, próf eða sambærilegt próf með fyrstu einkunn. Jafnframt er gerð krafa 
um að nemendur hafi lokið inngangsnámskeiðum í rannsóknaraðferðum og tölfræði á BA stigi.

Helstu námskeið: 
 •  Framsetning rannsóknarniðurstaðna
 •  Spurningalistakannanir
 •  Lýðfræði
 •  Vettvangsaðferðir
 •  Fjármálatölfræði
 •  Eigindlegar rannsóknaraðferðir
 •  Aðhvarfsgreining

Nýtt nám - MA í aðferðafræði
Meistaranám í aðferðafræði nýtist víða í atvinnulífinu, bæði í einkageiranum og 
hjá hinu opinbera. Hluti af starfi fyrirtækja og stofnana felst í að safna gögnum 
og upplýsingum sem stundum eru vannýtt. Því er víða þörf fyrir fólk sem getur 
skipulagt rannsóknir og safnað gögnum og greint þau á faglegan hátt. 

MA Í AÐFERÐAFRÆÐI 
www.felagsogmannvisindadeild.hi.is

Tómas Bjarnason, sviðsstjóri 
starfsmannarannsókna hjá Gallup.

„Stór hluti af mínu starfi hjá Gallup 
felst í öflun, greiningu og framsetningu 
upplýsinga. Þar reynir einnig á hæfni 
til að geta metið gæði upplýsinga 
með gagnrýnum hætti. Aðferðafræði 
félagsvísinda veitti mér góðan grunn að 
byggja á í mínu starfi. Aðferðafræðinámið 
við Háskóla Íslands reyndist einnig góður 
undirbúningur undir framhaldsnám og veitti 
mér forskot á aðra nemendur á því sviði 
þegar ég fór til náms erlendis.“

ÞÝSKALAND Hvorki kveðjubréf né 
nokkrar vísbendingar um ástæð-
ur voðaverks aðstoðarflugmanns-
ins Andreas Lubitz hafa fundist 
við ítarlega húsleit bæði á heimili 
hans í Düsseldorf og íbúð í fæð-
ingarbæ hans, Montabaur.

Saksóknari segir hins vegar að 
fundist hafi læknisvottorð um að 
hann geti vegna andlegra veik-
inda ekki mætt til vinnu dagana 
16. til 29. mars, þar á meðal mið-
vikudaginn örlagaríka, 25. mars, 
þegar hann flaug farþegaþotu á 
fjallshlíð í frönsku Ölpunum. 

Hann mætti hins vegar í vinnu 
þessa daga og lét, samkvæmt 
heimildum þýska tímaritsins Der 
Spiegel, engan vita af veikindum 
sínum.

Enn hafa samt engar skýring-
ar fengist á því hvers vegna hann 

greip til þessa óyndisúrræðis. 
Háskólasjúkrahúsið í Düssel-

dorf sendi í gær frá sér tilkynn-
ingu þar sem fram kemur að 
Lubitz hefði verið þar til með-
ferðar í febrúar og mars, síðast 
þann 10. mars síðastliðinn. 

Þagnarskylda lækna heimilaði 
sjúkrahúsinu ekki að skýra frá 
því hvers vegna hann var þar til 
meðhöndlunar, en frásagnir fjöl-
miðla af því að hann hafi verið 
þar vegna þunglyndis eru bornar 
til baka.

Talsmaður flugfélagsins Ger-
manwings segir engan þar hafa 
vitað af því að Lubitz ætti við 
andleg veikindi að stríða. Hann 
hefði þurft að láta sjálfur vita af 
því, eða leysa lækni sinn undan 
þagnarskyldu.

 - gb

Flugmaðurinn mætti veikur til vinnu:

Lét engan vita af 
veikindum sínum

AÐSTANDENDUR SYRGJA  Ættingjar og vinir þeirra sem fórust með Airbus A230 
þotunni á miðvikudag komu saman í Le Vernet í suðaustanverðu Frakklandi í gær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

JEMEN Loftárásir hafa dunið 
á svæðum uppreisnarmanna í 
Jemen, einkum á borginni Sadah 
og öðrum stöðum nálægt landa-
mærum Sádi-Arabíu. Her Sádi-
Arabíu hóf loftárásirnar á fimmtu-
dag og nýtur til þess stuðnings 
margra nágrannaríkja.

Uppreisnarmennirnir eru 
houthi-menn. Þeir eru sjía-trúar 
eins og þriðjungur íbúa landsins 
og sagðir njóta stuðnings frá Íran. 
Sádi-Arabar og bandamenn þeirra 
eru hins vegar súnní-trúar eins og 
stjórnin í Jemen.

Uppreisnarsveitir houthi-manna 
náðu höfuðborginni Sana á sitt 
vald í september. Uppreisn þeirra 
hófst hins vegar í borginni Sadah 
árið 2004 til að mótmæla mis-
munun, sem þeim fannst stjórnin 
í Sana sýna houthi-þjóðflokknum.

Þeir tóku þátt í uppreisninni 
gegn Ali Abdullah Saleh forseta 
árið 2011, þegar arabíska vorið 
svonefnda stóð sem hæst, en hafa 
síðan ekki átt samleið með öðrum 
sem stóðu að þeirri uppreisn.

Meira en tíu ríki taka þátt í loft-
árásunum til að brjóta uppreisn 
houthi-manna á bak aftur. Sádi-
Arabía er með 100 herþotur til-
tækar til þessara loftárása. Þá eru 
eru 150 þúsund sádi-arabískir her-
menn sagðir komnir að landamær-
um Jemens, reiðubúnir til þess að 
ráðast inn í landið.

Persaflóaríkin Bahrein, Kúveit, 
Katar og Sameinuðu arabísku 
furstadæmin leggja samtals 70 
herþotur til árásanna, en Jórdan 

og Marokkó bjóða fram sex þotur 
hvort land. Þá hafa Egyptaland, 
Pakistan og Súdan boðið fram 
herlið til að taka þátt í landhern-
aði gegn houthi-mönnum. 

Loks hafa Bandaríkin veitt Sádi-
Arabíu lið við hernaðinn, en sá 
stuðningur er bundinn við flutn-
inga, samskipti og njósnir.

Javad Zarif, utanríkisráðherra 
Írans, segir í yfirlýsingu ekkert 
hæft í því að Íranar hafi útvegað 
houthi-mönnum vopn. Hins vegar 
hafi Íran veitt þeim annars konar 
stuðning, svo sem mannúðaraðstoð 
og pólitískan stuðning á alþjóða-
vettvangi.

 gudsteinn@frettabladid.is

Sprengjur falla ótt
Sádi-Arabía og fleiri ríki súnní-múslima herja nú grimmt á houthi-menn í Jemen. 
Utanríkisráðherra Írans segir rangt að Íranar hafi útvegað houthi-mönnum vopn.

NÍGERÍA Stjórnvöld í Nígeríu stæra 
sig af því að hafa unnið stórsigur á 
Boko Haram, daginn áður en for-
setakosningar verða í landinu. 

Goodluck Jonathan forseti hafði 
ætlað sér að flýta kosningunum, en 
ákvað að halda sig við þessa dag-
setningu vegna voðaverka Boko 
Haram í landinu.

Á fimmtudaginn kynntu Jon-
a than og helsti mótherji hans, 
Muhammadu Buhari, friðarsam-
komulag sem felur í sér að báðir 
lofa að virða niðurstöður kosning-
anna. - gb

Forsetakosningar verða haldnar í Nígeríu í dag:

Sigur á Boko Haram

BEÐIÐ ÁTEKTA Í SANA  Íbúar höfuðborgarinnar heyra vel í sprengjudrununum í 
næsta nágrenni. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

FORSETINN OG MÓTHERJINN  Good-
luck Jonathan og Muhammadu Buhari.
 FRÉTTABLAÐIÐ/EPA



*340 kr. greiðslugjald leggst við hvern mánuð ef greiðslum er dreift á kreditkort. 

Snjallar gjafir og skínandi

skjáir í fermingarpakkann

5.390 kr.
á mánuði í 18mánuði*

4G
16GB 20,7MP 5,2”

Staðgreiðsla: 89.990 kr.

Sony Xperia Z3
Flottur, nettur og vatnsheldur

4.190 kr.
á mánuði í 18mánuði*

4G
16GB 20,7MP 4,6”

Staðgreiðsla: 69.990 kr.

Sony Xperia Z3 compact
Léttur, nettur og vatnsheldur

Fitbit Flex
Snjallarmband sem mælir hreyfingu og svefn

Fitbit flex mælir skrefa fjölda og hreyfingu auk 
þess að fylgj ast með svefni. Armbandið nemur 
hve lengi þú ert að sofna og hvernig nóttin 
skiptist í djúp- og grunnsvefn.

14.720 kr.

Moto 360
Stílhreint snjallúr sem er fallegt á hendi

Snjallúr sem keyrir á Android Wear og virkar 
með flestum Android símum.

5.290 kr.
á mánuði í 12 mánuði*

Staðgreitt: 58.990 kr.

4.190 kr.
á mánuði í 18 mánuði*

4G
16GB 13MP 5,5”

Staðgreiðsla: 69.990  kr.

LG G3
Einfaldur en ofursnjall

Fleiri fermingargjafir á siminn.is/fermingar

Lækkað verð

Lækkað verð

Lækkað verð Lækkað verð

Verð áður:
79.990 kr.

Verð áður:
87.990 kr.

Verð áður:
104.990 kr.

Verð áður:
84.990 kr.

Samsung Tab S 10.5” 
Skjárinn í þessari er bylting, skarpur og skær

4.790 kr.
á mánuði í 18 mánuði*

Staðgreitt: 79.990 kr.

16GB 8MP 2,3Ghz10,5”

4G4x
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Landsvirkjun hefur um áratugaskeið 
starfrækt sumarvinnuflokka ungs 
fólks. Hóparnir sinna viðhaldi, 
uppbyggingu og fegrun starfsstöðva 
Landsvirkjunar og vinna jafnframt að 
ýmsum samstarfsverkefnum víða um 
land. Samvinna sumarvinnuflokka 
Landsvirkjunar og félagasamtaka, 
sveitarfélaga og stofnana hefur skilað 
sér í auknum umhverfisgæðum og betri 
aðstöðu til útivistar og ferðamennsku.

Í boði er vinnuframlag sumarvinnu-
flokka og flokksstjórn yfir þeim. Verkefnin 
lúta að ræktun, hreinsun, viðhaldi og 
öðrum umhverfisbótum ásamt ýmsum 
samfélagsverkefnum.

Óskað er eftir að samstarfsaðilar leggi fram 
vel skilgreind verkefni. Umsóknareyðublað 
með nánari upplýsingum er að finna á vef 
Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. 

Nánari upplýsingar í síma 515 9000, og hjá 
thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is

Umsóknarfrestur rennur út 30. apríl. 
Umsóknareyðublöð er að finna á 
landsvirkjun.is

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

Samsettir fjáröflunarpakkar eða sérsniðnir eftir óskum hópsins 
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Hafðu samband við sérfræðinga okkar í Rekstrarlandi  
í síma 515 1100 eða næsta útibú Olís og leitið tilboða.

EFNAHAGSMÁL Tap Íbúðalánasjóðs 
vegna skuldaleiðréttingaraðgerða 
ríkisstjórnarinnar var fyrirséð. Að 
sögn Sigurðar Erlingssonar, for-
stjóra sjóðsins, liggur líka fyrir vil-
yrði stjórnvalda um fjárveitingu til 
að mæta kostnaðinum.

Ekki liggur þó fyrir hvernig eða 
hvenær sjóðnum verður bætt upp 
tapið. Í félags- og húsnæðismála-
ráðuneytinu er enn unnið að heildar-
endurskoðun húsnæðismála. Búist 
er við að hluti þeirrar endurskoðun-
ar verði lagður fyrir Alþingi næstu 
daga í formi nýrra lagafrumvarpa.

Stjórn sjóðsins vekur athygli 
á fyrirséðu tapi vegna aðgerða 
ríkis stjórnarinnar í skuldamálum 
í skýrslu sinni með ársreikningi 
síðasta árs sem lagður var fram 
á fimmtudag. Þar kemur fram að 
tapaðar vaxtatekjur sjóðsins vegna 
aðgerðanna geti numið 900 til 1.350 
milljónum króna á ári næstu ár. 
Töluvert hefur hallað á sjóðinn eftir 
hrun, bæði vegna greiðsluvanda 
fólks og uppgreiðslu lána. Frá hruni 
hefur ríkið þurft að leggja sjóðnum 
til 53,5 milljarða.

Sigurður segir sjóðinn ekki hafa 
getað annað en vakið athygli á 
áhrifum úrræða ríkisins í skýrslu 
stjórnar og forstjóra í ársskýrslu 
sinni. Kostnaðurinn segir hann að 
fari svo minnkandi á ári hverju eftir 
því sem lán greiðast niður.

„En þetta er einhvers staðar í 
kring um tíu milljarða króna, var-
lega áætlað.“

Þótt þarna séu kannski slæmar 
fréttir að hluta bendir Sigurður á 
að mikill og ánægjulegur viðsnún-

ingur hafi orðið á rekstri sjóðsins 
sem á síðasta ári skilaði hagnaði í 
fyrsta sinn frá árinu 2007. Hagnað-
ur 2014 nemur rúmum 3,2 milljörð-
um króna, samanborið við tæplega 
4,4 milljarða króna tap árið áður. 
Ríkissjóður mun því ekki þurfa að 
leggja sjóðnum til eigið fé vegna 
rekstursins á síðasta ári.

„Það hefur mjög mikið áunnist,“ 
segir Sigurður og telur þar koma 
til bæði árangur af hagræðingar-
aðgerðum, auk þess sem færð sé til 
baka virðisrýrnun sem orðið hafi 
vegna hrunsins.

„Þetta kemur í raun flatt upp 
á marga,“ segir Sigurður því öll 
umræða um sjóðinn hafi síðustu ár 
verið mjög neikvæð. Skort hafi bæði 
þolinmæði og skilning á því að tíma 
tæki að vinna úr efnahagshruninu.

„En þegar þessi atriði klárast og 
efnahagsreikningurinn verður eðli-
legri þá eru möguleikar til staðar.“ 
Taprekstrarár og innspýting frá rík-
inu hafi eðlilega mótað umræðuna. 
„En mér finnst þetta tækifæri til 
að sýna að ástandið er ekki svona 
svakalega slæmt í raun og hlutirnir 
togast í rétta átt. Það eru líka stóru 
tíðindin í uppgjörinu,“ segir Sigurð-
ur. olikr@frettabladid.is

   Ástandið 
er ekki svona 

svakalega 
slæmt í raun. 
Sigurður Erlingsson,

forstjóri 
Íbúðalánasjóðs

Tapi snúið í 
hagnað eftir 
bið frá 2007
Hagnaður Íbúðalánasjóðs var 3,4 milljarðar króna 
í fyrra. Kemur flatt upp á marga, segir forstjórinn. 
Tíu milljarða tap er fyrirséð vegna leiðréttingarinnar.

SKULDANIÐURFÆRSLAN KYNNT  Aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna forsendubrests-
ins svokallaða bera með sér milljarðakostnað fyrir Íbúðalánasjóð. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SJÁVARÚTVEGUR Heildarafli ís-
lenska flotans, frá upphafi fisk-
veiðiársins 1. september 2014 til 
loka febrúar, var rúm 646 þúsund 
tonn. Aflinn á sama tíma í fyrra var 
501 þúsund tonn. Þetta sýnir úttekt 
Fiskistofu.

Aukningin í heildarafla milli ára, 
sem er 29%, skýrist einkum af stór-
auknum afla í loðnu. Þá hafa króka-
aflamarksbátar á miðju fiskveiðiári 
nýtt um 80,5 prósent krókaafla-
marksins í ýsu samanborið við 72,4 
prósent á sama tíma í fyrra. - shá

Meira búið að veiða af ýsu en á sama tíma í fyrra:

Munurinn er loðnan

Á VERTÍÐ  Loðnan skýrir aukninguna. 
 MYND/ÓSKAR



Búnaður í Outlander Intense: 18" álfelgur, aðgerðastýri, upplýsingaskjár í mælaborði með bakkmyndavél, USB tengi og handfrjáls símabúnaður, 
hraðastillir, tvískipt tölvustýrð miðstöð, upphituð framsæti, upphituð framrúða, AM/FM útvarp, CD/MP3 spilari, rafdrifnir og upphitaðir útispeglar 
með stefnuljósum, vindskeið að aftan með LED lýsingu, þokuljós að framan, regnskynjari á rúðuþurrkum, sjö öryggispúðar, skyggt gler 
í hliðar- og afturrúðu, langbogar á þaki, þvottasprautur á aðalljósum, dagljósabúnaður.

Mitsubishi Outlander Intense er fjórhjóladrifinn fjölskyldubíll sem dúxar í sparneytni og lágum útblæstri kolefnis 
en skilar samt framúrskarandi afköstum. Háþróaður öryggisbúnaður, bakkmyndavél og handfrjáls símabúnaður eru 
bara örfáar ástæður til að hjálpa þér að gera upp hug þinn. Komdu og prófaðu ævintýralegan Outlander Intense.

Mitsubishi Outlander 
Sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn frá:

en skilar samt framúrskarandi afköstum. Háþróaður öryggis
bara örfáar ástæður til að hjálpa þér að gera upp hug þinn. 

Mitsubishi Outlander
Sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn frá:

Xenon aðalljós með
sérstaklega víðu birtusviði.

Sjö SRS loftpúðar vernda 
ökumann og farþega.
Sjö SRSSjö SRSSparneytin 2.0 lítra vél skilar

lágum útblæstri kolefnis.

FYRIR HUGSANDI FÓLK
OPIÐ Í DAG KL. 12 – 16

35
VIÐ FÖGNUM

ÁRUM MEÐ
ÍSLENDINGUM

NÝR MITSUBISHI OUTLANDER INTENSE



28. mars 2015  LAUGARDAGUR| FRÉTTIR | 12

FISKELDI Landssamband veiði-
félaga (LV) krefst þess að Eyja-
firði og Ísafjarðardjúpi verði 
lokað fyrir eldi á norskum eldis-
laxi. Fyrir ætlanir um sjókvíaeldi 
á laxi á svæðunum tveimur telur 
sambandið skýlaust brot á sam-
komulagi og reglum sem stjórn-
völd og allir hagsmunaaðilar sam-
þykktu árið 1988 af nefnd sem 
skipuð var af þáverandi landbún-
aðarráðherra. 

Þetta kemur m.a. fram í bréfi 
sem LV hefur sent Sigurði Inga 
Jóhannssyni, sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra. Bréfið er 
dagsett 23. mars og er svars óskað 
innan mánaðar frá dagsetningu.

Óðinn Sigþórsson, formaður LV, 
segir að verði ekki farið að kröfu 
sambandsins fari málið fyrir dóm-
stóla. „Við höfum leitað til lög-
manna í því skyni að verjast fyrir 
dómstólum ef með þarf,“ segir 
Óðinn.

Krafa LV byggir á samkomulagi 
sem var niðurstaða vinnu ráðherra-
nefndar sem skipuð var til að setja 
reglur um dreifingu norskra laxa-
stofna hér á landi. Nefndin skilaði 
áliti ásamt reglum í byrjun októ-
ber 1988. Meginniðurstaðan var sú 
að eldi innfluttra laxastofna skyldi 
eingöngu heimilt í strandeldis-
stöðvum. Óheimilt væri með öllu 
að ala norska eldislaxinn í sjókví-
um við Ísland, en hann er allsráð-
andi í íslensku laxeldi í sjó í dag. 

Líkt og kemur fram í áliti vakti 
fyrir nefndarmönnum „að koma 
í veg fyrir umhverfisspjöll, sem 
eru óafturkræf og ekki væri hægt 

að bæta. Því beri að gera allt sem 
hægt er til að koma í veg fyrir 
kynblöndun norsku eldisstofnanna 
við villta laxastofna.“ 

LV lítur svo á að stjórnvöld hafi 
skuldbundið sig til að fylgja þess-
ari grundvallarniðurstöðu nefnd-
arinnar.

Óðinn bendir á stórtækar hug-
myndir um sjókvíaeldi á laxi, ekki 
síst á Vestfjörðum. „Nú þegar hafa 
verið gefin út leyfi til að framleiða 
20 þúsund tonn, en framleiðslan 
er innan við tuttugu prósent af 
útgefnum leyfum.“

Eins og Fréttablaðið fjallaði 
um fyrir réttu ári var það niður-
staða erfðanefndar landbúnaðar-
ins að lax af norsku eldiskyni væri 
framandi stofn á Íslandi og full 
ástæða til að óttast erfðablöndun 
sem ógnað gæti íslenskum laxa-
stofnum.

Veiðimálastofnun komst að 
afdráttarlausum niðurstöðum í 
áliti til LV í nóvember. Telur stofn-
unin skynsamlegt að stunda ekki 
laxeldi í Ísafjarðardjúpi og Eyja-
firði, að minnsta kosti miðað við 
þekkingu og reynslu á fiskeldi í 
sjókvíum í dag. svavar@frettabladid.is

Meistaranám í upplýsingafræði 
FJARNÁM / STAÐNÁM þitt er valið

æði ræði ðafaffr

www.hi.is

FÉLAGS- OG MANNVÍSINDADEILD

Upplýsingafræði byggir á kunnáttu, eðli og einkennum upplýsinga og þekkingar.

Dæmi um áherslur: 
• Upplýsingahegðun og áhrifaþættir • Vefstjórnun og samfélagsmiðlar 
• Upplýsingalæsi og miðlun • Rekstur rafrænna gagnasafna og upplýsingakerfa 
• Upplýsingaöryggi • Markaðssetning upplýsinga- og skjalastjórnunar  

MIS í upplýsingafræði (Master of Information Science) 
 Nám fyrir fólk með grunnnám úr öðrum námsgreinum en upplýsingafræði.

MA í upplýsingafræði (Magister Artium) 
 Nám ætlað þeim sem lokið hafa grunnnámi í upplýsingafræði.

Diplómanám í upplýsingafræði 
 Nám sem hentar þeim sem lokið hafa grunnnámi á háskólastigi.

Doktorsnám í upplýsingafræði

Upplýsingar veita Félags- og mannvísindadeild s: 525 5444 fom@hi.is, Ágústa Pálsdóttir, prófessor 
agustap@hi.is, s: 696 5801 og  Jóhanna Gunnlaugsdóttir, prófessor jg@hi.is, s: 892 4718. 

Skráning er til 15. apríl á hi.is - Kíktu á nýtt kynningarmyndband á Youtube: Upplýsingafræði 
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Viðurkenni 
reglur um 
eldisbann 
Landssamband veiðifélaga krefst viðurkenningar á 
reglum um sjókvíaeldi á laxi af norsku eldiskyni frá 
1988. Þar er slíku eldi einfaldlega hafnað. LV hefur 
þegar leitað til lögmanna til að undirbúa dómsmál 
hafni stjórnvöld kröfunni.

HAFNARFJÖRÐUR „Stúlkur og konur eru ekki alltaf 
með dömubindi á sér eða gleyma þeim. Í þeim 
aðstæðum væri nú gott að hafa sjálfsala sem selja 
dömubindi,“ segir ungmennaráð Hafnarfjarðar. 
Bæjarráðið hyggst kanna áhuga heildsala á því 
að koma upp dömubinda- og smokkasjálfsölum í 
bænum.

„Mörgum unglingum finnst vandræðalegt að 
kaupa smokka úti í búð og sumir sleppa því jafn-
vel að nota smokkinn út af því,“ segir ungmenna-
ráðið. „Af þessu leiðir að fleiri smitast af kynsjúk-
dómum og ótímabærar barneignir eiga sér stað.“ 
Gott væri að sjálfsalarnir yrðu á almenningskló-
settum „þar sem enginn tekur eftir fólki“. - ie

Ungmennaráðið í Hafnarfirði vill bætt aðgengi:

Dömubindi í sjálfsala

LAX AF NORSKU KYNI  Erfðarannsóknir sýna að íslenski laxinn er mjög frábrugðinn 
þeim norska.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGURJÓN

KEYPT Í KYRRÞEY 
 Dömubinda- og verju-
sjálfsalar eru á óskalista í 
Hafnarfirði. MYND/AFP

  Við 
höfum leitað 

til lögmanna í 
því skyni að 
verjast fyrir 

dómstólum ef 
með þarf.

Óðinn Sigþórsson, formaður LV
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Prag

23. apríl í 4 nætur

Hotel Penta
Frá kr. 89.900 m/morgunmat  
Netverð á mann frá kr. 89.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
23. apríl í 4 nætur

Barcelona
1. maí í 4 nætur

Derby
Frá kr. 99.900 m/morgunmat 
Netverð á mann frá kr. 99.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
1. maí í 4 nætur

Búdapest
1. maí í 4 nætur

Hotel Erzébet
Frá kr. 84.900 m/morgunmat  
Netverð á mann frá kr. 84.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi. 
1. maí í 4 nætur

Lissabon
14. maí í 3 nætur

Hotel Real Palácio 
Frá kr. 89.900 m/morgunmat   
Netverð á mann frá kr. 89.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
14. maí í 3 nætur

Róm
30. apríl í 4 nætur

Hotel Presidente
Frá kr. 99.900 m/morgunmat   
Netverð á mann frá kr. 99.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi. 
30. apríl í 4 nætur

Verona
23. apríl í 4 nætur

Hotel dei Capuleti/Armando
Frá kr. 99.900 m/morgunmat  
Netverð á mann frá kr. 99.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
23. apríl í 4 nætur

SÉRTILBOÐ

SÉRTILBOÐ

SÉRTILBOÐ

SÉRTILBOÐ

SÉRTILBOÐ

SÉRTILBOÐ

 Frá kr. 

84.900 

Skelltu þér í
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UMBRIA TUNGUSÓFI

Stærð: 305 x 163 H 78 cm. Slitsterkt áklæði.
Hnakkapúði ekki innifalinn í verði.

DENVER 3JA SÆTA

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
139.990

3JA SÆTA

DENVER
Brúnt microfiber áklæði.  

Stærð: 2ja sæta 168 x 98 H 88 cm. 
3ja sæta 218 x 98 H 88 cm.

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
119.990

2JA SÆTA

CALYPSO 2JA OG 3JA SÆTA

CLYPSO
Brúnt og grátt microfiber áklæði.
Stærð: 2ja sæta 140 x 88 H:95 cm.
Stærð: 3ja sæta 190 x 88 H:95 cm.

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
149.990

2JA SÆTA

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
189.990

3JA SÆTA

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
269.990

KATO HORNSÓFI MEÐ TUNGU

Stærð: 298 x 230/160 H 88 cm.   
Slitsterkt dökkgrátt áklæði.  Hægri og vinstri tunga.
Höfuðpúðar ekki innfaldir í verði.

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
349.990

VERONA  
SVEFNSÓFI – 140x200 cm

Grábrúnt, slitsterkt áklæði.  
Stærð: 200 x 94 hæð: 40 cm.

Svefnflötur: 140x200 cm.

GrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGGGrGrGGGGGGGGGG ábábábáábábábábábábábábbábábábábábáábbábbábrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúúrúrúrúúrúúúúrúúúrúrúúrrúúrúntntntntntntntntntntntntntnttnn ,, , , , , ,, ,,,  ,,, slslslslslssslslslslslslslslssslslsssss itititititititititttitiititititti ststststststststststststststsststststststtstttttss ererererereererererererereerererrereereeeeeeeeee ktktktktktktktktktktktktktktktktktktkttkkkt áá á á á áááááááá á á áááááááááááklklklklklklklklklklklklklklklkklllk æðæðæðæðæðæðæðæðæðæðæðæðæðæðææðæðæðæðæðææææðæ i.i.i.i.i.iii.iii.i.i.i.i..i.i....  
StStSStStStStStStStStStStStStSStStStSSSSStStStærærærærærærærærærærærærærææærærærræærærærð:ðððð:ð:ð:ð:ð:ð:ð:ð:ð:ð:ð:ð:ðððð:ð:ðð:ððððððð:ððððð  2222 2 2 2 2 22222 2222 220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 x x xxx x xx x xxxxxxx 9 9 9 9 9 9 9 99 99 999999999994 4 4 4 4 4 4 444444 444444 4 4 hæhæhæhæhæhæhæhææhæhæhæhæhæhæhhææhæhæhæhæhæhæð:ð:ð:ð:ðð:ð:ð:ð:ðð:ðððððð:ðððð:ððððð  4 4 4 4 4 4 4 444 444 444444444440 0 0 00000 0 0 0 00 0 00 00000 000 00 cmcmcmcmcmcccmcmcmcmcmccmmcmcmmccmm.........

SSSSSSSSSSSSS fffffffff flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflötöötöötöötötötötötötttö 141414141414141444141 0000000000000 202020202202020202020020002200000000000000

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
119.900



O G  D a l s b r a u t  1  •  A k u r e y r i  O P I Ð  V i r k a  d a g a  k l  1 0 – 1 8  o g  l a u g a r d a g a  1 1 - 1 6  E I T T  S Í M A N Ú M E R  5 5 8  1 1 0 0

 R E Y K J AV Í K  |  A K U R E Y R I Ve
rð

 o
g 

vö
ru

up
pl

ýs
in

ga
r e

ru
 b

irt
ar

 m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
r.

ALLIR SÓFAR Á TAXFREE TILBOÐI* 

PASO DOBLE HORNSÓFI MEÐ TUNGU
Stærð: 386 x 156/258 H 80 cm. 
Slitsterkt áklæði í mörgum litum. 
FULLT VERÐ: 559.990

*TAXFREE TILBOÐIÐ GILDIR BARA Á SÓFUM OG JAFNGILDIR 19,35% AFSLÆTTI. 
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar.

KOMDU OG 
NÝTTU

TÆKIFÆRIÐ!

K

T

Minnum á sófabæklinginn.
Þú f innur hann á www.husgagnaholl in. is

AÐEINS KRÓNUR

451.605
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S
taða mála í Austurlöndum nær er snúin. Stundum virðist 
ómögulegt að henda reiður á þeim grimmdarlega veruleika 
sem þjóðir í þessum heimshluta búa við. Stöku sinnum 
birtast þó fréttir, sem vekja vonir um að þeir ógeðfelldu 
hagsmunir sem oft virðast ráða ferð, séu látnir víkja fyrir 

heilbrigðri skynsemi. 
Sádi-Arabía er eitthvert versta harðstjórnarríki í heimi. Mis-

skipting auðs er meiri en annars staðar á byggðu bóli. Mannrétt-
indi eru fótum troðin allan daginn, alla daga. Farandverkafólki er 
þrælað út fyrir smánarlega umbun, tjáningarfrelsi er virt að vettugi, 
refsingar fyrir minnstu glæpi eru eins og aftan úr grárri forneskju 

og kvennakúgun er landlæg. Samt 
hefur Sádi-Arabía átt nokkurn 
veginn hnökralaus samskipti við 
ríki sem með réttu eða röngu telja 
sig kyndilbera frelsis, lýðræðis og 
mannréttinda í heiminum.

Svíar hafa átt heilmikið saman 
við Sádi-Araba að sælda. Sam-
kvæmt sérstökum samningi hafa 

þeir selt stjórnvöldum í Riad vígbúnað fyrir himinháar fjárhæðir. 
Þetta hefur farið hljótt þar til nýlega. Á ferðinni eru gríðarlegir 
hagsmunir fyrir virt fyrirtæki í Svíþjóð. Sænski utanríkisráðherr-
ann, Margot Wallström, lét það ekki aftra sér. Í harðri andstöðu við 
sterk öfl í atvinnulífinu lagði hún til að vopnasamningum yrði rift 
vegna yfirgangs harðstjóranna í Riad. Það gekk eftir. Í framhaldinu 
var sendiherra Sádi-Araba í Stokkhólmi kallaður heim. 

Kornið sem fyllti mælinn var að ráðherrann átti að ávarpa fund 
Arababandalagsins í Kaíró. Tilefnið var stuðningur Svía við sjálf-
stætt ríki Palestínu. Út spurðist að ráðherrann hygðist nota tæki-
færið og segja harðstjórunum í Riad til syndanna. Engum togum 
skipti; boð bárust frá konungshöllinni í Riad um að hún skyldi tekin 
af mælendaskrá. Boðunum var hlýtt.

Full ástæða er til að taka ofan fyrir sænska utanríkisráðherran-
um. Dansinn við Sádi-Arabíu hefur dregið tennurnar úr Vesturlönd-
um í sambandi við Persaflóaríkin og raunar allan hinn múslimska 
heim. Þegar reynt hefur verið að vanda um fyrir öðrum harðstjórum 
í þessum heimshluta, sem margir hverjir hafa sannarlega þurft á 
umvöndun að halda, hefur með nokkrum rétti verið bent á, að sama 
gildi ekki fyrir Jón og séra Jón. Auðuga vininum í Riad sé heimilt 
það sem öðrum er bannað. Það endurspeglar hræsni sem veikir 
góðan málstað.

Svíar hafa látið til sín taka í Austurlöndum nær undanfarið. 
Nýlega gáfu þeir út stuðning við fullveldi Palestínu. Þar feta þeir í 
fótspor okkar Íslendinga.

Við vorum fyrst Norðurlanda til að stíga það skref í óþökk öflugra 
bandamanna. Það hefur orðið okkur til vegsauka. Kannski höfðum 
við eitthvað að segja um sinnaskipti Svía. Svo telja þeir vonandi 
kjarkinn í einhvern sem er tvístígandi.

Við vorum fyrst til að viðurkenna sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna 
við fall Sovétríkjanna. Þá sýndum við kjark. Þá sást að smáþjóðir 
geta verið rödd skynseminnar. Vitaskuld þurfa slík skref að vera 
vel ígrunduð. Góður leikur í flóknum samskiptum þjóða blasir ekki 
alltaf við – lausn einnar flækju getur skapað aðra. 

En stundum er skynsamlegt að tefla djarft.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI: Sævar Freyr 
Þráinsson ÚTGEFANDI OG AÐALRITSTJÓRI: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRAR: 
Andri Ólafsson andri@365.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. 
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er 
hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í 
stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  ISSN 1670-3871 

SPOTTIÐ

MÍN SKOÐUN: JÓN GNARR

Kristín
Þorsteinsdóttir

kristin@frettabladid.is

Síðasta vika var ansi söguleg 
í mínu lífi. Þar sem ég er nú 
með bandaríska kennitölu 
ákvað ég að láta á það reyna 

að sækja um nafnabreytingu fyrir 
dómstólum hér í Húston. Fyrir 
mánuði útvegaði ég mér nauðsyn-
leg gögn og hóf málið. Ég hef gert 
þetta sjálfur og ekki þurft neina 
lögfræðiaðstoð. Það má finna á 
netinu ýtarlegar upplýsingar um 
það hvernig svona gengur fyrir 
sig. Að sækja um nafnabreytingu 
er frekar einfalt ferli. Því fylgir 
þó nokkuð vesen og kostnaður. Ég 
þurfti til dæmis að fara á lögreglu-
stöðina og láta taka af mér fingra-
för. Það er hluti af umsókninni og 
gert til að fyrirbyggja að maður sé 
glæpamaður á flótta. Í rökstuðningi 
með umsókninni sagði ég ástæðu 

nafnbreyting-
arinnar fyrst 
og fremst pers-
ónulega. Ég hef 
kallað mig Jón 
Gnarr í 30 ár. 
Ég starfa undir 
þessu nafni og 
hitt nafnið veld-
ur mér óþarfa 

óþægindum. Allt í allt hefur þetta 
kostað mig um 30.000 krónur. Það 
eru engar takmarkanir á nöfnum 
en þó er varað við því að velja sér 
ónefni, nöfn sem geta valdið öðrum 
óþægindum eða sært blygðunar-
kennd fólks. Einnig er varað við því 
að velja nöfn sem geta valdið mis-
skilningi eða eru öðrum tengd. Vilji 
maður heita Adolf Hitler, R2D2, 
Skoda Octavia eða Lady Gaga er 

hætt við að dómari synji umsókn-
inni eða hreinlega vísi málinu frá. 
Fáir leggja því í það. Þetta finnst 
mér sjálfbært og eðlilegt ferli. Og 
ágætur tekjustofn. Vantar ríkið 
ekki alltaf pening?

Á miðvikudagsmorgun mætti ég 
svo í dómsal. Þegar kom að mér 
steig ég fram fyrir dómarann, sór 
eið og svaraði svo spurningum 
hans. Honum fannst rökstuðningur 
minn góður, skildi vel að þetta væri 
til óþæginda fyrir mig og féllst 
dómurinn á þessa beiðni mína. 
Þetta var bæði spennuþrungin og 
næstum því óraunveruleg reynsla. 
Mér fannst skringilegt að vera í 
bandarískum dómsal. Alls konar 
tilfinningar flæddu í gegnum mig. 
Ég var bæði stressaður, klökkur, 
glaður og þakklátur.

Eitruð lög

Mannanafnalögin íslensku 
hafa verið töluvert til 
umræðu síðustu ár. Við 

heyrum af fólki í fjölmiðlum sem 
verður fyrir óþægindum af lög-
unum og reglulega birtir Manna-
nafnanefnd úrskurði sína, hvaða 
nöfn hún samþykkir og hverjum 
hún hafnar. Þekktasta dæmið er 
líklega mál Blævar Bjarkardóttur 
en nefndin synjaði henni um að fá 
að heita nafninu sínu. Lengra er 
varla hægt að ganga í forræðis-
hyggju og valdníðslu.

Málið þótti svo athyglisvert að 
það náði alþjóðlegri athygli. Blær 

kærði úrskurðinn og honum var 
hnekkt í héraðsdómi með þeim 
dómsorðum að „réttur Blævar til að 
bera nafn sitt væri ríkari en hags-
munir samfélagsins af því að hafna 
því“. Þetta finnst mér góð hugsun 
og gáfuleg orð. Mannanafnalögin 
ganga ekki jafnt yfir alla heldur 
aðeins hluta þjóðarinnar. Ættar-
nöfn eru bönnuð. Samt er fullt af 
fólki með ættarnöfn. Ólöf Nordal 
innanríkisráðherra ber til dæmis 
tilbúið ættarnafn. Hún segist sjálf 
vera íhaldssöm þegar kemur að lög-
unum. Það er athyglis verð afstaða 
þar sem þau bitna ekkert á henni. 

Hún og hennar fólk má heita Nor-
dal en ég og mitt fólk fáum ekki að 
heita Gnarr. Innflytjendur fá líka 
að halda sínum nöfnum og niðjar 
þeirra. Ég skrifa hér í Fréttablaðið 
undir lið þar sem Pawel Bartoszek 
skrifaði áður frábæra pistla. Fyrir 
Alþingi liggur nú frumvarp og inn-
anríkisráðuneytið kannar hvort til-
efni sé til að breyta lögunum. Ég 
vona af öllu hjarta að þessar breyt-
ingar nái fram að ganga og þessu 
löglega óréttlæti verði hætt sem 
fyrst og fólk þurfi ekki lengur að 
flytja til útlanda að leita síns sjálf-
sagða réttar.

Réttur Blævar

Mér var ekki gefið nafn held-
ur vann ég fyrir því. Nafn 
er persónulegt og getur 

haft tilfinningalega merkingu 
fyrir manni sem enginn annar skil-
ur. Og það er allt í lagi. Það kemur 
það engum við hvað maður heitir 
eða vill heita því að réttur hvers 
og eins til að bera ákveðið nafn er 
mikilvægari heldur en hagsmunir 
samfélagsins af því að hafna því. 
Það er kjarni málsins. Og ríkið 
getur ekki í krafti neins nema vald-

níðslu þröngvað sumum til að vera 
einhverjir kyndilberar íslenskrar 
tungu og menningar á meðan það 
undanskilur aðra.

Og ef það væri raunverulegt 
markmið þessa fólks þá væri það 
ekki að banna nöfn eins og Fenr-
is, Gandálfur og Gnarr á meðan 
fjöldi Íslendinga heitir alls konar 
taílenskum, enskum og pólskum 
nöfnum. „Með lögum skal land 
vort byggja en með ólögum eyða,“ 
mælti Njáll. Mannanafnalögin eru 

ólög sem standa í vegi fyrir þeirri 
skapandi hugsun sem er meginstoð 
íslenskrar tungu og menningar. 
Þau hamla þroska. Endurskoðum 
því lögin og leggjum niður Manna-
nafnanefnd. Nefndin getur áfram 
hist og haldið fundi, það eina sem 
breytist er að hún fær ekkert borg-
að og hefur ekkert vald. Hún getur 
samt bloggað um skoðanir sínar 
eins og allir aðrir íslenskir kverúl-
antar og þeir geta lesið það sem vilja 
og jafnvel kommentað.

Að skapa sér nafn

Harðstjórar tuktaðir til:

Kjarkmikill 
utanríkisráðherra
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Mikilvægt er að fyrir-
komulag þróunarsam-
vinnu Íslands sé eins vel 
skipulagt og skilvirkt og 
kostur er. Þær alþjóðlegu 
kröfur sem gerðar eru 
til ábyrgrar stjórnar og 
stefnu á þessu sviði fara 
ört vaxandi en árlega fara 
rúmlega fjórir milljarðar 
í alþjóðlega þróunarsam-
vinnu Íslands. Kröfurn-
ar urðu ekki minni eftir 
að Ísland gerðist aðili að 
þróunarsamvinnunefnd 
OECD. Sú nefnd lagði til 
að Ísland myndi skoða 
fyrirkomulag og skipulag þró-
unarsamvinnu með tilliti til þess 
hvernig hámarksskilvirkni væri 
náð. Utanríkisráðuneytið tók þess-
ar ábendingar alvarlega og til sér-
stakrar skoðunar. 

Ólíkar leiðir teknar til skoðunar
Utanaðkomandi sérfræðingur var 
fenginn til að framkvæma úttekt á 
þróunarsamvinnu Íslands og er sú 
úttekt mjög ítarleg. Hún byggir á 
samtölum við rúmlega 200 einstak-
linga sem koma bæði að alþjóð-
legri þróunarsamvinnu hér á landi 
og erlendis. Úttektin byggir einnig 
á reynslu þeirra landa sem Ísland 
vill oftast bera sig saman við. 

Við vinnuna voru skoðaðar þrjár 
ólíkar leiðir. Tvær af þeim sneru 
að sameiningu, hvort sem var 
innan ráðuneytis eða Þróunarsam-
vinnustofnunar, og sú þriðja að því 
að halda núverandi fyrirkomulagi 
með fremur litlum breytingum. 
Niðurstaða úttektarinnar var að 
samhæfing allra aðila sem starfa 
á vegum íslenskra stjórnvalda að 
þróunarsamvinnu eigi að vera á 
einum stað. Eingöngu þannig sé 
hægt að hámarka líkur á mestum 
árangri með mestri skilvirkni. 

Mörg samanburðarland-
anna í skýrslunni hafa 
þegar gengið í gegnum 
breytingar á fyrirkomu-
lagi sem eru sambæri-
legar þeim breytingum á 
fyrirkomulagi sem nú eru 
fyrirhugaðar hér á landi. 
Þær breytingar fela í sér 
að verkefni sérstakrar 
Þróunar samvinnustofnunar 
eru færð inn til ráðuneytis 
sem fari eftirleiðis með alla 
þróunarsamvinnu. Slíkt 
fyrirkomulag er heppilegt 
þar sem sterk tengsl eru á 
milli þróunarsamvinnu og 

annarra utanríkismála. Nýjustu 
dæmin um slíkar sameiningar 
málaflokka eru frá Kanada, Ástr-
alíu og Nýja-Sjálandi. Þá má geta 
þess að öll Norður löndin, að Svíþjóð 
undanskilinni, hafa flutt starfsemi 
sem þessa inn í ráðuneytin.

Þekking mun ekki glatast
Það er einnig mikilvægt að halda 
því vel til haga að þær breytingar 
sem um ræðir í frumvarpinu snúa 
einungis að stjórnskipulagi þróun-
arsamvinnu, en ekki að stefnumót-
un eða því hvernig við störfum á 
vettvangi. Áherslan mun haldast 
á tvíhliða þróunarsamvinnu í sam-
starfslöndunum þremur og á vett-
vangi fjölþjóðlegra stofnana. Þá 
mun starfsmönnum Þróunarsam-
vinnustofnunar verða tryggð sam-
bærileg störf í ráðuneytinu og vera 
valkvætt hvort það starf sé flutn-
ingsskylt. Með því er tryggt að sú 
sérfræðiþekking sem Þróunar-
samvinnustofnun Íslands hefur 
byggt upp muni ekki glatast. Til-
gangurinn með þessum breyting-
um er að gera gott starf enn betra. 
Það er markmiðið sem við þurfum 
ávallt að hafa að leiðarljósi í vinnu 
sem þessari.

Skilvirk 
þróunarsamvinna

Boðuð hefur verið hug-
mynd um að rýmka heim-
ildir til að stunda bar-
dagaíþróttir hér á landi. 
Þjálfun þessara íþrótta 
er oft á tíðum mjög góð 
og byggir á að efla þrek, 
þol, snerpu, styrk og 
margt fleira. Keppnin 
gengur hins vegar út á 
að meiða andstæðing-
inn eins mikið og hægt 
er. Það er gott og bless-
að ef báðir aðilar gera 
sér grein fyrir þeim afleiðingum 
sem bardaginn getur leitt af sér. 

En ef við í þjóðfélaginu vilj-
um leyfa svona íþróttir þá verð-
um við að gera okkur grein fyrir 
hversu miklum skaða þær geta 
valdið. Við verðum einnig að 
vera tilbúin að kljást við afleið-
ingar og eftirköst bardaganna. 
Mikill skaði getur hlotist af höf-
uðhöggum. Einkennin eru mis-
munandi en þau algengustu eru 
viðvarandi höfuðverkur, mikil 
þreyta, að þola áreiti illa, skap-
gerðarbreytingar, skert úthald, 
vitrænar skerðingar, skert lykt-
ar- og bragðskyn og svo mætti 
lengi telja. 

Afleiðingarnar eru mjög slæm-
ar fyrir einstaklinginn en þjóð-
félagið situr einnig uppi með ein-
staklinga með skerta vinnugetu. 
Þá er mikilvægt að vinnumarkað-

urinn sé tilbúinn að laga 
starf viðkomandi að getu 
viðkomandi. Þetta á bæði 
við um ríkisrekin fyrir-
tæki og einkarekin, en því 
miður er ekki mikill vilji 
til þess í dag. Hinn kost-
urinn er að þessir einstak-
lingar fari á örorku. Það 
að ungt frambærilegt fólk 
sitji uppi með varanlegan 
skaða ásamt því að geta 
ekki komist aftur í vinnu 
er dýrt verð fyrir það að 

stunda íþróttir sem eiga að vera 
svo hollar og góðar. 

Rök sem ekki standast
Ef Alþingi ætlar að leyfa bardaga-
íþróttir sem munu leiða til þess 
að einhverjir og jafnvel mjög 
margir glími við varanlega fötl-
un, þá verður Alþingi að tryggja 
að viðeigandi úrræði séu til 
staðar fyrir þessa einstaklinga. 
Því miður getum við ekki stát-
að af því í dag. Það er takmörk-
uð þekking og skilningur í öllu 
samfélaginu sem þeir sem glíma 
við eftirköst heilaáverka þekkja 
alltof vel. Úrræðin eru fá og 
þeir sem lenda á örorku festast 
í þeirri fátæktargildru sem hún 
er. Mikilvægt er að allir þeir sem 
velja að iðka þessar íþróttir, sér-
staklega ef þeir ætla að keppa í 
þeim, geri sér grein fyrir hugs-

anlegum afleiðingum. Í raun og 
veru verða þeir að gera ráð fyrir 
að þeir muni búa við viðvarandi 
einkenni og líklega þó nokkra og 
jafnvel mikla fötlun í kjölfarið. 

Það er mjög mikilvægt þegar 
svona stórar ákvarðanir eins og að 
leyfa keppnir í völdum bardaga-
íþróttum eru teknar, að stjórn-
völd fái álit og mat heilbrigðis-
starfsfólks á hverjar raunveru-
legar afleiðingar svona íþrótta 
geti verið. Það að íþróttamenn 
geti einnig hlotið höfuðhögg í 
öðrum íþróttagreinum eru því 
miður ekki rök sem standast. Við 
verðum að læra að bera virðingu 
fyrir heila okkar og annarra og 
muna að það þarf bara eitt högg 
til að hljóta varanlegan skaða 
af. Í öðrum íþróttum þar sem á 
að heita að ekki sé beitt ofbeldi 
og markmiðið er ekki að reyna 
að rota andstæðinginn getur 
slæmt höfuðhögg eða endurtek-
in höfuðhögg leitt til þess að ein-
staklingurinn verður að hætta í 
sinni íþrótt vegna ofangreindra 
afleiðinga. Hvað fær þá fólk til að 
trúa því að það eigi ekki við um 
bardagaíþróttir? 

Er í lagi að leyfa allar
bardagaíþróttir?

Á nýliðnum landsfundi 
Samfylkingarinnar var 
samþykkt tillaga Ungra 
jafnaðarmanna um að 
horfst verði í augu við þá 
staðreynd að refsirammi 
vímulöggjafarinnar sé of 
strangur og sé ekki til þess 
fallinn að aðstoða fólk sem 
stríðir við vímuefnavanda. 
Þar af leiðandi ætti varsla 
neysluskammta fíkniefna 
ekki að vera refsiverð og 
auknu fjármagni að vera 
veitt í forvarnir og fræðslu 
í stað löggæslu.

Árið 1997 samþykktu ríkisstjórn 
Íslands og Reykjavíkurborg stefnu-
mörkun sem bar yfirskriftina Vímu-
efnalaust Ísland árið 2002. Við 
gerum okkur öll grein fyrir hvernig 
til hefur tekist og erum við jafnvel 
fjær markmiðinu en árið 1997. Því 
liggur það í augum uppi að ríkjandi 
stefna, refsistefnan, gengur ekki 
upp og brýn nauðsyn er að skoða 
aðrar leiðir sem gætu leitt til breyt-
inga til batnaðar er varða þessi mál-
efni.

Núverandi refsistefna í fíkniefna-
málum hefur ekki reynst árangurs-
rík við að draga úr neyslu fíkniefna 
eða koma fíklum til aðstoðar. Þá 
má það teljast beinlínis óréttlátt, að 
fyrir vörslu neysluskammta fíkni-
efna, lendi fólk á sakaskrá sem tak-
marki mjög atvinnutækifæri þess 
og ferðafrelsi til frambúðar. Rann-
sóknir sýna að þeir sem eiga við 
félagsleg, heilsufarsleg eða pers-
ónuleg vandamál að etja eru mun 
líklegri til að verða fíkn að bráð. 
Gríðarlega mikilvægt er því að líta 
á fíkniefnaneyslu sem velferðar- 
og heilbrigðismál fremur en sem 
dómsmál. Fíklum þarf að vera unnt 
að leita sér aðstoðar án ótta um 

gríðarháar sektir og skerta 
atvinnumöguleika. 

Reynslan góð
Skiljanlegt er að það 
heyrist í gagnrýnisrödd-
um þegar rætt er um að 
afnema refsistefnuna og 
afglæpavæða fíkniefni ein-

faldlega vegna þess að við erum 
að stíga skref inn á áður óþekkt-
ar brautir er varða þessi mál. 
Reynslan er þó með afbrigðum 
góð. Afglæpavæðing er ekki líkleg 
til að auka neyslu, né þarf afglæpa-
væðing að gefa það til kynna að 
fíkniefnaneysla sé samfélagslega 
samþykkt, svo lengi sem öflugt 
fræðslu- og forvarnarstarf fari 
fram meðfram varfærnislegum 
skrefum í átt til afglæpavæðingar. 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnun-
in lagði til ekki alls fyrir löngu að 
afglæpavæða einkaneyslu á fíkni-
efnum og í nýrri skýrslu frá Sam-
einuðu þjóðunum er mælt með því 
sama. Þessi leið hefur verið farin í 
fjölmörgum löndum og sífellt bæt-
ist í hóp þeirra landa sem afglæpa-
væða einkaneyslu fíkniefna og 
niður staðan er ávallt jákvæð.

Nauðsynlegt er að átta sig á að 
refsistefnan er ekki að virka og 
að finna þurfi aðra leið í þessum 
málum. Tökum fíklana frekar inn í 
heilbrigðiskerfið og hjálpum þeim 
að vinna bug á fíkninni fremur en 
að refsa neytendum og fara með þá 
inn í dómskerfið sem dregur hvorki 
úr neyslu né neikvæðum áhrifum 
fíkniefnamisnotkunar.

Afglæpavæðing 
einkaneyslu

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Guðbjörg 
Ludvigsdóttir
læknir á Grensási

SAMFÉLAG

Ingvar Þór 
Björnsson
stjórnarmaður
í Ungum 
jafnaðarmönnum

➜ Tökum fíklana 
frekar inn í heilbrigð-
iskerfi ð og hjálpum 
þeim …

ÞRÓUNARSAM-
VINNA

Karl Garðarsson
þingmaður Fram-
sóknarfl okksins og 
formaður Íslands-
deildar Evrópuráðs-
þingsins

Umhverfisstyrkir
 Landsbankans

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Umsóknarfrestur vegna umhverfisstyrkja er til og með mánu-
deginum 20. apríl 2015. Rafrænar umsóknir og nánari upplýsingar 
á landsbankinn.is.

Samfélagssjóður Landsbankans veitir árlega fimm  
milljónir króna í umhverfisstyrki. Markmið umhverfis-
styrkja er að styðja við einstaklinga og félagasamtök  
sem starfa á sviði umhverfismála og náttúruverndar.

Samfélagssjóður Landsbankans hefur það hlutverk að veita styrki til verðugra 
verkefna. Árlega eru ferns konar styrkir veittir: Námsstyrkir, nýsköpunarstyrkir, 
samfélagsstyrkir og umhverfisstyrkir en afreksstyrkir eru veittir annað hvert ár.

� Verkefni á sviði náttúruverndar, 
t.a.m. skógrækt, landgræðsla og 
hreinsun landsvæða.

� Verkefni er nýtast til verndar 
landsvæðum, t.d. vegna ágangs 
búfénaðar eða ferðamanna.

� Verkefni er styðja betra aðgengi 
fólks að náttúru landsins. 

� Verkefni er auka þekkingu 
almennings á umhverfismálum.

� Verkefni er hvetja til umhverfis-
væns hátternis. 

Verkefni sem einkum koma til greina:

➜ Við verðum að læra að 
bera virðingu fyrir heila 
okkar og annarra og muna 
að það þarf bara eitt högg...



Gæddu þér á öðruvísi páskaeggjum í ár! 
Í Iceland færðu gómsæt páskaegg í fjölbreyttu úrvali.
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AlvoGenius  DHA
DHA er ein af Omega 3 fitusýrunum. Rannsóknir hafa sýnt fram á 
jákvæð áhrif DHA á vitsmunaþroska og athyglisgáfu barna ásamt 
bættri andlegri líðan mæðra. Fæst fyrir óléttar konur, konur sem 
stefna á þungun og börn frá þeim tíma sem þau fá fasta fæðu.

Gefðu barninu forskot - DHA fitusýrur fyrir barnsheilann. 

í LyL fjf u

Al G i DHA

Save the Children á Íslandi

Pattra Sriyanonge lífsstílsbloggari 
Hafa gaman með gestum
Eftir að hafa brunað til Kaupmannahafnar í gær til 
að fagna sex ára sambandsafmæli ætlum við Elmar 
að sækja sjö manna hóp gesta frá Íslandi á flugvöll-
inn í hádeginu í dag. Helgin verður svo undirlögð af 
því að hafa gaman með þessum tveimur fjöl-
skyldum sem dvelja hjá okkur yfir helgina.

Borghildur Tumadóttir, list-
rænn stjórnandi Ekkisens
Fer á þrjár  opnanir
Í dag eru þrjár myndlistaropn-
anir sem ég ætla á, MENN 
í Hafnarborg, Nýmálað 2 á 
Kjarvalsstöðum og svo opnar 
Íbbagoggur (Héðinn Finnsson) 
fallega sýningu í Ekkisens. 

Emmsjé Gauti, rappari
Pantar milljón pitsur 
og fer í ljónagryfj u
Vikan fór í vídeógerð og spilerí. 
Í kvöld er ljónagryfja Reykja-
víkurdætra á Frederiksen sem 
verður snilld. Á morgun ætla 
ég að panta milljón pitsur og 
horfa á milljón þætti.

Valgeir Magnússon, fram-
kvæmdastjóri PIPAR/TBWA
Rope yoga og nudd
Hera Björk var hjá mér í mat í 
gær að ræða Eurovision. Í dag 
ætla ég í rope yoga, svo í nudd 
og tjilla allan daginn. Á morgun 
ætlum við konan bæði að vera 
í fríi, fara í göngutúr, eiga fínan 
dag saman og elda góðan mat.

Aðdáendur kvikmyndarinnar 
The Big Lebowski koma saman 
í kvöld í árlegri búninga- og 
spurningakeppni. Auk þess 
verður keppt í keilu, íþróttinni 
sem aðalpersónum myndarinnar 
þykir svo vænt um. 

„Þetta verður í níunda sinn 
sem við höldum þessa hátíð,“ 
segir Svavar Jakobsson, annar 
skipuleggjenda hátíðarinnar. 
Ólafur Jakobsson skipuleggur 
hátíðina ásamt Svavari. 

Á myndinni hér til hliðar 
má sjá sigurvegarann úr bún-
ingakeppninni í fyrra, Sæþór 
Ásgeirsson, í fullum skrúða. 
Svavar segir að menn taki bún-
ingakeppnina misalvarlega. 
„Sumir leggja ofboðslega mikið 
í búningana og tjá sig bara með 
setningum úr myndinni. Maður 
er svolítið óviss með þá menn,“ 
segir Svavar og skellir upp úr. 

Markmið búningakeppninnar 
er að vera sem líkastur pers-
ónum úr myndinni. Hátíðin verð-
ur haldin í Keiluhöllinni í Egils-
höll og stendur öllum til boða að 
mæta. „Við bjóðum alla sem hafa 
aldur til velkomna. Þetta verð-
ur skemmtilegt, húsið verður 
opnað klukkan 20. Þarna verður 
keppt í keilu og síðan höldum við 
spurningakeppni. Hápunkturinn 
og um leið lokahnykkur kvöldsins 
verður svo verðlaunaafhending 
fyrir búningakeppnina en hún 
hefst þarna um hálf tvö.“ 

Svavar segir að það standi 
svo gestum til boða að fara 
á skemmtistaðinn The Big 
Lebowski bar að lokinni verð-
launaafhendingunni. Þeir sem 
verði í búningi fái hvítan Rússa 
án endurgjalds, en drykkurinn 
kemur mikið við sögu í mynd-
inni. „Þetta er alltaf alveg rosa-
lega skemmtilegt kvöld og við 
hvetjum aðdáendur myndarinn-
ar til að mæta,“ segir Svavar að 
lokum.

Sumir tala bara í 
setningum úr myndinni
Sérstök búningakeppni tileinkuð kvikmyndinni The Big Lebowski fer fram í kvöld. 
Einnig er keppt í keilu, íþróttinni sem aðalpersónur myndarinnar halda svo upp á.

Á SÝNINGUNA SNÍKJU-
DÝRIÐ í Norræna húsinu þar 
sem ljósmyndir Sophie Tiller 

eru sýndar. 

Á TOM 
JONES 
og 

hitaðu upp fyrir 
tónleika kapp-
ans í sumar á 
Íslandi.

SPENNUSÖGUNA EITUR-
BYRLARANN LJÚFA eftir 
Arto Paasilinna.

Á AFTUR TIL FRAMTÍÐAR 
III á RÚV í kvöld með allri fjöl-
skyldunni.

LEIKUR EFTIR ATRIÐI   Sæþór Ásgeirsson, sigurvegari búningakeppninnar í fyrra, 
sést hér leika eftir atriði úr myndinni.



Hér trúir fólk á framtíðina

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.asbru.is

Á innan við áratug hefur byggst upp á Ásbrú þróttmikið og litríkt sam félag með 

öfluga mennta stofnun, fjölda spennandi fyrirtækja, grósku mikla nýsköpun og 

blómstr andi mannlíf þar sem skapandi fólk horfir fram á vel launuð framtíðarstörf 

í þeim greinum atvinnulífsins sem vaxa nú hvað hraðast.

Það er af þessum sökum sem Ásbrú er orðið að einu kraftmesta og fram sækn asta 

vaxtar svæði Íslands þar sem sköpun ar gleði og hátækni þekk ing fá notið sín í hverju 

horni – og saman fer jákvæðni og bjartsýni í spenn andi og skemmtilegu samfélagi.
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Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?

Gamla varnarasvæðið við Keflavíkurflugvöll, 
þar sem nú heitir Ásbrú, hefur tekið þvílíkum 
stakkaskiptum á síðustu árum að allir sem 
þangað koma hrífast af uppbyggingunni. 
Hér er suðupottur tækifæra fyrir ungt og 
kraftmikið fólk.    



HAMBORGARHRYGGUR
KJÖTSEL

999
ÁÐUR 1.998 KR/KG

-50%

VERÐSPRENGJA!Kræsingar & kostakjör

Tilboðin gilda 27. - 29. mars 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

BAYONNESKINKA/
BAYONNESTEIK

959
ÁÐUR 1.598 KR/KG

-40%

FRÁBÆRT
VERÐ!

LAMBAHRYGGUR
FERSKUR-FYLLTUR

2.572
ÁÐUR 3.215 KR/KG

KJÚKLINGUR  NETTÓ
FERSKUR - HEILL

699
ÁÐUR 794 KR/KG

700 KR/STK

PÁSKAEGG NR 4 
250 G - ÓDÝRT

HUMAR ÁN SKELJAR
1 KG - 20% ÍSHÚÐUN

3.591
ÁÐUR 6.191 KR/KG

HUMAR VIP ASKJA
800 GR

6.244
ÁÐUR 7.260 KR/KG

HUMAR 1KG
17-25GR, Í POKA

3.991
ÁÐUR 4.989 KR/KG

-42%

NICE&EASY PIZZUR
4 TEGUNDIR

299
ÁÐUR 439 KR/STK

-32%

899 KR/PK

COCA COLA
 4X2L 

ÁÐUR 999 KR/PK

50% AFSLÁTTUR Á NAMMIBAR NETTÓ GRANDA OG NETTÓ MJÓDD   
DAGANA FRÁ 26.MARS – TIL OG MEÐ 6.APRÍL 

MEÐAN  
BIRGÐIR  
ENDAST!



KJÚKLINGABRINGUR
900GR, DANSKAR 

1.391
ÁÐUR 1.761 KR/PK

www.netto.is 
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |

1.575
ÁÐUR 1.969 KR/KG

LAMBALÆRI - GOÐI
SÉRMEYRNAÐ - FROSIÐ

ANDALEGGUR  
OG LÆRI

1.650
ÁÐUR 2.063 KR/KG

ÍSKAKA - EMMESÍS
800ML, 2 TEGUNDIR

799
ÁÐUR 1.259 KR/STK

GRÍSAHRYGGUR
PÖRUSTEIK/BEINLAUS

1.383
ÁÐUR 2.384 KR/KG

-42%

KJÚKLINGALUNDIR
700GR, DANSKAR 

1.391
ÁÐUR 1.761 KR/PK

BLÓMKÁL/BROKKOLÍ
300GR BAKKI

249
ÁÐUR 498 KR/PK

-50%

-36%

HÁTÍÐARBLANDA
0,5 L

89
ÁÐUR 99 KR/STK

9 KR/STK

FREYJA PÁSKAEGG NR.4 
DRAUM/ÆVINTÝRA

1.149 FREYJA PÁSKAEGG NR.9 
DRAUM/ÆVINTÝRA

2.069

Nettó  Akureyri 12.00-18.00
Nettó  Borgarnes 12.00-18.00
Nettó  Egilsstaðir 12.00-18.00
Nettó  Grandi Opið 24. klst
Nettó  Grindavík 12.00-18.00
Nettó  Hverafold 12.00-18.00
Nettó  Höfn 12.00-18.00
Nettó  Kópavogur 12.00-18.00
Nettó  Mjódd Opið 24. klst
Nettó  Reykjanesbær 12.00-18.00
Nettó  Selfoss 10.00-20.00

Opnunartími Nettó pálmasunnudag:
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Sjálfhverfa/sjálfsupphafning
Sjálfsupphafningar-persónuleikaröskun kallast 
narcissism á ýmsum erlendum málum eftir 
hinni sjálfumglöðu grísku hetju Narcissusi 
sem ekki gat fengið nóg af sinni eigin spegil-
mynd. Hún einkennist af því að vera yfirmáta 
sjálfumglaður og upptekinn af sjálfum sér. 

Siðblinda 
Hvatvísi og skortur á samkennd einkennir 
þá sem eru siðblindir, skortur á sektarkennd, 
hirðuleysi um eigið öryggi og annarra og erfið-
leikar við að fylgja reglum. Sjálfshlutgerving: 
Það þegar einstaklingur lítur á og metur eigin 
líkama út frá sjónarhorni annarra, með fókus 
á líkamlega eiginleika, frekar en út frá eigin 
sjónarhorni.

SKILGREININGAR Á 
PERSÓNULEIKARÖSKUNUM

SÓL 

Vítahringur 
samfélagsmiðlanna
Bæði sjálfh verfa og sjálfs hlutgerving 
tengjast því að eyða meiri tíma á 
samfélagsmiðlum og í myndvinnslu 
á sjálfsmyndum.  Hegðun sem 
verður að vítahring segir Jessie Fox.

Selfi e-framleiðsla 
og andfélagsleg hegðun
Einkenni siðblindu og sjálfh verfu 
eru meiri hjá þeim sem setja mikið 
af sjálfsmyndum af sér á netið. 
Hvort tveggja er andfélagsleg 
hegðun í andstöðu við samkennd.

Sjálfh verfi r laga til myndir
Sjálfh verfi r eru líklegri til að setja 
fl eiri sjálfsmyndir af sér á netið og 
leggja sig fram um að þeir líti sem 
best út á myndum sínum.  

Siðblindir #no fi lter
Áhugavert er að þeir karlar sem 
sýndu einkenni sið blindu og settu 
mikið af sjálfsmyndum á netið voru 
ekki líklegir til að laga þær til fyrir 
birtingu. 

Rannsóknin: (The Dark Triad and trait self-
objectification as predictors of men’s use and self-
presentation behaviors on social networking sites)

NÝJAR RANNSÓKNIR 
UM TENGSL SIÐBLINDU, 

SJÁLFSDÝRKUNAR OG 
SJÁLFSMYNDA Á 

SAMFÉLAGSMIÐLUM

Í EIGIN 
SÓLKERFI

Sjálfsdýrkun er manninum í blóð borin og alls ekki 
nýtt fyrirbæri þótt hún færist í aukana á tímum 

samfélagsmiðlanna. Nýjar rannsóknir sýna tengsl 
þess að setja margar sjálfsmyndir á netið og 

siðblindu, sjálfsdýrkunar og sjálfshlutgervingar. Dr. 
Ólína Þorvarðardóttir og Steinunn Gestsdóttir, 

lektor í þroskasálfræði, ræða um jákvæð og 
neikvæð áhrif samfélagsmiðla.

Ný rannsókn sýnir tengsl sið-
blindu, sjálfsdýrkunar og þess 
að birta sjálfsmyndir á netinu. 
Karlmenn sem pósta mörgum 
sjálfsmyndum af sér á netinu 
eru líklegri til að vera með 

einkenni siðblindu, persónuleikaröskun 
sem einkennist af andfélagslegri hegðun. 

Rannsóknin var birt í læknaritinu Pers-
onality and Individual Differences og tók 
til 800 karlmanna á aldrinum 18-40 ára. 

Hún staðfesti það sem flesta grunar 
sjálfsagt að karlmenn sem birta selfie af 
sér á netinu eru einnig líklegri til að vera 
sjálfhverfir. Sjálfhverfu og sjálfshlut-
gervingu mátti einnig greina í hegðun 
karla sem löguðu til selfie-myndir í mynd-
vinnsluforritum áður en þær voru birtar á 
netinu. 

Óbilgirni og grófari samskipti
Dr. Ólína Þorvarðardóttir þjóðfræðingur 
segist ekki furða sig á niðurstöðum rann-
sókna og segir nálægðina nauðsynlega til 
þess að eiga í innihaldsríkum samskiptum. 
„Fólk situr aleitt við tölvuna í húmaðri íbúð 
og teygir sig út í heiminn í gegnum tölvu-
skjáinn, án líkamlegrar nálægðar við hóp-
inn sem það er að tala við. Þá eru öll skila-
boð sem okkur er í blóð borið að meðtaka, 
eins og augnatillit, sársaukasvipur og lík-
amstjáning viðmælandans fjarri. Við sjáum 
hvernig þetta birtist á netinu í meiri óbil-
girni og grófari samskiptum heldur en við 
viðhöfum almennt þegar við erum í raun-
verulegri nálægð við annað fólk. Ábyggi-
lega er þetta að hluta til vegna þess að 
líkamstjáningin, sem hefur svo mikla þýð-
ingu, er ekki til staðar í tölvusamskiptum.“

Ólína segir óvægna umræðu vera ein-
kenni á þessum skorti á nálægð. „Breiðu 
spjótin tíðkast núna í opinberri umræðu, þá 
er ég að vísa til stóryrða og dómhörku sem 
mér finnst meira áberandi en áður. Ástæð-
an er ekki síst sú að þú hefur ekki lifandi 
manneskju fyrir framan þig þegar þú ert 
að tjá þig á lyklaborðinu. Ég held að þetta 
skýri hve mikil harka og festa er komin í 
samskipti fólks á netinu. Þetta skýrir stór-
yrðin og sjálfsánægjuna. Um leið og fólk 
er farið að vera meira í eigin heimi fer 
það sjálft að skipta meira máli. Það verður 
sjálft sólin í eigin sólkerfi.“

Lifað í gegnum samfélagsmiðlana
Hún tekur dæmi um skort á nálægð 
í hversdagslegum aðstæðum. „Ég 
sá mjög áhugavert lítið myndband 
á netinu sem sýndi m.a. lítið barn 
að koma inn í eigin afmælisveislu. 
Barnið sá ekki í augun á nokkrum 
manni vegna þess að allir voru með 
síma og myndavélar fyrir andlit-
um sínum að taka myndir. Þá er 
algengt að fólk er statt einhvers 
staðar og það hvorki man eftir né 
hefur færi á að njóta augnabliksins 
af því að myndatökur hafa forgang 
– það þarf að ná sjálfu. Þannig erum 

við farin að lifa í gegnum samfélags-
miðlana.“

Margir hafa lýst yfir áhyggjum af 
því að samkennd sé á undanhaldi þegar 

sjálfsdýrkun og siðblinda færist í aukana.
„Mér finnst þetta tvennt haldast í hendur 
og er þess vegna sammála kenningum sem 
hafa komið fram um þetta. Ef manneskjan 
einangrar sig alltaf meir og meir og tölvan 
verður hennar eini gluggi, þá mun þróunin 
færa okkur frá öðru fólki og auka firringu 
í samskiptum. Við sjáum nú þegar hvernig 
samskipti innan okkar litla samfélags hafa 
breyst á fáum áratugum. Þegar ég var að 
alast upp átti fólk í alvöru samskiptum, 
það datt inn í kaffi og heimsóknir af því þá 

var ekki mikið um aðra afþreyingu. Maður 
var manns gaman. Þetta hefur breyst. 
Fólk kemur þreytt heim úr vinnu og sest 
við tölvuna og vill fá frið. Svo er rasað út á 
lyklaborðinu.“

Ólína nefnir að sjálfsdýrkun sé mann-
inum í blóð borin og alls ekki nýtt fyrir-
bæri þótt hún færist í aukana á tímum sam-
félagsmiðlanna. Hún rifjar upp dæmi fyrir 
tíð samfélagsmiðla. „Mér er mjög minnis-
stætt fréttaskot af flugslysi sem varð í 
Potomac-ánni í Washington 1982. Fólk var 
að berjast fyrir lífi sínu í ánni. Þyrlurnar 
svifu yfir og það var verið að hífa upp eina 
og eina manneskju meðan aðrar börðust 
um í vatninu. Við árbakkann stóð frétta-
maðurinn frammi fyrir sjónvarpsáhorf-
endum. Hann benti út í ána og sagði: „Hér 
í fárra metra fjarlægð er kona að berj-
ast fyrir lífi sínu. Verður henni bjargað?“ 
Hann hefði ekki þurft annað en að henda 
trefli út í ána til að bjarga henni sjálfur. En 
honum var augljóslega meira virði að skjal-
festa sjálfan sig á vettvangi,“ segir Ólína. 

Aðgát skal höfð í nærveru sálar
„Við erum borin til sjálfsdýrkunar. Allt 
okkar líf gengur út á að þjálfa úr okkur 
sjálfsdýrkunina og þroska með okkur sam-
kenndina. Svo eru það samfélagslegu skil-
yrðin sem ráða því hvort vel tekst til. Það 
er erfiðara að þroska hana í dag en fyrir 
hundrað árum þegar nálægðin var svo 
mikil að fólk gat varla snúið sér við án þess 
að rekast á aðra manneskju, til dæmis í 
gamla torfbænum.“
Frekari rannsókna er þörf á samfélaginu 
um áhrif breyttra tjáningaraðferða að mati 
Ólínu og hún telur að þróunin geti haft nei-
kvæð áhrif á samfélagið til lengri tíma. Ég 
held að við þurfum alltaf að vera meðvituð 
um hvað það er sem raunverulega skiptir 
máli í lífinu og að aðgát sé höfð í nærveru 
sálar, eins og skáldið sagði. Það sem truflar 
sviðsmyndina í dag er að „nærvera sálar“ 
er ekki sú sem hún áður var. Ég myndi 
telja ástæðu til að hvetja til frekari sam-
félagsrannsókna um áhrif samfélagsmiðla 
og breyttra tjáningaraðferða á samskipti 
okkar. Samfélagsmiðlarnir hafa líka áhrif á 
menninguna og þjóðarsálina. Okkur hættir 
til að verða samdauna okkar eigin ósiðum 
og með tímanum hættum við að taka eftir 
þeim. Þannig getur sambandsleysi og sam-
kenndarskortur sem leiðir til grófari sam-
skipta haft neikvæð menningarleg og sam-
félagsleg áhrif til lengri tíma.“

Fox og rannsóknarteymi hennar við 
Ohio-háskóla vinnur nú að sams konar 
rannsókn þar sem konur eru rannsóknar-
efnið og bráðabirgðaniðurstöður gefa til 
kynna að niðurstöðurnar geti líka átt við 
konur. Konur sem setja mikið af sjálfs-
myndum af sér á netið sýni líka einkenni 
sjálfhverfu og siðblindu. Þá virðist Jesse að 
sjálfshlutgerving sé enn meiri hjá konum 
en körlum og var það viðbúið að hennar 
mati. Fox sagðist trúa því að margir festust 
í vítahring. Fólk sem hlutgerir sjálft sig, 
setji fleiri sjálfsmyndir á netið, sem leiði 
til meiri endurgjafar frá vinum á netinu, 
sem hvetur þá enn frekar til að setja fleiri 
myndir af sér á netið.

 
Áhrifin líka jákvæð

Steinunn Gestsdóttir, lektor í þroskasál-
fræði, segir samfélagsmiðla komna til að 
vera. Þeir hafi breytt tilveru barna og full-
orðinna og hún ráðleggur fólki að einbeita 
sér að jákvæðum áhrifum notkunar sam-
félagsmiðla. „Fyrstu viðbrögð almennings 
þegar í ljós koma neikvæðar afleiðingar 
notkunar samfélagsmiðla eru fordæming. 
En það er ýmislegt mjög jákvætt sem leiðir 
af notkun þeirra, þau geta átt alvöru vin-
skap á netinu. Þetta er orðinn stór hlutur af 
því hvernig við eigum samskipti í dag, við 
þurfum einfaldlega að taka það til greina 
sem mikilvægan hluta af lífi barna og ung-
linga og einsetja okkur að læra á það fyrir 
okkur sjálf, og börnin okkar hvernig notk-
unin getur haft jákvæð áhrif.“ 

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjanabjorg@frettabladid.is
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  Við sáum þetta 
eintak reyna að 
dansa um daginn. 
Hann hætti þegar 
hann sá okkur 
hlæja að honum.
Notendur vefsins 4Chan 
birtu þessa mynd og 
skrifuðu við hana ofan-
greinda athugasemd. 
Netsamfélagið fordæmdi 
kaldlyndið.

Tracy Alloway, sálfræðingur við háskólann 
í Norður-Flórída, rannsakaði Facebook-
notkun fullorðinna á aldrinum 18-50 ára 
og komst að því að þeir sem settu mikið 
af myndum af sér á síðu sína, höfðu meiri 
einkenni sjálfsupphafningar. Hins vegar 
komst Alloway að því að aðrir möguleikar 
síðunnar, svo sem spjallið, ýtti undir sam-
kennd. 

Nýlega hreyfði lítil saga af samkennd við 
fólki. Skjáskot af tilraunum notenda vefsins 
4Chan til þess að gera lítið úr manni að 
dansa fóru eins og eldur í sinu um net-
heima. Í skjáskotinu sáust tvær myndir af 
dansandi manni. Við þær var skrifað: „Við 
sáum þetta eintak reyna að dansa um dag-

inn. Hann hætti þegar hann sá okkur hlæja 
að honum.“ Netsamfélagið brást illa við og 
fordæmdi kaldlyndið. 

Kona að nafni Cassandra Fairbanks hóf 
sérstakt átak á Twitter, þar sem hún bað 
fólk um að hjálpa sér að finna manninn, 
svo hún gæti dansað við hann. Umræðan 
um manninn var merkt #FindDancingMan. 
Eftir mikla leit á Twitter fannst dansandi 
maðurinn sem ætlar að mæta í stóra dans-
veislu sem haldin verður honum til heiðurs. 

Þessi saga er ekki einsdæmi, sam-
takamáttur samfélagsmiðlanna er mikill 
þótt rannsóknir vísindamanna minni á 
mögulegar neikvæðar afleiðingar notkunar 
þeirra.

Leitin að dansandi manninum sýnir að samkennd lifi r góðu lífi  á netinu
Þess eru dæmi að netsamfélagið fordæmi kaldlynda hegðun netníðinga. Notkun samfélagsmiðla getur ýtt undir samkennd.

SJÁLFSMYNDIR SEM LÝSA 
SKORTI Á SAMKENND ER 
VÍÐA AÐ FINNA Á NETINU

FIRRTAR 
SJÁLFSMYNDIR

EKKI HOPPA STRAX  Hér má sjá 
sjálfsmynd af konu sem stillir sér 
upp með karlmann í sjálfsmorðshug-
leiðingum í baksýn. 

SJÁLFSMYND MEÐ HEIMILIS-
LAUSUM  Skortur á samkennd hlýtur 
að valda því að fólki finnst í lagi að 
henda gaman að bágum lífskjörum 
samborgara sinna. 

SJÁLFSMYND Í JARÐARFÖR  
Með þann látna í baksýn.  

HÓPSJÁLFSMYND Á SJÁLFS-
MORÐSVETTVANGI  Hér er heill 
hópur á ferð á vegi í Paramount sem 
tekur af sér mynd. Svo virðist sem 
tilefnið sé gleðilegt en í baksýn er 
maður sem ætlaði að fyrirfara sér. 

Danny Bowman fékk áráttu fyrir 
því að taka hina einu sönnu selfie. 
Áráttan varð til þess að hann tók 
um það bil 200 myndir af sér á 
dag. Engin myndanna þótti honum 
nógu góð og hann eyddi allt að tíu 
klukkustundum á dag í myndatök-
urnar. Vanlíðanin vegna þessa knúði 
hann til þess að reyna að svipta sig 
lífi. Danny er nú í læknismeðferð við 
geðvanda sínum. 

SAGA DANNY

• Fargjaldið veitir ekki vildarpunkta
• Flug, gisting og skoðunarferðir er ekki  

endurgreitt nema veður hamli flugi
• Hámarksfjöldi 24 manns
• Greiða verður með 4 vikna fyrirvara

GRÆNLAND Í DAG
FERÐ ELDRI BORGARA 
DAGANA 20. – 23. JÚNÍ 2015

Bókanlegt hjá hópadeild Flugfélags 
Íslands í síma 570 3075  virka daga milli 
kl. 09:00 og 16:00 eða með tölvupósti 
hopadeild@flugfelag.is

180.000 kr. 200.000 kr.
Verð á mann í tveggja manna herbergi Verð á mann í eins manns herbergi

OG FORNAR BYGGÐIR NORRÆNNA MANNA

LAUGARDAGUR 20. JÚNÍ

SUNNUDAGUR 21. JÚNÍ

MÁNUDAGUR 22. JÚNÍ

ÞRIÐJUDAGUR 23. JÚNÍ

INNIFALIÐ:

FLUG TIL NARSARSUAQ
OG STAÐARSKOÐUN

SKOÐUNARFERÐ TIL 
GARÐA – IGALIKO

SIGLING TIL NARSAQ

BRATTAHLÍÐ – QASSIARSUK

• Brottför frá Reykjavíkurflugvelli   
kl. 13:00 og komið til Narsarsuaq við 
Eiríksfjörð kl. 14:00 að staðartíma.

• Skoðunarferð um Narsarsuaq.
• Frjáls tími.

• Siglt um Qooroq (Ísafjörð) milli 
tignarlegra borgarísjaka. 

• Komið að landi í Itividleq og gengið 
þaðan til Igaliku (Garða).

• Hádegsverður snæddur í Görðum 
og að skoðun lokinni haldið aftur til 
Narsarsuaq.

• Siglt út Eiríksfjörð til bæjarins Narsaq. • Hádegsverður, bæjarskoðun og siglt 
aftur heim til Narsarsuaq að loknum 
góðum degi.

• Siglt þvert yfir Eiríksfjörð til 
Qassiarsuk (Bröttuhlíðar). Meðal 
annars eru skoðaðar rústir bæjar Eiríks 
rauða, eftirlíking af Þjóðhildarkirkju og 
fornum landnámsbæ.

• Aftur siglt til Narsarsuaq.  Brottför til 
Reykjavíkur kl. 14:45.

• Flug til og frá Narsarsuaq.
• Gisting á Hótel Narsarsuaq í þrjár 

nætur með fullu fæði.

• Bátsferðir, akstur og skoðunarferðir 
samkvæmt ferðalýsingu.

• Fararstjóri er Edda Lyberth
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Þegar Hugrún Jónsdóttir 
var 19 ára gömul byrjaði 
hún í sambandi með strák 
sem virtist vera fullur 
sjálfsöryggis, klár og 
fyndinn. Hálfu ári síðar 

byrjaði hann að beita hana ofbeldi. 
Það fór síðan stigvaxandi næstu sjö 
árin eða þar til hún laumaðist út af 
heimili þeirra í skjóli nætur með 
nýfætt barn þeirra. Það var fyrir 
ellefu árum. 

Hugrún er sterk kona, þekkir 
sjálfa sig vel og tilfinningar sínar, 
fékk heilbrigt og gott uppeldi í 
æsku og hefur sterka réttlætis-
kennd. Hún burðaðist með skömm-
ina sjálf í mörg ár og í skjóli þagn-
ar gat ofbeldismaðurinn brotið 
hana kerfis bundið niður. Hún segir 
skömmina og þögnina gera heim-
ilisofbeldi að tabúi í samfélaginu 
og búa til staðalmyndir um hvern-
ig manneskjur verða fyrir því. Hún 
vill segja sína sögu til að rjúfa þessa 
þögn og ögra þeim hugmyndum 
sem fólk kann að hafa um heimilis-
ofbeldi. 

Mörkin máðust burt 
„Ef einhver sparkar í bílinn þinn 
þannig að það sér á honum, þá þeg-
irðu ekki yfir því heldur segir hátt 
og ákveðið frá því. Af hverju ætti 
það að vera eitthvað öðruvísi ef ein-
hver sparkar í mann sjálfan? Ég 
vildi að ég hefði hugsað svona skýrt 
þessi sjö ár sem ég var beitt ofbeldi 
en stór hluti af ofbeldinu fólst í að 
brjóta mig andlega niður þannig að 
ég hætti að trúa á sjálfa mig og upp-
lifun mína.“ 

Hugrún er frá Akureyri en flutti 
til Reykjavíkur til að búa með kær-
astanum eftir hálfs árs samband. 
Fljótlega eftir það byrjaði andlega 
ofbeldið. „Hann átti við ákveðna 
erfiðleika að stríða frá því í æsku 
og ég vildi hjálpa honum. Þannig að 
til að halda friðinn sætti ég mig við 
að hann fékk sínu framgengt. Áður 
en ég vissi af var sambandið fast í 
því formi.“ 

Andlega ofbeldið fólst í niðurlæg-
ingu og skömmum. Hugrún gerði 
allt vitlaust eða illa. Hann krafðist 
endalausrar umhyggju, að hún hugs-
aði fyrst og fremst um hann og hans 
þarfir. Alveg sama hvað hún reyndi 
að sýna honum hve mikið hún elsk-
aði hann, þá var það ekki nóg. Hann 
sýndi henni aftur á móti enga hlýju 
á móti. Þau höfðu verið saman í tvö 
ár þegar líkamlega ofbeldið byrjaði. 

„Við lentum í enn einu rifrildinu 
en ég reyndi alltaf að sporna við 
fótum og láta hann ekki vaða yfir 
mig. Mörkin mín voru reyndar allt-
af að færast lengra og lengra frá því 
sem telst eðlilegt. Við vorum að ríf-
ast og hann segir eitthvað sem gekk 
algjörlega fram af mér og var svo 
ljótt að ég sló hann ósjálfrátt utan-
undir. Í hausnum á mér sá ég þetta 
fyrir mér eins og í bíómynd. Að 
hann myndi hrökkva í kút og taka 
utan um mig og biðja mig afsökunar. 
En þess í stað sló hann mig til baka. 
Hann notaði þetta á mig út sam-
bandið, að það var ég sem byrjaði 
ofbeldið. Hann réttlætti þannig allt 
sem hann gerði og ég í raun líka.“ 

Fannst við jafn sek 
Upp frá þessu fór hann að beita lík-
amlegu ofbeldi til að fá stt fram. 
Þegar hann var ómögulegur og 
honum leið illa bjó hann til spennu 
og í kjölfarið rifrildi. Því fylgdi að 
hann kleip Hugrúnu undir hand-
legg eða sneri upp á fingur hennar. 

Eitthvað sem sást lítið eða alls ekki 
í daglegu lífi, en var engu að síður 
mjög sársaukafullt. Hugrún fór að 
gera sér grein fyrir alvöru málsins 
og ætlaði sér að hætta með honum. 
En kærastinn náði að sannfæra 
hana um að þau ættu það skilið frá 
hvort öðru að reyna að bjarga sam-
bandinu. Eftir að hún samþykkti það 
festist hún algjörlega í gildrunni og 
ofbeldið fór stigvaxandi upp frá því. 

„Fyrir sjálfri mér og vinkonum 
mínum sem höfðu áhyggjur af mér 
þá réttlætti ég þetta með því að 
honum liði bara svo illa. Ég viður-
kenndi að það væri ofbeldi í sam-
bandinu en sagði að við værum 
jafn sek um það. Að við værum bæði 
bara klikkuð. Ég leit svo á að við 
værum svona ástríðufull og miklar 
skapmanneskjur. Hann náði síðan 
smátt og smátt að einangra mig frá 
fjölskyldu minni og vinum. Hann 
talaði sífellt illa um þau og reyndi að 
stjórna öllum mínum samskiptum. 
Ég var ósköp ein í Reykjavík, búin 
að missa samband við allt og alla.“

Bjó til fáránleg rifrildi 
Hugrún reynir að lýsa persónu-
einkennum og aðferðum hans við 
að búa til rifrildi. „Hann var mik-
ill reglumaður, drakk til dæmis 
ekki eða neytti vímuefna. Hann var 
með þrifáráttu á hæsta stigi, það 
þurfti alltaf allt að vera fullkomið. 
Við eyddum ábyggilega svona sex 
tímum á viku í að þrífa fjörutíu fer-
metra íbúð sem við bjuggum í. Hann 
var líka mikill rútínumaður og það 
þurfti alltaf að klára það sem maður 
byrjaði á. Það var oft sem við borð-
uðum kvöldmat og horfðum svo á 
tvo þætti og eina bíómynd áður en 
við fórum að sofa. Stundum fórum 
við að rífast á miðju kvöldi og hann 
réðst á mig. En svo þurfti alltaf að 
sættast og klára að horfa á mynd-
ina sem var í sjónvarpinu áður en 

við fórum að sofa. Hann vildi alltaf 
að ég væri í megrun, færi í rækt-
ina og væri nákvæm í bókhaldinu. 
Mörg rifrildin hófust á því að hann 
sakaði mig um að hafa stolist til að 
borða nammi eða að hafa eytt meiri 
pening en ég mátti. Þau rifrildi end-
uðu svo á að hann beitti mig einnig 
líkamlegu ofbeldi.“ 

Missti barn á meðgöngu
Þegar Hugrún varð síðan ólétt 
versnaði ástandið til muna. Alla 
meðgönguna beitti hann hana 
ofbeldi – oft langt fram á nætur – 
en svo þurfti hún að biðjast nógu 
sannfærandi afsökunar á hegðun 
sinni til að þau gætu sæst og klárað 
að horfa á myndina í sjónvarpinu. 
Hann sá aldrei neitt að sinni fram-
komu og baðst aldrei afsökunar eða 
hafði áhyggjur af því að hún væri 
þreytt. Hann skorti alla samkennd. 

„Einu sinni boraði hann fingri svo 
langt upp í nefið á mér að ég fékk 
blóðnasir. Þá sagði hann að blóðnas-
ir væru bara eðlilegur fylgikvilli á 
meðgöngu. Á meðgöngunni flúði 
ég í nokkra daga til mömmu hans 
og bjó hjá henni. Þetta fór ekkert 
framhjá henni en hann beitti hana 
líka ofbeldi, bæði andlegu og lík-
amlegu. Þarna vorum við að reyna 
að laga ástandið. Ástandið á okkur, 
sko.“ 

Þegar Hugrún var komin 35 
vikur á leið enduðu þau í slagsmál-
um um miðja nótt þar sem hann tók 
afar harkalega á henni. Næsta dag 
fann Hugrún engar hreyfingar hjá 
barninu og þau fóru upp á spítala. 
Litli drengurinn þeirra var dáinn. 
Seinna kom í ljós að það voru bæði 
blóðtappar í naflastreng og barninu 
sjálfu.“

„Það er vitað að högg og stymp-
ingar geta valdið blóðtöppum en 
það var aldrei rannsakað sérstak-
lega í mínu tilfelli, enda sagði 

Erla Björg 
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

Þögnin er versti óvinurinn 
Hugrún Jónsdóttir var í sjö ár í sambandi með manni sem beitti hana ofbeldi. Hún fylltist skömm yfir að hún, þessi sterka 
kona, skyldi láta ofbeldið viðgangast. Skömmin nærði þögnina og þögnin gaf honum frelsi til að meiða hana og hennar líf.

  Ég viðurkenndi að það 
væri ofbeldi í sambandinu 
en sagði að við værum jafn 
sek um það. Að við værum 
bæði bara klikkuð. Ég leit 
svo á að við værum svona 

ástríðufull og miklar 
skapmanneskjur. 

   Þegar hann var heima 
naut ég þess líka að sitja í ró 
í strætó á leiðinni í vinnuna 

eða fara í ræktina og leggj-
ast bara á teygjudýnurnar 
og slaka á. Oft sofnaði ég.

  Ég skammaðist mín 
fyrir að hafa lent í þessu, ég 

sem átti að vera svo sterk 
kona, flott og dugleg. Það 

getur líka verið erfitt að 
viðurkenna að maður hafi 

haft rangt fyrir sér. 

ENN AÐ EIGA VIÐ AFLEIÐINGAR  Hugrún þjáist af áfallastreituröskun, kvíða og vefjagigt sem á rætur að rekja til streitunnar og álagsins sem hún bjó við. Einnig hafði hún aldrei fengið frið til að vinna úr sorginni við 
að missa litla drenginn sinn.  MYND/AUÐUNN



HLUTI AF BYGMA

PÁSKAR!
BESTU KAUPIN Í HÚSASMIÐJUNNI

499 kr

PÁSKALILJUR Í POTTI

1.699 kr

FULLT VERÐ: 2.490

1.290 kr
PÁSKALILJUR 10 STK

Páskalambið á alvöru grilli

3000604

Hágæða grill frá 
Norður Ameríku
3 ryðfríir brennarar: 
Grillgrind úr pottjárni
Postulínshúðuð  
vermigrind
Grillflötur: 37,5 x 
57,25 
3000611

BARON 320

65.990 kr

FRÁBÆRT VERÐ

3000603

Hágæða grill frá 
Norður Ameríku
3 ryðfríir brennarar:  
Grillgrind úr pottjárni
Postulínshúðuð 
vermigrind
Grillflötur: 37,5 x 57,25
3000603

MONARCH 320

78.800 kr

FRÁBÆRT VERÐ

3000604

Hágæða grill frá 
Norður Ameríku
3 ryðfríir brennarar: 
Grillgrind úr pottjárni
Postulínshúðuð  
vermigrind
Grillflötur: 38 x 67 cm

ROYAL 320

59.600 kr

FRÁBÆRT VERÐ

Evrópsk gæðareiðhjól fyrir alla fjölskylduna

SÝPRIS NÝ SENDING

Harpa Sjöfn veggmálning 10 ltr.
Sterk silkimött innimálning
7119968-7120006

Tilboð gilda aðeins um helgina

Damixa handlaugartæki Rowan
8000236

Reiðhjól 26” Trophy 19”grind
19”Grind úr álblöndu 6061. 18 gírar.  Afturskipting Shimano 
TY18. Skipting Shimano Revoshift. V bremsur. Þyngd. 15,7 kg. 
Með fjöðrun.
3899989

35.900 kr

FRÁBÆRT VERÐ

7.421 kr

FULLT VERÐ: 9.895

2.490 kr

FULLT VERÐ: 3.999

5.999 kr

FULLT VERÐ: 8.999

Harðparket eikarplanki
30 ára ábyrgð
Slitþolsflokkur 32,  8 mm þykkt
147056

Höggborvél
600W
5245308

1.695 kr/m2

FRÁBÆRT VERÐ

Allt fyrir fermingarveisluna

Kökudiskur
2001286

Glasasett 
30 stk
2201165

Blástursofn EOC 3411AOW
Hvítur. 74 ltr, orkunýting A
1830203

72.690 kr

FRÁBÆRT VERÐ

Uppþvottavél ES 55201LOX
Orkunýting A+
1808977

72.990 kr

FRÁBÆRT VERÐ

AUTHOR ENERGY 20” rautt
6 gira Shimano Revoshift skipting, afturskipting 
Shimano TY-18.
3899961

33.900 kr

FRÁBÆRT VERÐ

17.855 kr

FRÁBÆRT VERÐ

3.453 kr

FRÁBÆRT VERÐ

ÖLL HARPA SJÖFN 
MÁLNING!

25%
afsláttur
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konur og 8 börn 
dvelja nú í 

Kvennaathvarfi nu. Það er 
með mesta fj ölda sem þar 
hefur dvalið. Rekja má 
þennan mikla fj ölda í 
athvarfi nu og fj ölgun til-
kynn inga um heimilisofb eldi 
til átaks gegn heimilisof-
beldi og aukinnar umræðu.

ég ekki frá ofbeldinu. Þetta var 
versta, ljótasta og erfiðasta upplif-
unin mín. Ég lá í sjúkrarúminu með 
drenginn minn í fanginu og ég man 
að ég hugsaði að ég myndi aldrei fá 
að sjá augun hans opnast. Hann og 
mamma hans voru hjá mér og hann 
fór allt í einu að rífast við mömmu 
sína og ætlaði að lokum að ráðast á 
hana. Ég þurfti að stoppa hann og 
ganga á milli. Hann hleypti ekki 
einu sinni foreldrum mínum inn til 
mín því hann var svo ómögulegur. 
Öll þessi erfiða reynsla snerist ein-
göngu um hann og hans eigin til-
finningar. Í sorginni eftir þetta fór 
það svo í taugarnar á honum að ég 
væri ekki að díla við þetta eins vel 
og hann, að syrgja „rétt“ eins og 
hann.“

Fór í ræktina til að fá frið
Hugrún varð fljótt ólétt aftur og enn 
versnaði ofbeldið. Hann var farinn 
að taka hana kverkataki og herða 
að öndunarveginum. Hrinda henni 
upp að vegg og snúa harkalega upp 
á handleggi hennar. Hver dagur var 
fullur kvíða og hræðslu. Hún leitaði 
tvisvar til Kvennaathvarfsins og 
reyndi að safna kjarki til að fara 
frá honum. En hún var orðin svo 

einangruð að hún vissi varla lengur 
hvernig henni sjálfri leið – og þar 
að auki voru hugmyndir hennar um 
hvað teldist eðlilegt orðnar verulega 
brenglaðar eftir mikið og langvar-
andi andlegt ofbeldi. 

„Hann var í þannig vinnu að 
stundum var hann tvo daga í burtu. 
Þá slakaði ég á, sleppti þrifunum 
og gerði eitthvað bara fyrir sjálfa 
mig. Það var gífurlegt frelsi. Þegar 
hann var heima naut ég þess líka að 
sitja í ró í strætó á leiðinni í vinn-
una eða fara í ræktina og leggjast 
bara á teygjudýnurnar og slaka á. 
Oft sofnaði ég. Á þessum tíma var 
ég enn svo mikill krakki, enda hafði 
ég ekki náð að þroskast neitt í okkar 
sambandi.“

Réðst á mig við brjóstagjöf 
Þau eignast síðan heilbrigða stúlku 
sem Hugrún sá síðan alveg ein um. 
„Ofbeldið varð snarpara og harðara. 
Einu sinni lá ég uppi í rúmi og var að 
gefa stelpunni. Hann var að fara að 
vinna en þar sem honum fannst ég 
ekki kveðja hann nógu fallega sneri 
hann við og réðst harkalega aftan 
að mér. Ég gat ekki notað hand-
legginn í mánuð á eftir. Nokkrum 
dögum síðar réðst hann á mig, sett-

HEIMILISOFBELDI Á ÍSLANDI

VILL RJÚFA ÞÖGNINA  Hugrún segir sjö ára þögn sína hafa gefið ofbeldismann-
inum frelsi til að meiða hana og hennar líf.  MYND/AUÐUNN

42% 
kvenna hafa 
verið beittar 
heimilisofb eldi 
einhvern tímann 
á ævinni*

246 
mál vegna 
heimilisof-
beldis skráð 
að meðaltali á 
ári hjá lögregl-
unni á höfuð-
borgar-
svæðinu. 

20 
mál á mánuði 
að meðaltali. 

290 
mál voru skráð 
árið 2014. 

Þjónusta fj ársvelt
Afl ið sinnir þjónustu 
fyrir alla sem hafa orðið 
fyrir kynferðisofb eldi 
eða heimilisofb eldi á 
öllu Norðurlandi. 
Samtökin eru þó ekki á 
fj árlögum og þurfa því 
að reiða sig á styrki frá 
ári til árs. Óvíst er um 
starfsemina næsta árið. 

1.000 
einkaviðtölum við 
þolendur ofb eldis 
sinnti Afl ið á 
síðasta ári. 

ÞOLENDUR GERENDUR TENGSL
➜ Mál skráð í janúar 2015

55% 
18-39 ára 

75% 
konur 

64% 
íslenskir 

67% 
með börnum 
á heimili**

59% 
18-39 ára 

86% 
karlar 

67% 
íslenskir

75% 
ofbeldi 
milli fyrrver-
andi maka

morð sem 
hafa verið 

framin á Íslandi frá 
árinu 2003 má 
rekja til heimilis-
ofb eldis. Það eru 
60% morða sem 
framin voru á 
þessu tímabili. 

11 12 

*Félags- og trygginga-
málaráðuneytið, 2010. 

** Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu

Leikhópurinn RaTaTam safnar 
sögum af heimilisofbeldi með 
viðtölum við þá sem reynslu hafa 
af ofbeldinu og mun setja upp 
sýningu byggða á samtölunum í 
haust. „Það er ótrúlegt hvað fólk 
er tilbúið að opna sig. En það er 
magnað að segja frá því að flestir 
sem við höfum talað við hafa ekki 
sagt neinum frá þessu og eru að 
opna á þetta í fyrsta skipti,“ segir 
Guðrún Bjarnadóttir, einn með-
limur leikhópsins. „Við höldum 
nafnleynd enda ekki allir sem 
treysta sér til að opna sig fyrir allri 
þjóðinni. En þetta er ein leið til að 
rjúfa þögnina.“ 

Þeir sem vilja deila reynslu sinni 
geta haft samband í gegnum net-
fangið okkarsogur@gmail.com

Rjúfa þögn með því að safna sögum

RATATAM  Guðrún Bjarnadóttir, 
Laufey Elíasdóttir, Halldóra Rut 

Baldursdóttir, Hildur Magnúsdóttir 
og Guðmundur Ingi Þorvaldsson. 

MYND/LAUFEY ELÍASDÓTTIR 

ist ofan á mig, tók í hárið á mér og 
barði höfðinu í gólfið aftur og aftur. 
Þetta varði, að mér fannst, í heila 
eilífð og ég man að ég hugsaði að ég 
myndi enda sem grænmeti. Þarna 
varð ég fyrst hrædd um líf mitt. En 
við gátum ekki farið að sofa strax að 
þessu loknu þar sem við vorum að 
horfa á mynd þegar þetta byrjaði. 
Þannig að ég sat í sófanum, dofin í 
hálfu andlitinu og með heiftarlegar 
blóðnasir. Þá fann ég loksins kjark-
inn minn. En það fylgir því mikill 
ótti að fara frá ofbeldismanninum. 
Þetta gerist inni á þínu eigin heim-
ili. Þar sem öryggi þitt og skjól á 
að vera. En þegar ógnin býr innan 
veggja heimilisins veit maður ekk-
ert hvert maður á að fara.“

Sterku týpurnar lenda líka í þessu
Hugrún laumaðist út eina nóttina á 
meðan hann svaf, flúði til Akureyr-
ar og fékk inni hjá foreldrum sínum. 
Á meðan á sambandinu stóð og fyrst 
á eftir upplifði hún mikla skömm. 

„Ég skammaðist mín fyrir að 
hafa lent í þessu, ég sem átti að vera 
svo sterk kona, flott og dugleg. Það 
getur líka verið erfitt að viðurkenna 
að maður hafi haft rangt fyrir sér. 
Þetta kom foreldrum mínum mjög 
á óvart því ég hef alltaf verið svo 
ákveðin og vitað hvað ég vil. Og ég 
sem kem frá svona góðri fjölskyldu. 
En sálfræðingur útskýrði fyrir mér 
seinna að það gæti einmitt verið 
hluti af vandanum. Við fjölskyldan 
höfðum aldrei þurft að takast á við 
mikil vandamál og alltaf verið mjög 
góð samskipti okkar á milli. Hann 
sagði að það hefði aldrei reynt á mín 
mörk og ég hefði því aldrei þurft 
að takast á við fólk sem veður yfir 
þau. Ég var föst í björgunarhlut-
verkinu. Sá þennan strák og ætl-
aði að koma alveg eins og Disney-
prinsessa og bjarga honum. Ég held 

það sé algengara en margur heldur, 
að sterku týpurnar lendi í þessu og 
mörkin þeirra séu markvisst máð 
út.“ 

„Reyndu að treysta honum“
Hugrún segist þó enn trúa á það 
besta í fólki og þykir henni mjög 
vænt um þann eiginleika sinn. „En 
ég hef enga þolinmæði fyrir drama-
tík og leiðindum og passa mig að 
raða í kringum mig fólki sem er 
hreinskilið og með sitt á hreinu. Ég 
er svo heppin að vera umvafin þann-
ig fólki.“ 

Það eru ellefu ár síðan Hugrún 
sleit sambandinu en það var ekki 
þar með sagt að öllu væri lokið. 
Þegar dóttir þeirra er sjö ára fær 
hann umgengisrétt í gegn. „Tveir 
sálfræðingar sem voru meðdóm-
endur í málinu sögðu að ég yrði að 
reyna að treysta honum, því þótt 
hann hafi verið svona við mig þá 
sé ekki víst að hann verði svona við 
sitt eigið barn. Ég gerði mitt besta 
þrátt fyrir að vita að hann hafi beitt 
margar konur ofbeldi í sínu lífi. Í 
því fólst að ég talaði aldrei illa um 
föður hennar við hana, né þar sem 
hún gæti heyrt til. Ég notaði hana 
heldur ekki gegn honum á nokk-
urn hátt, heldur gerði ég allt sem 
ég gat til þess að samskipti þeirra 
gætu orðið sem eðlilegust. Stelpan 
fór til hans þriðju hverju helgi í tvö 
ár. Síðan kom upp atvik sem varð til 
þess að hún hætti að fara til hans 
og hann hefur ekki sóst aftur eftir 
því að hún komi til hans. Ég hef ekki 
heyrt í honum síðan þá og hann er 
horfinn af yfirborði jarðar fyrir 
okkur.“

Rýfur þögnina fyrir sig og aðra 
Hugrún er þó enn að eiga við afleið-
ingar sambandsins. „Fyrst á eftir 
var ég rosalega hátt uppi. Lífið var 

æði og mér fannst ég geta allt. Ég 
var einstæð móðir í háskólanum 
og í vinnu með – og með endalausa 
orku. En svo fór orkan að minnka og 
einn daginn þegar ég var að skúra 
í vinnunni settist ég á stól og ein-
faldlega brotnaði niður. Ég fékk 
bara taugaáfall og fannst eins og ég 
gæti ekki haldið áfram, ég gat ekki 
einbeitt mér og ég var gjörsam-
lega búin á því. Mér fannst eins og 
ég hefði unnið vel úr reynslu minni 
en ég gerði mér ekki grein fyrir að 
áfallið var mun meira en ég hélt og 
það var að koma út líkamlega. Ég 
var búin að búa við streitu í sjö ár og 
hafði fengið lítinn svefn allan þann 
tíma. Ég var alltaf á varðbergi að 
lesa í svipbrigði og hreyfingar. 
Öll orkan fór í að velta fyrir mér 
hvernig skapi hann væri í. Svo tók 
það að missa barn og eignast annað 
á mjög skömmum tíma einnig sinn 
toll sem ég fékk aldrei að vinna úr. 
Ætli þetta sé ekki ókosturinn við að 
vera sterk manneskja, maður heldur 
endalaust áfram.“

Hugrún er nýlega greind með 
áfallastreituröskun og vefjagigt en 
vefjagigtin kemur oft upp eftir áföll, 
slys eða langvarandi streituástand. 
Hún á erfitt með svefn, þjáist af 
kvíða og miklu orkuleysi. 

„Ég er hamingjusamlega gift og 
á þrjú yndisleg börn. Líf mitt er 
gott. Hausinn á mér er kominn á 
góðan stað og ég er löngu hætt að 
taka á mig sök, ábyrgð eða skömm. 
Það breytir því ekki að langvarandi 
ofbeldi hefur langvarandi afleiðing-
ar á líf manns en ég reyni eins og 
ég get að vinna úr því. Þögn mín í 
sjö ár gaf honum frelsi til að meiða 
mig og mitt líf. Hann græddi á þögn 
minni og þöggun samfélagsins. Þess 
vegna vil ég tala núna, bæði fyrir 
mig og aðra sem þurfa að rjúfa 
þögnina.“



Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

– fyrst og   fremst
ódýr!
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þátt í skemmti legum litaleik
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FERÐALOK  „Þessi var tekin síðasta kvöldið okkar saman. Við vorum rétt komnir yfir landamærin til Síle, 
sólin að setjast og langt í næsta bæ. Við ákváðum því að tjalda í þarna í þessari mögnuðu birtu.“ 

SALTSLÉTTAN MIKLA  Salinas Grande 
í Argentínu er uppþornað stöðuvatn og 

saltsléttan nær eins langt og augað eygir. 

Það er nú skrítið að hugsa til þess í dag en ég 
hafði nánast aldrei farið á mótorhjól áður en ég 
ákvað að skella mér í þessa ferð,“ segir Baldur 
Kristjánsson ljósmyndari, sem fyrr í þessum 
mánuði ferðaðist um Síle og Argentínu á mótor-
hjóli ásamt föður sínum Kristjáni Gíslasyni. 

Kristján var reyndar einn á ferð í tíu mánaða heimsreisu 
en Baldur ákvað að koma til móts við hann í Santiago í 
Síle og taka með honum þennan heillandi áfanga ferðar-
innar.

„Ég ákvað seint á síðasta ári að fara í mótorhjólaprófið 
og láta slag standa. Það slapp til að ég náði að klára síð-
asta prófið að hausti og svo skall á íslenskur vetur og því 
gafst mér ekkert tækifæri til þess að æfa mig. Pabbi byrj-
aði á þessu fyrir tveimur árum og var að fara ferðir hérna 
heima. Hann fótbrotnaði reyndar í fyrstu ferðinni en kol-

féll engu að síður fyrir þessum ferðamáta. Hann fór af 
stað í fyrra frá Litlu-kaffistofunni og tók síðan Norrænu 
og byrjaði í Evrópu og fór þaðan til Mið-Austurlanda og 
Asíu, svo Ástralíu og er núna á ferð um Ameríku.“

„Ég náði svo að troða mér inn í þetta og það er óhag-
kvæmasta en jafnframt besta ákvörðun sem ég hef tekið 
um dagana. Við eigum eftir að tala um þetta alla okkar 
tíð. Þetta var ógleymanlegt. Fólkið þarna er yndislegt, 
maturinn góður, veðrið gott og náttúran stórkostleg. Það 
kom meira að segja í tvígang fyrir að ókunnugt fólk gaf 
sig á tal við okkur og bauð okkur í mat. Fólkið þarna er 
alveg ótrúlega hlýlegt og gott.“

Ferð þeirra Baldurs og Kristjáns lá frá Santiago 
til Valparaíso sem er náttúruperla á heimsminjaskrá 
Unesco. „Þaðan lá leiðin yfir Andesfjöllin sem eru eigin-
lega eins og Landmannalaugar á sterum og í raun er 

margt í landslaginu þarna sem minnti okkur mikið á 
Ísland. Við komum yfir til Mendosa í Argentínu og hjól-
uðum svo Ruta Forti sem er þeirra Route 66 norður eftir 
landinu og sáum ótrúlega staði á borð við Salinas Grande 
og fjölmargt fleira. Þegar við komum aftur yfir landa-
mærin til Síle kvöddumst við og ég tók stefnuna heim á 
leið en pabbi ætlar að hjóla norður eftir Ameríku allri og 
enda á austurströnd Bandaríkjanna.“

Baldur og Kristján gáfu sér góðan tíma á ferðalaginu. 
Byrjuðu hvern dag á hugleiðslustund og svo góðum kaffi-
bolla og leyfðu hverjum degi að þróast umfram það að 
binda sig við stífa ferðaáætlun. „Þetta var frábært fyrir 
okkur sem feðga því það er öðruvísi kemistría við þessar 
aðstæður. Við áttum alveg til að detta í gott trúnó á kvöld-
in og það var aldrei neitt stress í gangi. Aðalmálið var að 
njóta ferðarinnar saman.“

Dagar 
sem við 

gleymum 
aldrei

Feðgarnir Baldur Kristjánsson 
og Kristján Gíslason áttu saman 

ógleymanlega daga í mótorhjólaferð 
um Suður-Ameríku. Baldur er 

ljósmyndari og sendi hann okkur 
þessar mögnuðu myndir og deildi 

með okkur ferðasögunni.

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

VINALEGT FÓLK  „Maður fékk mikla athygli fyrir það að vera á 
mótorhjóli og ekki minnkaði sá áhugi þegar fólk komst að því 
að við værum frá Íslandi. Þarna er ég rétt hjá þjóðgarðinum í 
Argentínu í Huaco, en þar gistum við á frábæru gistiheimili og 
þar var hópur af jarðfræðinemum sem voru í námsferð. Þau 
voru alveg heilluð og buðu mér í partí til sín um kvöldið. Þar var 
mikið stuð, dansað, hlegið og drukkið Fernet Branca.“ 

GISTIHEIMILI „ Ég er talsmaður þess að 
gista á gistiheimilum fremur en hótelum á 
svona ferðalögum. Þar hittir maður alltaf 
áhugavert fólk sem hefur sínar sögur að 
segja. Þessar mæðgur eru frá Ísrael og var 
gaman að deila sögum yfir kaffibolla og 
ristuðu brauði.“ 

Á HEIMSMINJASKRÁ 
 Valparaíso í Síle er á 
heimsminjaskrá Unesco 
enda ótrúlega fallegur 
staður. 



ALLAR MILLJÓNIRNAR  
KLÁRAR Í LANDSLEIKINN
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Kristín Eiríksdóttir gaf 
út sína fyrstu bók 23 ára 
gömul. Í dag er hún 34 
ára og hefur afkastað 
miklu síðustu tíu árin, 
skrifað skáldsöguna 

Hvítfeld, ljóðabækur og leikverk. 
Hún var tilnefnd til Íslensku bók-
menntaverðlaunanna fyrr á árinu 
fyrir ljóðabók sína Kok og í gær-
kvöldi frumsýndi Sokkabandið nýtt 
leikverk eftir hana, Hystory. 

„Ég byrjaði svo snemma enda 
var ég ákveðin í því frá unga aldri 
að verða listamaður. Ég hef í raun 
aldrei unnið við nokkuð annað. 
Þegar ég var unglingur las ég viðtal 
við Sverri Stormsker þar sem hann 
sagðist hafa ákveðið 17 ára gamall 
að vinna aldrei við neitt annað en 
tónlistina. Það hafði rosaleg áhrif 
á mig,“ segir Kristín og skellihlær. 

„Auðvitað hefur það kostað blank-
heit og afkomuótta en þetta hefur 
orðið auðveldara eftir því sem ég 
geri meira. Það er svolítið fyndið 
að ákveða svona að verða listamað-
ur. Ég man að þegar ég var yngri 
þá fannst mér það svolítið hjákát-
legt. Eins og þegar ég er spurð við 
hvað ég vinn og segjast þá vera rit-
höfundur. Svo er ég skráð í síma-
skránni sem rithöfundur. Ég fékk 
lengi kjánahroll yfir því, eins og ég 
væri að reyna að vera eitthvað, en 
ég er hætt því núna.“ 

Sæki í sjóðinn hjá sjálfri mér
En er þetta erfiður bransi? Er erfitt 
að lifa á listinni? 

„Já, en ég held að allir bransar 
séu erfiðir á sinn hátt. Það sem er 
kannski erfiðast er að maður þarf 
alltaf að vera að berjast fyrir til-
vistarrétti sínum. Maður skrifar 
kannski afleita bók sem öllum finnst 
glötuð og þá spyr maður sjálfan sig 
hvort maður megi þá ekki lengur 

vera rithöfundur. Svo hefur maður 
litla stjórn á vinnunni. Vissulega 
er mikil tækni og iðn fólgin í því 
að vinna með tungumálið en svo 
er eitthvað annað sem kemur yfir 
mann og maður hefur enga stjórn á. 
Eins og þegar ég byrja á nýrri sögu 
eða verki þá byrja ég aftur og aftur 
og aftur. Er með endalaus skjöl og 
mismunandi byrjanir. Það er eins 
og ég sé sjóður og sé að sækja um 
hjá sjálfri mér. Svo þegar eitthvað 
kviknar, ef ég fæ upphaf sem kveik-
ir í mér, þá fer ég af stað og skrifa 
þar til verkið er tilbúið. Tilhugsun-
in um að þetta gerist ekki, að ég fái 
ekki þörfina aftur til að segja sögu, 
er óhugnanleg. Ég reyni þó að dvelja 
ekki við tilfinninguna.  

Ég reyni samt að vera ekki með 
egóið í þessu, sem er ákveðin jafn-
vægiskúnst. Egóið getur nefnilega 
orðið svo frekt. Þannig að ég reyni 
að líta á skáldskapinn sem óviðkom-
andi mér og gleymi til dæmis oft að 
fólk sem les bækurnar mínar gæti 
tengt þær við mig. Þegar ég skrif-
aði skáldsöguna Hvítfeld fattaði ég 
að aðalpersónan er kona á mínum 
aldri, sagan er í fyrstu persónu 
og hún segir frá mjög ógeðslegum 
leyndarmálum. Ég fattaði þegar 
bókin var farin í prentun að fólki 
gæti dottið í hug að ég væri að fjalla 
um mig og mína fjölskyldu.“

Viðkvæm með stæla
Kristín skefur ekki utan af því í 
verkum sínum. Hún er kjaftfor og 
er lítið að fegra hlutina. 

„Ég held að það sé vandamál hjá 
mörgum höfundum að þeir skrifi 
óvart fyrir ömmu sína. Ég er svo 
heppin að eiga ömmu sem er mjög 
víðsýn. Ég átti samtal við hana þar 
sem þetta bar á góma. Hún skildi 
ekki af hverju ég þurfti stanslaust 
að tönnlast á þessum ljótu orðum. 

Ég sagði við hana að mér fyndist 
alveg jafn mikið tönnlast á þessum 
orðum undir rós – sem mér fyndist í 
raun enn klígjulegra. Hún var alveg 
sammála mér. Kannski er ég svona 
heppin með ömmu.“

En ert þú svona gróf týpa sjálf?
„Nei, viðkvæmni hefur frekar háð 

mér en maður kemur sér upp ein-
hverjum stælum. Sem eru líka hluti 
af því hver ég er.“ 

Kristín býr ein og vinnur að 
mestu ein. Hún segist ekki vera 
mikið félagsmálatröll. 

„Ég er góð mann á mann, en um 
leið og það eru komnir svona fimm 
þá ruglast ég. Ég ræð hverja ég hitti 
og ræð tíma mínum alveg sjálf. Það 
er algjör draumur. En ég hef engan 
sjálfsaga og hef enga rútínu á degin-
um mínum. Þess vegna er svo mikil-
vægt að fá þetta upphaf til mín og 
þörfina til að skrifa. Annars finnst 
mér þessi lífsstíll svo eðlilegur þar 
sem ég ólst upp hjá listamönnum.“ 

Mamma í veröld Dostojevskís
Kristín er dóttir Ingibjargar Har-
aldsdóttur, rithöfundar og þýðanda, 
og Eiríks G. Wulcan ljósmyndara. 

„Ég ólst upp í blokk í Hólunum. 
Í þessum blokkum er oft sameig-
inlegt rými í kjallaranum sem er 
notað sem leikherbergi fyrir börnin. 
Nema að þetta sameiginlega rými 
fylgdi íbúð foreldra minna og þar 
voru þau með vinnustofu – í glugga-
lausu rými undir blokk í Hólahverf-
inu. Þar sat mamma og bjó í ver-
öld Dostojevskís og Búlg akovs. Ég 
mátti trufla hana ef það var eitt-
hvað mjög áríðandi. Rithöfundar-
starfið er mjög krefjandi að því leyti 
að maður stimplar sig ekki út eða 
inn og það er ákveðin fjarvera sem 
fylgir þessu starfi. Ég upplifi oft að 
ég sé að endurtaka líf móður minn-
ar að þessu leyti enda held ég að ég 

Erla Björg 
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

Ef ég væri ekki 
rit höfundur 

væri ég 
á bótum

EIGIN HERRA  Kristín segir að hún gæti aldrei unnið á venjulegum vinnustað og segir það sorglega ástæðu þess að hún sé rithöfundur.  

Kristín Eiríksdóttir er rithöfundur 
sem þorir að segja hlutina beint út 
í verkum sínum en segist sjálf vera 

ósköp viðkvæm. Hún nýtur þess að 
vera sinn eigin herra enda gæti hún 

aldrei fylgt rútínu og reglum á vinnu-
stað. Hún horfir á raunveruleikaþætti 
á bleikum slopp til að fá innblástur og 

segir í fullri einlægni að það sé eitt-
hvað að fólki sem verður rithöfundar. 
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sé mjög lík henni. En mér finnst líka 
mjög gott að fá að dvelja í ímynduð-
um heimi bróðurpart dags.“ 

Listin og réttlætiskenndin
Kristín hefur undanfarið ár unnið 
með leikhópnum Sokkabandinu og 
skrifaði leikverkið Hystory sem 
frumsýnt var í Borgarleikhúsinu í 
gærkvöldi. Verkið fjallar um þrjár 
konur á fertugsaldri sem voru bestu 
vinkonur í grunnskóla. Síðan kemur 
upp atvik á milli þeirra sem veldur 
vinslitum. Verkið gerist síðan eina 
kvöldstund þegar þær hittast til að 
eiga einhvers konar uppgjör. 

„Verkið fjallar líka um líf þeirra 
og hvaða afleiðingar þetta atvik 
hafði á það. En síðast en ekki síst 
fjallar verkið um þessa einföldun 
sem felst í því að ætla að hreinsa 
eitthvað. Þessar þrjár konur eru 
mistilbúnar til þess að horfast í 
augu við fortíðina. Einnig er komið 
inn á líkamsminnið. Þegar líkaminn 
bregst við manneskjum úr fortíðinni 
með því að teyma mann inn í gömul 
samskipti. Fyrir einhverja töfra 
verður maður aftur tíu ára. Þetta 
kemur örugglega oft fyrir fólk á end-
urfundum við gömul skólasystkini.“ 

Kristín skráði sig ung í femínista-
hóp og segist vissulega vera femín-
isti og með pólitískar hugmyndir. 
Aftur á móti reynir hún ekki að 
koma pólitískum skilaboðum áfram 
með skrifum sínum, þótt það gerist 
stundum ósjálfrátt.  

„Ég var ung þegar ég áttaði mig 
á því að þetta eru tvær ástríður hjá 

  Það er eitthvað mjög 
sorglegt við að vera 

rithöfundur. Að mínu mati 
er bara eitthvað að manni 
ef maður velur þetta starf.

Fermingarpeningarnir
á Framtíðarreikning

Ef 30.000 kr. eru lagðar inn á 
Framtíðarreikning bætum við 
5.000 kr. við.* 

Framtíðarreikningurinn ber ávallt 
hæstu vexti verðtryggðra spari-
reikninga og er laus við 18 ára aldur. 

Nánari upplýsingar 
á arionbanki.is/ferming

*Eitt mótframlag fyrir hvert fermingarbarn

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 

mér. Listin og réttlætiskenndin. 
Mannlegt eðli er mitt áhugasvið í 
skrifunum auk ákveðinnar fagur-
fræði og táknfræði. Ef réttlætis-
kenndin mín fer þarna inn líka, 
sem er svo sterk tilfinning, þá verð-
ur þetta of flókið. Ég ákveð ekki 
hvað ég ætla að skrifa eða hvaða 
stöðu ég ætla að taka. Ég skrifa um 
mannlegt eðli, bresti, lesti og órétt-
læti, en það þarf að vera ómeðvitað 
og er of flókið til að setja í pólítísk-
an ramma. Það er bara ekki hægt 
að gera kröfu um afstöðu og rétt-
hugsun í listinni.“ 

Krísa og spunanámskeið
En aftur að leikhúsinu. Hvernig var 
að stíga út fyrir ímyndaða og ein-
angraða heiminn og fara að vinna 

með heilum leikhópi við að setja 
upp leikverk? 

„Mér þykir ósköp passlegt sam-
neyti við fólk að vera leikskáld. Ég 
fæ að vera furðufuglinn á kantinum 
en er samt mikilvæg. Fyrstu vik-
urnar eru svo skemmtilegar þegar 
allir sitja, pæla í verkinu saman og 
deila reynslusögum. Það er alveg 
magnað að hlusta á leikara. Þeir eru 
búnir að fara út um allt, hitta svo 
mikið af fólki og lenda í alls kyns 
ævintýrum. Þá finnst mér ég sitja 
föst í mínum sérviskulegu pæling-
um og tengjast fólki sem er ekki til 
á meðan lífið er að gerast þarna úti. 
Mitt líf gerist voða mikið í hausn-
um á mér. Ég fór satt best að segja í 
svolitla krísu við þetta og stressað-
ist upp. Ég sá sjálfa mig fyrir mér 

eyða næstu áratugum við tölvuskjá 
og safna vöðvabólgu. Þannig að ég 
skráði mig á spunanámskeið. Það 
kom í ljós að ég get ekki spunnið því 
ég hvísla bara. Svo var ég að spá í 
að skrá mig í skotfimi og gúgglaði 
kafararéttindi á milljón.“

Sorglegt að vera rithöfundur
En Kristín fór ekki lengra með 
þær pælingar og er nú að undirbúa 
sig undir næstu törn. Á næsta ári 
kemur út skáldsaga eftir hana og 
því er hún að fara að leggjast í hýði. 

„Ég hef aldrei neitt að segja þegar 
ég er komin á kaf í verkefni. Ég hitti 
fólk en í mesta lagi hlusta á það og 
reynslu þess til að stela því. Það er 
eitthvað mjög sorglegt við að vera 
rithöfundur. Að mínu mati er bara 

eitthvað að manni ef maður velur 
þetta starf. Ég myndi aldrei virka 
á venjulegum vinnustað. Ég myndi 
aldrei mæta á réttum tíma, ég væri 
alltaf utan við mig og ég myndi bara 
vera rekin. Sem er einmitt sorgleg 
ástæða þess að ég er rithöfundur. Ef 
ég væri ekki rithöfundur þá væri 
ég á bótum. Ég þarf til dæmis varla 
að fara úr stofunni heima hjá mér. 
Þegar ég skrifaði Hvítfeld notaði 
ég mikið raunveruleikaþætti í sjón-
varpinu, til dæmis Housewives of 
Orange County. Svo lá ég á Google 
Maps og fór í göngutúra í Texas, en 
þar gerist sagan að hluta til. Ég gat 
bara verið á bleikum sloppi að horfa 
á sjónvarp. Í vinnunni. Bætur eða 
listamannalaun – þú mátt velja,“ 
segir Kristín og skellir upp úr. 
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10 g rabarbarasulta
10 g timían
50 ml gott rauðvín
300 ml gott lambasoð (má vera vatn og 
teningur)
50 g smjör
Salt og pipar
Örlítill sítrónusafi
Örlítil smjörbolla til að jafna sósuna

Saxið shallot-lauk og hvítlauks-
geira fínt og látið krauma rólega á 
pönnu. Setjið rabarbarasultu út í 
þegar laukurinn er orðinn vel mjúkur. 
Bætið rauðvíni og timíani út í og 
sjóðið niður þar til það er næstum 
gufað upp. Bætið lambasoði út í. 
Jafnið með smjörbollu og 50 g af 
smjöri aukalega. Smakkið til með 
salti, pipar og örlitlum sítrónusafa.

Heybakaðar kartöflur 
og jarðskokkar

Hreinsið kartöflusmælkið og jarð-
skokka vel. Ef erfitt er að fá jarð-
skokka er tilvalið að nota seljurót, 
gulrætur eða annað rótargrænmeti í 
staðinn.
Setjið þurrt hey, kartöflur og jarð-
skokka í pott. Ef erfitt er að fá hey er 
hægt að nota kryddjurtir í staðinn. 
Bakið við 180°C í um 60 mínútur eða 
þar til grænmetið er eldað í gegn, 
þá er það klofið eftir endilöngu og 
smjörsteikt. Kryddið með salti.

➜ Pásk-
arnir eru 
handan 
næstu 

viku. Þá er 
hefð fyrir 

að hafa 
ljúffengt 

lambakjöt 
á borðum 

og bera 
fram ýmiss 
konar lost-

æti með.

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Við gerum gamla rétti 
aðgengilega og spenn-
andi, þannig að þeir eru 
íslenskir en framandi. 
Erum til dæmis með 
harðfisk og taðreykt 

kjöt í nýjum útfærslum,“ segir 
Gísli Matthías Auðunsson á Mat og 
drykk. Hann notar íslenskt hráefni 
sem allra mest í sína matreiðslu, 
helst það sem kemur úr nánasta 
umhverfi á hverjum árstíma fyrir 
sig. 

Gísli Matthías eldaði fyrir okkur 
páskasteik og deilir uppskriftinni 
með þjóðinni. Athygli vekur að 
furunálar leika stórt hlutverk bæði 
í kryddun kjötsins og skreytingum 
á fatinu. „Eins og veturinn hefur 
verið hér á Íslandi er ekki mikill 
vöxtur í villtum jurtum sem hægt er 
að borða eða krydda með, þannig að 
við verðum að nýta það sem til er,“ 
segir hann brosandi. Sömu skýr-
ingar grípur hann til þegar spurt 
er út í þá aðferð hans að gufusjóða 
kartöflur og jarðskokka (rætur sól-
blómsins, stundum kallaðir Jerúsal-
em ætiþistlar) í heyi! „Það er ekki 
mikið af ferskum jurtum í boði á 
þessum árstíma svo við förum bara 
út í hlöðu. Heyið gefur góðan keim 
en vissulega er hægt að elda græn-
metið án þess.“

Skyldi Gísli Matthías hafa fund-
ið þetta allt upp sjálfur eða hitti 
hann á gamlar sagnir um heynotk-
un með þessum hætti? „Við, ég og 
samstarfsfólk mitt, grúskum heil-
mikið í gömlum skræðum og hey 
var notað til að reykja við. Íslensk 
matarhefð hefur þróast eftir þörf-
um, besta dæmið um það er reyking 
við tað, sem við vitum væntanlega 
öll hvað er. Við erum með svipaða 
hugmyndafræði en á endanum snýst 
allt um að gera góðan mat.“ 

Lambahryggur steiktur upp úr 
furunálum og smjöri
½ lambahryggur
100 g smjör
Salt og pipar

Hreinsið lambahrygginn af allri auka-
fitu og skerið í fituna svo hún bráðni 
betur inn í kjötið. Pönnusteikið 
hrygginn á lágum hita á fituhliðinni 
með smjöri og furunálum. Kryddið 
hann vel með góðu salti og pipar, 
setjið á ofngrind og klárið hann á 
180°C í 20 til 25 mínútur eða þar til 
kjötið hefur náð 60°C. 
Leyfið kjötinu að hvíla í að minnsta 
kosti 10 mínútur í herbergishita áður 
en skorið er í hann.

Rófumauk
2 íslenskar rófur
100 ml mjólk
100 ml rjómi
25 g smjör
Salt

Sjóðið rófurnar við vægan hita í 
mjólkinni og rjómanum þar til þær 
eru meyrar í gegn, setjið þær þá í 
blandara án vökvans og hrærið þær 
með smjörinu. Ef maukið er of þykkt 
bætið þá rjómablöndu við þar til 
rétt áferð er komin. Smakkið til með 
salti.

Timían-olía
50 g timían
50 g olía (bragðlaus)
50 g steinselja

Vinnið olíu og timían vel saman í 
blandara þar til blandan fer að hitna 
örlítið. Sigtið olíuna, bætið steinselj-
unni út í og vinnið hana saman við. 
Sigtið.

Soðsósa
2 stk. shallot-laukur
1 hvítlauksgeiri

Íslenskt en samt framandi

KOKKURINN  Gísli Matthías opnaði Mat og drykk í janúar síðastliðnum og rekur líka Slippinn í Vestmanna-
eyjum, ásamt fjölskyldu sinni. Sá staður er opinn yfir sumartímann og lýkur upp dyrum sínum eftir mánuð.

PÁSKA-
MATURINN  
Lambahryggur 
kryddaður 
og steiktur 
með furu-
nálum, ásamt 
gufusoðnu og 
steiktu rótar-
grænmeti og 
rófumauki.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Að smjörsteikja lambakjöt með furunálum og gufusjóða rótargrænmeti í heyi heyrir til fullkomlega eðlilegrar matreiðslu 
þegar Gísli Matthías Auðunsson, kokkur á Mat og drykk á Grandagarði og Slippnum í Eyjum, er annars vegar.



Footjoy

GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND
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í útilífi smáralind
deild opnar

Vandaður golffatnaður á karla, konur og börn

Birgir leifur, Ingi rúnar og Nökkvi 
Gunnarsson verða á staðnum í dag
frá kl. 12-15 og gefa góð ráð ásamt
sérfræðingum footjoy.

vinnur þú golfferð?
Allir þeir sem versla FootJoy vörur í Útilífi Smáralind dagana 26. mars
til 12. apríl fara í pott sem dregið verður úr miðvikudaginn 15. apríl.
Aðalvinningurinn er golfferð með Vita Golf en einnig verða tvö
25.000 kr. gjafabréf í Útilíf dregin út.
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Kjartan Hreinn 
Njálsson
kjartanh@frettabladid.is

TED
Besti pepp-brunnur í heimi er TED-appið. Þar má 

nálgast fyrirlestra fagfólks og ýmissa snillinga. 
Hægt að velja úr alls konar efni og lengd á mjög 

auðveldan hátt.   

SPOTIFY
 Augljós kostur að hafa aðgang að risa tón-

listarhlaðborði í vasanum sem er vel flokkað 
og að vera reglulega kynnt fyrir nýrri tónlist 

sem maður fílar.  

STITCHER
Þarna er hægt að spila kynstrin öll af 
útvarpsþáttum og „podköstum“ víða 
úr heiminum. This American Life, On 

Point og Books and Authors eru í 
uppáhaldi.

YOUTUBE
Nauðsynlegt að hafa YouTube á 

svæðinu þegar það þarf að grafa 
upp eitthvað gull.  

SARPURINN
Nýja Sarps-appið er mjög vel heppnað. Í 
gegnum það er hægt að hlusta og horfa á 
allt gúrmei-ið sem er verið að framleiða á 
Rás 1 og 2 og í sjónvarpinu.  

SKYPE
Því miður hefur slatti af góðu fólki sem 
ég hef kynnst flust til útlanda. Þá kemur 
Skype-appið sterkt inn. Það er auðvelt í 
notkun og virkar vel.

HEADSPACE
Verð alltaf sannfærðari um það, að ef 
eitthvað geti breytt heiminum til góðs, sé 
það hugleiðsla. Headspace er dæmi um vel 
hannað hugleiðslu-app.

BUZZFEED
Hef lengi verið aðdáandi Buzzfeed-
fréttanna. Þær passa eitthvað svo vel við 
persónuleika minn, eru alveg á mörkunum 
að vera of mikið … keyra upp blóðsykurinn.

Úrval af mildum og ómótstæðilegum 
ostum á veisluborðið. Dala-Auður, 
Dala-Kastali og Dala-Camembert 

fullkomna veisluna.  

Pá Pá

UPPÁHALDS 
ÖPPIN8

Björg 
Magnúsdóttir
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BATTLEFIELD HARDLINE 
★★★★ ★
Visceral SPENNA
Battlefield-leikjaröðin er víðfræg 
fyrir nýsköpun. Hún færði okkur 
risavaxnar orrustur þar sem tugir 
spilara takast á með því að sprengja 
upp heilu borgirnar. Helsta nýsköpun 
Battlefield Hardline er í ákveðnu 
afturhvarfi til fortíðar. Söguþráður og 
persónusköpun eru einkennismerki 
þessa nýja fyrstu persónu skotleiks. 

Spilarinn leiðir rannsóknarlög-
reglumanninn Nick Mendoza um 
skuggasund Miami þar sem eitur-
lyfjabarónar seilast til valda. Sagan er 
frábær og persónurnar áhugaverðar. 
Sjálf spilunin er síðan nákvæm-
lega það sem fyrri Battlefield-leikir 
hafa gert svo vel í gegnum tíðina. 
Á köflum á Hardline erfitt með að 
sætta þessar tvær áherslur, persónu-
sköpun og hasar. 

Visceral, sem annaðist framleiðslu 
Hardline, tekst vel upp oftar en ekki 
en á köflum verður sagan að lúta 
í lægra haldi fyrir sprengingunum. 
Grafíkin er til fyrirmyndar og vígvell-
irnir einstakir. Urmull vopna stendur 
spilaranum til boða, framboðið er 
yfirþyrmandi. Ef Hardline er það sem 
koma skal frá Battlefield-leikjaröð-
inni þá eru aðdáendur fyrstu persónu 
skotleikja í góðum málum. - khn

Hasar á 
kostnað sögu

„Þú ættir að íhuga að loka 
Facebook-aðganginum þínum ef þú 
vilt vernda upplýsingarnar þínar,“ 
sagði Bernhard Schima, lögmað-
ur framkvæmdastjórnar Evrópu-
sambandsins, í Lúxemborg í vik-
unni. Hann beindi orðum sínum að 
Yves Bot, aðalmálaflutningsmanni 
Evrópudómstólsins. Schima og Bot 
voru að ræða framtíð friðhelgi 
persónuupplýsinga á stafrænum 
tímum. Framtíðin er ekki björt í 
þessum efnum.

Schima lét ummælin falla þegar 
Bot og aðrir dómarar við Evrópu-
dómstólinn voru að ræða stór-
felldar persónunjósnir Banda-
ríkjamanna í samhengi við 15 
ára gamlan samning milli ESB og 
Bandaríkjanna sem á að tryggja 
„viðeigandi vernd gagna“ þegar 
persónuupplýsingar þegna í Evr-
ópu eru fluttar til fyrirtækja með 
höfuðstöðvar í Bandaríkjunum. 
Samningurinn er kallaður Safe 
Harbour.

Ummæli lögmannsins þýða að 
samningurinn er bitlaust vopn í 
baráttunni við að tryggja öryggi 
persónuupplýsinga. Um leið er 
Safe Harbour gríðarlega þýðingar-
mikill samningur fyrir fyrirtæki 
á borð við Facebook og Google, 
milljarðar evra eru í húfi.

Atlaga að tæknirisum
Tilefni umræðunnar hjá Evrópu-
dómstólnum var mál austurríska 
aðgerðasinnans Max Schrems en 
hann lagði fram kæru hjá Gagna-
vörslustofnun Írlands vegna flutn-
ings persónuupplýsinga til Banda-
ríkjanna frá Facebook í Írlandi 
en kæran tekur einnig til Apple, 

Microsoft, Yahoo og Skype. Málinu 
var skotið til Evrópudómstólsins. 
Að baki Scherms er nokkuð breið-
ur hópur aðgerðasinna sem kallar 
sig Evrópa vs. Facebook. 

Áhyggjur Schrems vöknuðu 
í kjölfar uppljóstrana Edwards 
Snowden árið 2013 sem vörpuðu 
ljósi á stórfelldar njósnir Banda-
ríkjamanna og Breta. Í gögnum 
Snowdens voru upplýsingar um 
PRISM-njósnakerfið sem hleyp-
ir Þjóðaröryggisstofnun Banda-
ríkjanna inn í gagnsöfn tækni-
fyrirtækja eins og Facebook. 
Gögn Snowdens sýndu jafnframt 
fram á hvernig Bandaríkin seilast 
eftir og klófesta gríðarlegt magn 
gagna sem berst með sæstrengj-
um, heimshornanna á milli.

IAPP (International Association 
of Privacy Professionals) greindi 
frá því í kjölfar umfjöllunar Evr-
ópudómstólsins að framkvæmda-
stjórn ESB gæti ekki lengur tryggt 
persónuupplýsingar þegna sinna. 
Á sama tíma ítrekaði dómstóllinn 
að efnahagslegt og pólitískt mikil-
vægi Safe Harbour væri slíkt að 
nauðsynlegt væri að halda áfram 
að endurmeta regluverk samnings-
ins. Sú vinna hefur staðið yfir í 18 
mánuði og lítið bólar á umbótum.

Heimurinn kortlagður
Þrátt fyrir uppljóstranir Snowdens 
og þá vonlausu stöðu sem við not-
endur finnum okkur í þá höldum 
við áfram að nýta okkur þjónustu 

þessara fyrirtækja. Og það gjald-
frjálst í flestum tilfellum eða, eins 
og Pétur H. Blöndal þingmaður 
sagði í umræðu um þingsálykt-
un um gerð sáttmála um verndun 
friðhelgi einkalífsins í stafrænum 
heimi: „Við greiðum [fyrir þessa 
þjónustu] með upplýsingum um 
sjálf okkur.“

Pétur hafði, í umboði stjórnskip-
unar- og eftirlitsnefndar, skotist 
til Þýskalands ásamt syni sínum 
til að ræða við háttsetta stjórnar-
liða þýsku ríkisstjórnarinnar sem 
þá stóðu í hápólitískum deilum 
við vini sína vestanhafs eftir að 
Der Spiegel greindi frá stórfelld-
um persónunjósnum Bandaríkja-
manna í Þýskalandi. Njósnir sem 
meðal annars beindust að Þýska-
landskanslara sjálfum.

„Samkvæmt fyrstu uppljóstrun-
um Snowdens um njósnir NSA, þá 
er stofnunin að njósna um hundruð 
milljóna manna víða um heim. […] 
Þar sem flestar leitarvélar, sam-
félagsmiðlar og gagnaflutningslín-
ur eru bandarískar eða liggja um 

Bandaríkin hefur NSA aðgang að 
feiknamiklum gögnum, um millj-
arða einstaklinga,“ sagði Pétur á 
Alþingi. 

Línurnar skýrast
Pétur ítrekaði einnig hvernig 
ómögulegt væri fyrir einstaka 
löggjafa að setja lög um verndun 
persónuupplýsinga – í stafrænum 
heimi eru engin landamæri, lög-
saga eða sýsla. „Þessi gagnasöfn-
un er yfirþyrmandi,“ sagði Pétur. 
„Og það er ósköp lítið eftir órann-
sakað hjá hverjum einstaka borg-
ara á Jörðinni.“

Evrópudómstóllinn mun birta 
úrskurð sinn 24. júní næstkom-
andi. Niðurstaðan mun skýra þá 
lagalegu óvissu sem umlykur Safe 
Harbour og um leið leggja línurn-
ar fyrir komandi baráttu tækni-
fyrirtækja sem krefjast óbeislaðs 
gagnaflæðis milli heimsálfa og 
talsmanna friðhelgi sem kalla eftir 
strangari reglum um að persónu-
upplýsingar verði geymdar á net-
þjónum í aðildarríkjum ESB.

Evrópa vs. Facebook
Baráttan um gögnin okkar stendur nú sem hæst. Lögmenn segja núverandi regluverk um með-
ferð persónuupplýsinga ónýtt en spurningin er hvort það skipti máli þegar milljarðar eru í húfi. 

HARDLINE  Leikjaframleiðandinn 
Visceral fer nýjar leiðir með Battlefield-
leikjaröðina.  Max Scherms Pétur H. Blöndal

NETÞJÓNAR  Persónuupplýsingar milljarða manna flæða um netþjóna. 
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Um síðustu helgi birt-
ist í danska dag-
blaðinu Jyllands-
posten grein eftir 
M i k h a í l  Va n i n , 
sendiherra Rúss-

lands í Danmörku, þar sem hann 
hótaði kjarnorkuárásum á dönsk 
herskip. Þessi orð vöktu furðu á 
Vesturlöndum og Dönum var ekki 
skemmt. 

Sendiherrann sagði Dani verða 
að átta sig á því að tækju þeir þátt 
í flugskeytavörnum NATO myndu 
Rússar hugsanlega gera dönsk 
herskip að skotmarki kjarnorku-
vopna. 

Martin Lidegaard utanríkisráð-
herra sagði engan veginn hægt að 
líða þessa framkomu sendiherr-
ans: „Við erum ósammála Rúss-

landi um marga mikilsverða 
hluti, en það er mikilvægt að 
tónninn á milli okkar stigmagn-
ist ekki.“

Jens Stoltenberg, fram-
kvæmdastjóri Atlantshafsbanda-
lagsins, vísar þessum áhyggjum 
Rússa sömuleiðis á bug. „Þetta 
er varnar kerfi og Rússar vita að 
því er ekki beint gegn Rússlandi,“ 
sagði hann við blaðamenn í Kan-
ada á mánudaginn var, þar sem 
hann var í stuttri heimsókn.

Kaldastríðstónn
Vladimír Pútín Rússlandsforseti 
gaf þennan tón á blaðamanna-
fundi í Moskvu í desember síð-
astliðnum. Þar sagði hann Vest-
urlönd vera að reyna að draga 
tennur og klær úr „rússneska 
birninum“. Og tók sérstaklega 
fram að með þessu ætti hann við 
kjarnorkuvopn Rússlands. Hann 
bætti því svo við að rússneski 

Framhald á síðustu síðu

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

Heimild: Raytheon/Lockheed Martin

Aðildarríki NATO
Nýjar stjórnstöðvar

Þýskaland

Frakkland 

Danmörk
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Innlimaður 

í Rússland

Úkraína

Rússland
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250 km

© GRAPHIC NEWS

Átakasvæðin í 
austanverðri Úkraínu

NATO STYRKIR STÖÐU SÍNA Í AUSTUR-EVRÓPU
NATO er að koma sér upp sex nýjum stjórnstöðvum í Austur-Evrópu ásamt 
allt að fimm þúsund manna viðbragðssveitum til þess að geta brugðist við 
hugsanlegri hernaðarógn frá Rússlandi

1983 Ronald 
Reagan, 

þáverandi Bandaríkja-
forseti, kynnti áform 
um flugskeytavarnar-
kerfi sem yrði staðsett 
bæði á jörðu niðri og í 
geimnum. Með þessu 
ættu Bandaríkin að 
geta varist kjarnorku-
árásum frá Sovétríkj-
unum með því að 
skjóta á flugskeytin 
áður en þau ná alla leið 
til Bandaríkjanna. Þessi 
áform mættu harðri 
gagnrýni og voru sögð 
óraunhæf og draum-
órakennd. Talað var um 
að kvikmyndaleikarinn 
gamli væri kominn í 
einhvern stjörnustríðs-
leik.

Flugskeytavarnir Vesturlanda

Kíktu á úrvalið
í vefversluninni
á michelsen.is

FOSSIL

36.700 kr.

Daniel Wellington

24.500 kr.

CASIO

5.700 kr.

JACQES LEMANS

19.900 kr.

Fallegar
fermingar-

gjafir

ASA HRINGUR

13.400 kr.

ASA LOKKAR

7.800 kr.

ASA HÁLSMEN

19.300 kr.

Kaldastríðstónn Rússa 
vekur furðu Vesturlanda
Í vetur hafa Rússar ítrekað haft í frammi misjafnlega skýrt orðaðar hótanir um að beita kjarnorku-
vopnum gegn Vesturlöndum. Rússneskir ráðamenn telja flugskeytavarnir Vesturlanda ógna Rúss-
landi og segja Vesturlönd hafa sýnt óþolandi afskiptasemi og yfirgang gagnvart Úkraínumálinu.

SKÓFLUSTUNGUR TEKNAR  Þann 24. október árið 2013 var efnt til dálítillar 
athafnar á flugvelli við bæinn Deveselu, sem er sunnarlega í Rúmeníu. Þar er 
fyrrverandi herstöð sem Bandaríkin hafa fengið leyfi til að nota undir tuttugu og 
fjögur SM 3 flugskeytavarnarkerfi. Jafnframt verða Bandaríkin með allt að 500 
manna herlið þar. NORDICPHOTOS/AFP

1993 Bill Clinton, arftaki Reagans, gerði 
töluverðar breytingar á þessum 

áformum sem áttu að gera þau raunhæfari. Aldrei 
varð þó af því að þeim yrði hrint í framkvæmd.

2002 Á leiðtogafundi NATO í Prag var 
samþykkt að kanna möguleikana á 

því að setja upp flugskeytavarnir, sem yrðu bæði á 
herskipum í Miðjarðarhafinu og á landi í nokkrum 
ríkjum Austur-Evrópu. Leiðtogum sjö ríkja Austur-
Evrópu var sérstaklega boðið til fundarins.

2006 Á leiðtogafundi NATO í Ríga voru 
samþykktar áætlanir um að setja upp 

flugskeytavarnarkerfi í Austur-Evrópuríkjum, þar á 
meðal Póllandi og Tékklandi.

2009 Obama Bandaríkjaforseti hætti við 
áform forvera síns um að setja upp 

flugskeytavarnarkerfi í Póllandi og Tékklandi. Í 
staðinn verði settar upp viðaminni flugskeytavarnir. 

RÚSSNESKT FLUGSKEYTI  Maður virðir fyrir sér langdrægt flugskeyti af gerðinni Topol í Serpukhov í Rússlandi. NORDICPHOTOS/AFP
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Eþíópía er næstfjölmennasta ríki Afríku með um 90 

milljónir íbúa. Þrátt fyrir hagvöxt undanfarinna ára 

og að landið sé ríkt af náttúruauðlindum er það eitt af 

fátækustu ríkjum heims, með 350 Bandaríkjadali í 

þjóðartekjur á mann árið 2012. Árið 2013 var Eþíópía  

númer 173 í röðinni af 187 ríkjum á lífskjaralista Sam-

einuðu þjóðanna en Ísland númer 13.

Tæp 85% þjóðarinnar búa í dreifbýli og 80% hafa lifi-

brauð af jarð- og búfjárrækt. Landbúnaðurinn er 

háður úrkomu sem er af skornum skammti. Tíðir 

þurrkar og árangurslitlar aðferðir í landbúnaði valda 

matarskorti en að staðaldri búa 8,3 milljónir íbúanna 

við ótryggt fæðuframboð og aðrar 6,7 milljónir líða 

skort yfir þurrkatímann. Á síðasta áratug hafa yfir 5 

milljónir íbúa þurft á mataraðstoð að halda ár hvert. 

Í afskekktu og harðbýlu Sómalífylki eru um 4 milljónir 

íbúa. Vegna loftslagsbreytinga verða þurrkar sífellt 

tíðari í fylkinu og fjórðungur íbúanna, 1 milljón manns, 

er háður mataraðstoð að staðaldri. Búfjárrækt er 

undirstöðuatvinnugrein í fylkinu en þar sem aðstæð-

ur eru bestar er gras-, grænfóður- og kornrækt 

einnig stunduð. Vatnsskortur í fylkinu hefur meðal 

annars leitt til lélegs ástands bústofnsins en dýra-

læknaþjónusta er af skornum skammti. Skortur er á 

tækjum og tólum og því eru ræktunaraðferðir í jarð-

rækt takmarkaðar. Allt leiðir þetta til lítillar fram-

leiðni og lítil sem engin umframframleiðsla verður til 

að selja á markaði.  

Árangur næst með hjálp til sjálfshjálpar 

Í Jijigahéraði í Sómalífylki styður Hjálparstarf kirkj-

unnar 34.710 íbúa til sjálfshjálpar. Fá önnur samtök 

eða aðilar eru að störfum á svæðinu og íbúarnir sem 

eru hálfhirðingjar segja að þeir hafi upplifað sig 

sem gleymda og afskipta þar til verkefni Hjálpar-

starfsins hófst árið 2007. Markmiðið með starfinu er 

að auka fæðuöryggi og bæta lífskjör íbúanna sem 

búa við sára fátækt. Það gerum við fyrst og fremst

með því að bæta aðgengi að drykkjarhæfu vatni. 

Með auknu aðgengi að hreinu vatni og umhverfis-

vernd eykst framleiðslan og heilsufar batnar. En 

verkefnið okkar er heildrænt og samþætt og í því er 

lögð áhersla á valdeflingu kvenna, sjálfbæra þróun

verkefnisins og uppbyggingu þekkingar í samfé-

laginu.  

Í þessu fréttablaði fjöllum við meðal annars um 

verkefnið okkar í Eþíópíu en við erum nú að safna fé til

þess að halda því áfram. Margt hefur þegar áunnist 

en mörgu er enn ólokið. Þú, lesandi góður, getur hjálp-

að með því að greiða valgreiðslu Hjálparstarfsins í

heimabankanum, með því að hringja í síma 907 2003 

(2.500 krónur), leggja inn á söfnunarreikning númer 

0334-26-50886, kt. 450670-0499 eða með framlagi á 

www.framlag.is. Margt smátt gerir eitt stórt!  

Tíðir þurrkar valda matarskorti og vannæringu
Börn í Sómalífylki í Eþíópíu svala þorsta sínum með vatni úr brunni sem byggður var með fjárstuðningi frá Íslandi.     

Þinn stuðningur gerir kraftaverk

HREINT VATN 
BREYTIR ÖLLU



Fyrir mörgum árum þegar ég átti „bara“ þrjú börn og 

var að taka myndband af þeim að leik, sagði dóttir mín 

sem var 7 ára: „pabbi, sérðu mig?“ Hún vildi vera alveg 

örugg á því að hún væri í mynd. Þorpsleiðtogi í 

Jijigahéraði í Eþíópíu sagði við mig þegar við vorum í 

eftirlitsferð fyrir nokkrum árum vegna vatnsverkefnis 

okkar: „Þið eruð nánast þeir einu sem eru með verkefni 

hér á okkar svæði, við erum alltaf að reyna að láta vita 

af okkur en fáir hlusta.“ Ef þorpsleiðtoginn hefði notað 

sama orðalag og dóttir mín hefði hann sagt: „Við erum 

alltaf að kalla, sjáið okkur, en fáir bregðast við.“ Sama 

á við um fólk á öðrum svæðum heims þar sem eru 

erfiðar aðstæður, ófriður og neyð, t.d. í Sýrlandi og 

Súdan og nálægum löndum. Við erum hætt að sjá þau 

þrátt fyrir að neyðin sé yfirþyrmandi. 

Spurningin „sérðu mig?“ er í þessu samhengi mjög  

áleitin. Ef ég sé þig og staðfesti það við þig hefur það 

áhrif á okkur bæði. Staðfestingin er stórt skref í því að 

við getum talað saman, gert okkur grein fyrir 

aðstæðum og breytt þeim til hins betra. Er það kannski 

þess vegna sem við veljum stundum að sjá ekki, vegna 

þess að þá þurfum við ekki að gera neitt? Hleypum ekki 

öðrum að okkur.

Já, ég sé þig

Með vatnsverkefni Hjálparstarfsins viljum við svara 

þorpsleiðtoganum í Jijiga: „Já, við sjáum þig og hlustum 

og bregðumst við.“ Við viljum líka að þú lesandi góður 

sjáir og hlustir og bregðist við með okkur. Við viljum 

ekki bara sjá erfiðar aðstæður fólks, vatnsskort, 

heilsuleysi og kynjamisrétti, heldur horfa til þess sem 

við getum gert saman til að bæta lífsafkomu og heilsu 

og auka jafnrétti.

Í þessu blaði eru m.a. upplýsingar um verkefni okkar í 

Jijiga í Eþíópíu sem hjálpa þér að sjá fólkið sem þar býr. 

Vertu með okkur í að staðfesta að þú sjáir og viljir bregð-

ast við. Það getur þú gert með því að taka þátt í páskasöfn-

un okkar. Valgreiðslur (2.400 kr.) hafa verið sendar í 

heimabanka, hægt er að leggja inn á söfnunarreikning 

0334-26-50886, kt. 450670-0499, hringja í söfnunarsíma 

907 2003 (2.500 kr.) og gefa á www.framlag.is. 

Þá getum við öll svarað: „Já, ég sé þig.“ 

Takk fyrir stuðninginn.

Bjarni Gíslason

framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar.

„Sérðu mig?“
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Bjarni Gíslason, framkvæmdastjóri  
Hjálparstarfs kirkjunnar

Framkvæmdastjóri: Bjarni Gíslason
Margt smátt, 1. tbl. 27. árg. 2015
Ábyrgðarmaður: Kristín Ólafsdóttir

Umbrot: PIPAR\TBWA
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja
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Þú getur hjálpað núna með því að: 

• Greiða valgreiðslu í heimabanka

• Frjálsu framlagi á framlag.is

• Gjafabréfi á gjofsemgefur.is

• Styrktarsíma: 907 2003 (2.500 kr.)

• Söfnunarreikning: 

 0334–26–50886, kt. 450670-0499 

Þinn stuðningur gerir kraftaverk
Skortur á drykkjarhæfu vatni og hreinlætisaðstöðu veldur banvænum sjúkdómum en með aðgangi að hreinu vatni 
hefur allt líf möguleika á að vaxa og dafna. Hjálparstarf kirkjunnar tryggir fólki aðgang að hreinu vatni í  Eþíópíu 

Ljósmynd: actalliance/Paul Jeffrey

Bj

fr

jarni Gíslason

ramkvæmdastjórri HHHHHHHH Hjjájájáájj lplplllll arstarararfss k kirirkjkjunununnnnnnnnnnnnnannn r.

TAKK FYRIR STUÐNINGINN
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•  Eþíópía er næstfjölmennasta ríki Afríku með um 90 milljónir íbúa. 

•  Þrátt fyrir hagvöxt undanfarinna ára og að landið sé ríkt af náttúruauð-
lindum er það eitt af fátækustu ríkjum heims. 

•  Tíðir þurrkar og árangurslitlar aðferðir í landbúnaði valda matarskorti en 
að staðaldri búa 8,3 milljónir landsmanna við ótryggt fæðuframboð og 
aðrar 6,7 milljónir líða skort yfir þurrkatímann. Á síðasta áratug hafa yfir 
5 milljónir íbúa þurft á mataraðstoð að halda ár hvert. 

•  Tæp 85% þjóðarinnar búa í dreifbýli og 80% hafa lifibrauð af jarð- og 
búfjárrækt. Landbúnaðurinn er háður úrkomu sem er af skornum skammti. 

•  Þrátt fyrir að stjórnvöld í Eþíópíu og hjálparsamtök hafi náð þúsaldar-
markmiði Sameinuðu þjóðanna og lækkað um helming hlutfall þeirra sem 
ekki hafa aðgang að öruggu neysluvatni á tímabilinu 1990–2015 hafa 42 
milljónir Eþíópubúa nú ekki nægan aðgang að hreinu vatni.

•  Eþíópía er stærsta móttökuríki í Afríku með yfir 660.000 flóttamenn, þar 
af 195.500 frá Suður-Súdan.

Sómalífylki í Austur-Eþíópíu er eitt af fjórum fá-

tækustu fylkjum í landinu. Það þekur 144 ferkíló-

metra og þar búa um 4 milljónir sjálfsþurftarbænda 

og hálfhirðingja. Grunnstoðir samfélagsins eru 

veikar og fjarskipti og samgönguleiðir af skornum 

skammti. Tíðir þurrkar valda viðvarandi matarskorti 

og vannæringu í fylkinu. Fjórðungur íbúanna, 1 

milljón manns, er háður mataraðstoð að staðaldri. 

Búfjárrækt með kameldýr, kindur, geitur og 

nautgripi er undirstöðuatvinnugrein í fylkinu en 

þar sem skilyrði eru til er einnig ræktað maís, hirsi, 

hveiti, bygg og khat. Vatnsskortur í fylkinu hefur 

leitt til lélegs ástands bústofnsins en dýralækna-

þjónusta er af skornum skammti. Skortur er á tækj-

um og tólum og því eru ræktunaraðferðir í jarðrækt 

takmarkaðar. Allt leiðir þetta til þess að fæðu-

öryggi er mjög takmarkað og lífskilyrði slæm. 

Í Jijigahéraði í Sómalífylki vinnur Hjálparstarfið á 8 

svæðum með 34.710 sjálfsþurftarbændum og hálf-

hirðingjum í samstarfi við Lúterska heimssambandið 

og þróunarsvið lútersku kirkjunnar í Eþíópíu, Mekane 

Jesus. Markmið númer eitt er að bæta lífskjör þeirra 

sem búa við sára fátækt með því að bæta aðgang að 

hreinu vatni og auka fæðuval fólksins. 

Konur í Jijiga hafa takmarkað vald yfir landi, búfén-

aði og peningum og hafa því fá tækifæri til að taka

ákvarðanir sem varða líf þeirra. Kynjamisréttið

hefur neikvæð áhrif á heilsufar og lífsafkomu í hér-

aðinu og því er það markmið númer tvö að efla völd

og auka ákvarðanatökurétt kvenna yfir efnahags-

legu öryggi sínu. Verkefnið hefur verið í gangi frá

árinu 2007 og því lýkur árið 2017.

Valdefling og hjálp til sjálfshjálpar 
lykillinn að árangri

      

       

 

EHF

     

     

UM 42 MILLJÓNIR EÞÍÓPÍUBÚA HAFA EKKI AÐGANG AÐ NEYSLUHÆFU VATNI
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Hvað er gert í Jijiga?

Vegna stuðnings Íslendinga við verkefni Hjálparstarfsins í Eþíópíu þurfa konur og börn á verkefna-
svæðum okkar nú aðeins að ganga í 15–20 mínútur eftir vatni. Áður þurftu þau að ganga í 3 klukkustundir 
eftir því. 

Hjálparstarf kirkjunnar hjálpar fólki í hinu harðbýla Sómalífylki við að treysta fæðuöryggi sitt með korn- 
og búfjárrækt. Markhópurinn er fjölmennari en Kópavogsbúar samanlagt eða 34.710 íbúar.

Konur í Jijiga hafa takmarkað vald yfir landi, búfénaði og peningum og hafa því fá tækifæri til að taka 
ákvarðanir sem varða líf þeirra. Stór þáttur í verkefni Hjálparstarfsins er að efla völd og áhrif kvenna, 
samfélaginu öllu til farsældar.

VATN
Að bæta heilsufar með aðgengi að drykkjarhæfu vatni og 
auknu hreinlæti.

• Grafa vatnsþrær og brunna, reisa kamra og búa til 
áveituskurði.

• Fræða um mikilvægi hreinlætis. 

• Þjálfa í stjórnun vatnsbóla.

Gert 2014:

4 vatnsþrær (birkur) grafnar en úr þeim fá um 6000 manns 
og 7500 skepnur vatn. 

3 brunnar byggðir sem þýðir drykkjarvatn fyrir um 3000 
manns og 5000 skepnur. 

8 kamrar voru reistir sem 280 manns nota nú. 

Fræðslustarf um mikilvægi hreinlætis og góða stjórnun 
vatnsbóla. 

Matur
Að tryggja aðgengi að fæðu – 2000 kkal á mann.

• Auka framleiðslu og framleiðni í búfjárrækt og jarðyrkju.

• Efla vatns- og jarðvernd.

• Þjálfa í vinnuaðferðum.

Gert 2014:

428 karlar og konur fengu þjálfun í vinnuaðferðum í 
landbúnaði. 

Fræjum til ræktunar var dreift til 929 bænda. 

450 bændur fengu annað hvort plóga eða skóflur til 
landbúnaðarstarfa. 

378 fengu þjálfun í moltugerð. 

48 fengu 5 daga þjálfun í matreiðslu til að auka 
næringargildi fæðunnar. 

8 dýrasjúkraliðar þjálfaðir, lyf og áhöld voru útveguð til að 
meðhöndla 128.683 dýr. 

56 einstæðar mæður fengu nautgripi sem þær greiða fyrir 
þegar afurðir fást. 

133 einstæðar mæður fengu 2 hænur og 1 hana hver. 

250 bændur fengu þjálfun í umhverfisvernd.  

Stífla var gerð til að koma í veg fyrir jarðvegsrof. 

Jafnrétti
Að auka völd og áhrif kvenna.

• Funda með samfélaginu. 

• Þjálfa konur í atvinnurekstri.

• Veita fátækum konum lán til atvinnurekstrar.

Gert 2014:

Námskeið fyrir 410 karlar og konur um valdeflingu kvenna. 

8 sparnaðar- og lánahópum kvenna komið á laggirnar fyrir 
180 konur. 

180 konur fengu lán til að hefja eigin atvinnurekstur.  

3 daga vinnustofa haldin fyrir 42 skoðanaleiðtoga um leiðir 
til að afnema skaðlegar venjur eins og limlestingar á 
kynfærum kvenna og að gefa stúlkur barnungar í hjónaband. 
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Aukin virkni, bætt sjálfsmynd –  
stundum þarf svo lítið til
Hjálparstarf kirkjunnar leggur áherslu á að hjálpa 

fólki til sjálfshjálpar þannig að það finni styrk sinn og 

geti notað hann til að taka ákvarðanir um eigið líf. 

Bætt sjálfsmynd stuðlar að meiri virkni sem svo aftur 

styrkir sjálfsmyndina enn frekar. Efnislegur stuðn-

ingur getur verið nauðsynlegur til þess að takast á 

við erfiðar aðstæður en til þess að komast út úr víta-

hring fátæktar og félagslegrar einangrunar þarf að 

takast á við aðstæður á breiðari grunni. Undanfarin 

misseri hefur Hjálparstarfið þróað starfið til þess að 

svara sem best þörfum þeirra sem til stofnunarinnar 

leita. Því hafa eftirfarandi námskeið og verkefni verið 

skipulögð: 

Í sumar er á dagskrá verkefnið „Að rækta garðinn 

sinn“, matjurtarækt og námskeið um ræktun, næringar-

gildi, matreiðslu og geymslu grænmetis. Því er ætlað 

að stuðla að samveru fjölskyldunnar, útivist, hreyfingu, 

góðri næringu, verkkunnáttu og bættri sjálfsmynd 

barna jafnt sem foreldra.

Verkefnið „Samvera og góðar minningar“ er skipulagt 

sumarfrí fyrir barnafjölskyldur sem búa við fátækt í 

sumarbúðum skáta við Úlfljótsvatn 8.–12. júní 2015, 

alls 60 manns. Áætlað er að um helmingur þátttakenda 

verði fjölskyldur af erlendu bergi brotnar. Markmiðið 

með verkefninu er að draga úr félagslegri einangrun 

og stuðla að samveru og gæðastundum efnalítilla fjöl-

skyldna sem svo skapa góðar minningar. Þá verður leit-

ast við að byggja brýr milli menningarheima og stuðla 

að gagnkvæmri aðlögun fólks af mismunandi uppruna. 

„Öflug og vel tengd“ er tíu vikna hópastarf, vor og 

haust 2015 fyrir konur í Breiðholti sem búa við fátækt 

og félagslega einangrun. Rauði þráðurinn í verkefninu 

er að efla sjálfstraust og tengslanet kvennanna í 

hverfinu. Þá er stefnt að því að þær kynnist úrræðum

í nærsamfélaginu. 

Sjálfstyrkingarnámskeiðið „Sjálfstyrking og sköpun“

er í gangi núna í samstarfi við Hjálpræðisherinn í 

Reykjavík en markmiðið með því er að konur á

höfuðborgarsvæðinu sem leita til Hjálparstarfsins geti

byggt upp jákvæða sjálfsmynd. Námskeiðið er á

þriðjudögum í 10 skipti. Á dagskrá er jákvæð sálfræði,

að elda saman, vinna handverk og fleira. Námskeið með

svipuðu sniði var í haust og verður aftur næsta haust.

„Eldum saman“, matreiðslunámskeið fyrir alla fjöl-

skyld una verður á haustönn 2015 en áhersla er lögð á 

að fjölskyldan læri að elda saman góðan, hollan og 

ódýran mat frá grunni.

Síðasta tæpa árið hef ég verið bíllaus 

og farið mest um hjólandi. Það hefur 

komið mér á óvart hvað þetta er í raun 

aðgengilegur og fljótlegur ferðamáti 

þegar ekki er alltof blautt, hvasst eða 

hvort tveggja. Svo var það um daginn í 

góðu vetrarveðri að ég flaug á hausinn 

í hálku alveg óvart. Allt fór vel en eftir á 

staldraði ég við þá staðreynd að fyrsta 

hugsun mín þegar ég féll hafði ekki ver-

ið sú hvort ég væri meiddur heldur hin, 

hvort sést hefði til mín. „Undarlegastur 

er maður sjálfur,“ sagði skáldið. 

Það er með skömmina í sálinni að á 

henni er sjálfvirkur sleppibúnaður. Og 

þó er ekki skömm að falla á hjóli. Við 

myndum frekar kalla það blygðun. 

Svona svipað og þegar maður man ekki 

pinnið eða kveikir ekki á brandara. 

Blygðun varðar einhver tiltekin kjána-

mistök á meðan skömm varðar mann 

allan. Hvort sem skömmin dynur yfir 

sem skandall eða vex vegna stöðu 

manns þá er hún altæk. Nokkurs konar 

dauði. Stundum hefur mig dreymt 

martraðir þar sem ég er búinn að gera 

eitthvað hræðilegt og orðinn ærulaus. 

Óttinn við skömmina lúrir í sál okkar 

allra. Hún er óttinn við höfnun og 

dauða. Þess vegna er einhver þáttur 

innra með okkur sem andar léttar þegar 

óviðkomandi fólk lendir í skandal. Ekki 

ég, ekki mitt fólk. Eins þegar slys verða 

eða annað ólán í lífi fólks. Ekki ég, ekki 

mitt. Svona er mennskan.

Samkvæmt upplýsingum Hagstofu lifa 

ca. 6000 Íslendingar eða 2% þjóðarinn-

ar við langvarandi og eyðileggjandi fá-

tækt á hverjum tíma og hæðir og lægðir 

í efnahag landsins breyta litlu þar um. 

Þótt löngu sé búið að lýsa því sem gera 

þarf til að breyta þessu gerist fátt til 

bóta. 

Getur hugsast að við viljum hafa fátækt 

fólk á meðal okkar? Að með aðkomu

þeirra sé ótta við skömm útvistað frá

mér og mínu fólki yfir til ókunnugra og 

tilfinningin fyrir því að vera sjálfur ör-

uggur verði þannig skýrari með þeirra

stuðningi. Getur það hugsast?

Bjarni Karlsson,

prestur við sálgæslustofuna Haf

Getur það hugsast?

Verkefnið „Samvera og góðar minningar“ hlaut góða dóma þátttakenda í fyrrasumar. Það er aftur á dagskrá nú í sumar.



FASTEIGNASÖLUR
LAUGARDAGUR  28. MARS 2015 Kynningarblað Stakfell, Brú, Torg, Borg, Lind, 101 Reykjavík og Ás

Fasteignasalan Stakfell var 
stofnuð árið 1984 og hefur 
þv í starfað á t raustum 

grunni í 30 ár. Starfsemi fasteigna-
sölunnar er fjölbreytt, að sögn Þor-
láks Ómars Einarssonar hjá Stak-
felli, og kemur að mörgum ólíkum 
þáttum fasteignasölu og leigu. „Við 
sérhæfum okkur í sölu á íbúðar-
húsnæði og atvinnuhúsnæði hér-
lendis og sjáum auk þess um út-
leigu á fasteignum fyrir einstak-
linga og fyrirtæki.“

Alþjóðleg viðskipti
Aðalheiður Karlsdóttir, löggiltur 
fasteigna-, skipa- og fyrirtækja-
sali, bætir við að þátttaka fyrir-
tækisins í alþjóðlegum viðskiptum 
og tengslanetum opni viðskipta-
vinum Stakfells aðgang að mikil-
vægum alþjóðlegum mörkuðum. 
„Sú þátttaka nýtist vel á sviði fast-
eignaviðskipta þar sem erlendir 
aðilar horfa nú í auknum mæli til 
Íslands eftir fjárfestingatækifær-
um auk þess sem Íslendingar horfa 

meir til fasteignakaupa erlendis.“
Stakfell hefur einnig sérhæft sig 

í stærri fasteignaverkefnum, þró-
unarvinnu, markaðssetningu og 
sölu í samstarfi við skipulagsyfir-
völd, verktaka og fjármögnunar-
aðila og hefur sá hluti starfsem-
innar farið vaxandi undanfarin ár. 
„Í kjölfar vaxandi starfsemi hefur 
starfsmönnum fjölgað og mikil 
áhersla er lögð á góða menntun 
og reynslu starfsmanna ásamt fjöl-
breytileika, jöfnu kynjahlutfalli og 
aldursdreifingu enda þjónum við 
þannig best þörfum fjölbreytts 
hóps viðskiptavina okkar.“

Stakfell hefur góðan aðgang að 
öllum helstu fasteigna- og upp-
lýsingavefjum landsins auk þess 
að vera í samstarfi við alþjóðlega 
fasteignavefi að sögn Aðalheið-
ar. „Verkefni á okkar vegum hafa 
fengið góða umfjöllun í erlendum 
miðlum, t.d. Wall Street Journal. 
Við komum einnig að gerð þáttar í 
hollenska sjónvarpinu í fyrrasum-
ar þar sem fjallað var um íslenska 

fasteignamarkaðinn. Í kjölfarið 
hefur sala til erlendra aðila verið 
að aukast og því má segja að kaup-
endahópur okkar nái langt út fyrir 
landsteinana og nýtist það auð-
vitað vel þeim sem eru með eign-
ir sínar á söluskrá hjá Stakfelli. Í 
mörgum tilfellum eru þessar eign-
ir ekki endilega skráðar á netinu 
og eru ekki í auglýsingum, held-
ur í svokallaðri „skúffusölu“, enda 
oft um stærri og dýrari eignir að 
ræða. Því má segja að Stakfell hafi 
ákveðna sérstöðu á þeim markaði 
enda náð góðum árangri þar.“

Spennandi verkefni fram undan
Sala á eignum erlendis hefur einn-
ig farið vaxandi að sögn Aðalheið-
ar, þá einkum á Spáni, enda starfa 
hjá Stakfelli sérfræðingar með 
áralanga reynslu á þeim markaði 
og með góðar tengingar við virta 
byggingarverktaka þar, t.d. Euro-
marina.

Meðal nýlegra og spennandi 
verkefna hjá Stakfelli má nefna 

fjölbýlishúsið við Mánatún 4-6 í 
Reykjavík sem var eiginlega eitt 
fyrsta stóra byggingaverkefnið 
sem fór í gang eftir hrun. Í kjölfar-
ið var leitað til fasteignasölunn-
ar um sölu íbúða í turninum við 
Vatnsstíg 16-18 í Reykjavík og aftur 
þegar síðustu turnarnir í því verk-
efni, Skuggi 3, fara í sölu, að sögn 
Aðalheiðar.

Meðal annarra spennandi verk-
efna nefna þau undirbúning sölu-
ferlis á nýju fjölbýlishúsi í Foss-
vogsdal. „Þar er verið að undir-
búa byggingu á þrjátíu og þremur 
íbúðum á frábærum og eftirsótt-
um stað rétt fyrir ofan Skógrækt-
ina í Fossvogi. Þetta fjölbýlishús er 
mjög vel staðsett innan Fossvogs-
ins, alveg við dalinn og skógrækt-
ina og stutt í mörg útivistarsvæði.“

Að lokum nefna þau nýjar og 
vandaðar íbúðir við Vallakór. 
„Þetta er mjög góð staðsetning 
fyrir barnafólk, og eins fólk sem er 
að minnka við sig húsnæði. Íbúð-
irnar eru 3-4 herbergja,  fullbúnar 

með vönduðum innréttingum og 
gólfefnum og á góðu verði. Við 
finnum fyrir því að fólk vill gjarn-
an vera í úthverfunum, svo fram-
arlega sem þau eru gróin og með 
verslunum og skólum í nágrenn-
inu og því er þetta góður valkost-
ur.“

Öflug heimasíða
Því er ljóst að mörg spennandi 
verkefni eru í gangi hjá Stakfelli. 
Að sögn Þorláks og Aðalheiðar er 
reynslumikið starfsfólk fasteigna-
sölunnar vel undirbúið til að tak-
ast á við krefjandi verkefni og ekki 
síst að sinna vel daglegum störf-
um sem fyrst og síðast snúa að því 
að aðstoða fólk við að finna rétta 
heimilið til skemmri eða lengri 
tíma.

Stakfell býr yfir öflugri heima-
síðu, www.stakfell.is, þar sem 
eignir eru kynntar ítarlega. Þar er 
einnig mögulegt að fá sendar frétt-
ir, fréttabréf og tilboð til viðskipta-
vina og þeirra sem þess óska.

Viðskiptavinir í góðum höndum 
Starfsemi fasteignasölunnar Stakfells er fjölbreytt og kemur að mörgum þáttum fasteignasölu og leigu. Stakfell sérhæfir sig í sölu 
á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði hérlendis auk þess að sjá um útleigu á fasteignum. Mörg spennandi verkefni eru fram undan. 

Fasteignasalan Stakfell var stofnuð árið 1984 og hefur því starfað á traustum grunni í 31 ár. Frá vinstri eru Einar Valdimarsson, Aðalheiður Karlsdóttir og Þorlákur Ómar Einarsson.
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmaður auglýsinga:  Gunnhildur Geira, geira@365.is, s. 512-5036 iÁbyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson.

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

Magnús Hilmarsson
Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Löggiltur fasteignasali / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk
Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

FR
U

M

Aðkoman utandyra
● Tínið rusl úr garðinum og sópið stétt og 

tröppur. Skellið jafnvel einni umferð af 
málningu á grindverkið. 

● Útidyrahurðin er það sem mætir vænt-
anlegum kaupendum. Það gæti borgað 
sig að mála hana, pússa hurðarhúna og 
smyrja hjarirnar.

● Skiptið um dyramottu og stillið jafnvel 
fallegu pottablómi upp við útidyrnar. 
Passið að dyrabjallan sé í lagi.

● Skiptið um perur í útiljósi ef fólk kemur 
til dæmis að kvöldlagi til að skoða.

● Þrífið alla glugga að utan og innan.

Í forstofunni
● Raðið skóm í skógrindur og hreinsið allt 

af hliðarborðum og hillum.
● Fækkið yfirhöfnunum í fatahenginu og 

gangið frá hönskum og húfum inn í skáp.

Þegar inn er komið
● Farið í gegnum hvert herbergi og pakk-

ið niður minnst 30% af dóti. Þetta á við 
um öll herbergi, líka eldhús, baðher-
bergi og barnaherbergi. Það gæti borgað 
sig að fara með einhver stærri húsgögn í 
geymslu til að rýmka til í stofum.

● Þrífið veggi og loft eða rúllið yfir með 
hvítri eða ljósri málningu. Þrífið og bónið 
viðargólf, flísar og dúka og látið hreinsa 
gólfteppi.

Fækka hlutum og raða vel
● Væntanlegir kaupendur kíkja gjarn-

an í skápa til að meta geymslupláss. Það 
borgar sig að fjarlægja hluta fatnaðar úr 
skápum og brjóta allt saman í snyrtilega 
bunka. Hengja allar skyrtur saman, kjóla 
saman, buxur. 

● Takið skræpótt og trosnuð handklæði frá 

af baðherberginu og brjótið hin yfirmáta 
vel saman og raðið í litaröð.

● Passið að enginn krani leki og að kran-
ar og sturtuhausar, baðkar og sturta sé 
glansandi hreint. Hafið sjampóbrúsa, 
rakvélar og annað persónulegt snyrtidót 
úr augsýn. Hengið upp stífstraujuð og 
hrein handklæði.

Heildarmyndina í lag
● Hafið kveikt á öllum ljósum, líka vegg-

ljósum meðan verið er að skoða. Drag-
ið rúllugardínur örlítið niður og allar í 
sömu hæð og dragið hangandi glugga-
tjöld frá.

● Pakkið niður fjölskylduljósmyndum, 
þannig finnst þeim sem skoða þeir síður 
vera að „troðast“ inn á persónulegt rými. 

● Í eldhússkápum ætti öllu að vera snyrti-
lega raðað eins og í verslun.

● Takið allt af borðum og bekkjum í eld-
húsinu og raðið stólum kringum borðið. 
Stundum er mælt með að dekka hrein-
lega upp borðið eða vera í það minnsta 
með afskorin blóm í vasa á borðinu.

● Farið út með ruslið og passið að ekki sé 
leiðinleg lykt upp úr vaskinum. Það sama 
á við um niðurföll í baðherberginu.

● Komið öllum leikföngum í körfur í barna-
herberginu og jafnvel í hirslur úr augsýn.

Pakkið niður fjölskyldu-
ljós myndum, þannig 

finnst þeim sem skoða þeir 
síður vera að „troðast“ inn á.
persónulegt rými.

Heimilið verður að söluvöru
Tilvonandi kaupendur húseignar sem mæta á opið hús vilja máta híbýlin við sig og hafa engan áhuga á að fá nána innsýn í 
persónulegt líf núverandi íbúa. Það borgar sig að leggja út í smá kostnað og vinnu til að flikka upp á híbýlin, pakka niður 
persónulegum munum og „stílisera“ herbergin fyrir opið hús. Eftirfarandi ráð mætti hafa í huga þegar heimilið verður að söluvöru.

Takið allt dót af bekkjum og borðum í eldhúsi og setjið vasa með afskornum blómum á borð.

Fjarlægið 
skræpótt og 
trosnuð hand-
klæði af bað-
herberginu.

Pakkið niður fjölskyldumyndum og rýmkið til með því að koma minnst 30% af dóti í hverju herbergi í geymslu.
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Þegar kemur að fasteignavið-
skiptum eru margar spurn-
ingar sem brenna á vörum 

fólks, þá sérstaklega um ferlið 
sjálft. Fasteignasalar og starfsfólk 
þeirra þekkja ferlið sem og hver ber 
ábyrgð á hverju. Á fasteignasölunni 
BRÚ starfar öflugt teymi sem vinn-
ur saman að því að veita bæði selj-
endum og kaupendum góða og per-
sónulega þjónustu. „Fasteignasalar 
bera mikla ábyrgð. Þeir fasteigna-
salar sem sinna skyldum sínum og 
hafa gott vinnusiðferði ná á endan-
um góðum árangri í starfi. Mikil-
vægt er að upplýsa báða aðila um 
hvernig hlutirnir ganga fyrir sig og 
vera til taks ef upp koma ágreinings-
mál,“ segir Magnús Sævar Magnús-
son, sölustjóri hjá Brú fasteignasölu. 

Eigandi situr við stjórnvölinn
Flestir kaupa sér eina til þrjár eignir 
á æviskeiðinu. Almennt þekkir fólk 
ekki lög um sölu fasteigna eða lög 
um fasteignakaup. Þá er erfitt að átta 
sig á hvernig hlutirnir ganga fyrir sig. 
Það er kostur að vera með faglærð-
an aðila sem annast ferlið. „Vinnu-
ferlar vegna fasteignar í sölumeðferð 
eru keimlíkir. Fasteignasali og selj-
andi byrja á því að semja um kaup 
og kjör og undirrita söluumboð. Þá 
hefst öflun frumgagna. Því næst 
skoðar fasteignasali eignina og ljós-
myndar. Næst hefst frekari gagnaöfl-
un. Að lokum eru gögn rýnd og eftir 
verðmatsfund liggur fyrir  niðurstaða 

um verð eignarinnar. Það er misjafnt 
hversu mikið seljendur vilja koma 
að undirbúningsferlinu. Sumir vilja 
taka þátt í textasmíði, velja mynd-
ir og hafa sterkar skoðanir um ásett 
verð eigna. Eigandinn tekur í raun 
allar ákvarðanir, fasteignasalinn 
leiðbeinir og ráðleggur. Eðlilegt er að 
miða við að það taki tvo til fjóra daga 
að setja eign í sölumeðferð. Eftir að 
eign er komin í sölu höldum við það 
sem kallað er opið hús, við sýnum 
eignina, svörum fyrirspurnum og 
fylgjum málum eftir. Yfirleitt fer eig-
andi í ísbíltúr þegar ég sýni eign,“ 
segir Magnús og hlær.

Gott aðgengi að löggiltum fast-
eignasölum á BRÚ fasteignasölu 
Löggiltir fasteignasalar hafa heim-
ild til að annast sölu fasteigna ásamt 
þeim sem hafa málflutningsréttindi 
fyrir héraðs- og hæstarétti. „Ef fólk 
les yfir lög um sölu fasteigna, fyrir-
tækja og skipa áttar það sig á hverj-
ar eru skyldur fasteignasala. Fast-
eignasali ber ábyrgð á tjóni sem 
hann eða starfsmenn hans valda í 
störfum sínum, af ásetningi eða gá-
leysi. Til dæmis má nefna að ef upp-
lýsingar í söluyfirliti reynast rang-
ar getur fasteignasali verið dreg-
inn til ábyrgðar. Eins og staðan er í 
dag sinna starfsmenn fasteignasala, 
sölufulltrúar, ýmsum störfum fast-
eignasala þó svo það brjóti í bága 
við lög. Það er löngu orðið tímabært 
að finna réttan farveg fyrir samstarf 

Fyrst og fremst þjónustustarf
Starf fasteignasala snýst að mestu um að sinna seljendum og kaupendum fasteigna. Öll skjalagerð er varðar sölu eigna er í þeirra 
höndum og miklu skiptir að huga að hagsmunum beggja aðila. Hjá BRÚ fasteignasölu starfar einvalalið fasteignasala. 

fasteignasala og sölufulltrúa. Sölu-
fulltrúar þurfa ekki að ljúka námi 
eða námskeiði. Þeir byrja á byrjun-
arreit hvað umsýslu fasteigna varð-
ar. Það er lágmark að einstaklingur 
þurfi að sitja eina önn á skólabekk, 
það er í námi sem tengist sölu fast-
eigna, áður en hann getur hafið 
störf sem sölufulltrúi. Ef hann svo 
kýs að fara í fullt nám ætti hann að 
geta fengið önnina metna. Þetta er 
eitthvað sem einfalt er að útfæra hjá 
Endurmenntun Háskóla Íslands. 

Hjá okkur útskrifast í vor fjórir að-
ilar úr löggildingarnáminu, og hér 
eru þrír löggiltir í fullu starfi. Við 
miðum við að hlutfall sölufull-
trúa og fasteignasala sé einn á móti 
einum. Þannig er aðgengi sölufull-
trúa að þeim löggiltu gott.“

Bera hagsmuni bæði kaupenda 
og seljenda fyrir brjósti
„Fasteignasala ber að gæta hags-
muna beggja aðila, kaupanda og 
seljanda, og gæta þess að þeim séu 

eigi settir ólögmætir, ósanngjarnir 
eða óeðlilegir kostir í samningum. 
Fasteignasalar þurfa að vera hlut-
lausir til að geta sinnt báðum aðil-
um jafnvel. Það eru til dæmis ekki 
góð vinnubrögð að upplýsa tilboðs-
gjafa um fjárhæð kauptilboðs ann-
ars aðila sem enn er í gildi. Heilt 
á litið skiptir höfuðmáli að sinna 
skyldum sínum, vera heiðarlegur og 
segja satt og rétt frá. Enginn skyldi 
hafa tvær tungur í einu höfði,“ út-
skýrir Magnús.

Hjá BRÚ fasteignasölu starfar öflugt 
teymi sem vinnur vel saman. Magnús 

Sævar Magnússon sölustjóri er hér 
lengst til hægri. 

MYND/GVA

Rúnar Þór Árnason Sölufulltrúi
löggiltur leigumiðlari  
s: 6900-595 runar@brufast.is

Knútur Bjarnason, löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
knutur@brufast.is s: 694-4217

AUÐBREKKA 2 Í KÓPAVOGI  

Vel staðsett tæplega 400 fm. efri hæð í atvinnuhúsnæði á mjög áberandi  
umferðarhorni í Kópavogi. Gott auglýsingagildi. Möguleiki á góðum leigutekjum.  

Ekki vsk. húsnæði. Verð 54 millj.

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS Á SJÁVARLÓÐ 
VIÐ HAUKANES 12 Á ARNARNESI

DALHÚS

SÉRHANNAÐ PARHÚS Á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ Í HÚSAHVERFI
Húsið er á tveimur hæðum með fjórum góðum svefnherbergjum og innb. bílskúr, samtals  

214,2 fm. Stendur á skjólgóðum stað við opið grænt svæði innst í botnlanga. Verð 63,9 millj. Mjög reisulegt, fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús ásamt  
tvöföldum bílskúr á glæsilegri sjávarlóð.  

Samtals 470,2 fm. á tveimur hæðum með bátaskýli og gufubaði. 
Verð: 125 millj.

SJÓN ER SÖGU RÍKARI.

Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá: 

Rúnar Þór Árnason Sölufulltrúi 
löggiltur leigumiðlari
s: 6900-595 runar@brufast.is

Knútur Bjarnason, löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
knutur@brufast.is s: 694-4217

Andri Sigurðsson, löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
andri@fastlind.is s: 690-3111
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Hjónin Sigurður Gunnlaugs-
son framkvæmdastjóri og 
Hafdís Rafnsdóttir sölu-

stjóri eiga og reka fasteignasöluna 
TORG á Garðatorgi 5 í Garðabæ. 
Frá upphafi hefur stofan aðgreint 
sig frá samkeppnisaðilum sínum 
með framúrskarandi þjónustu og 
náð að markaðssetja sig sem fast-
eignasalan sem veitir mestu þjón-
ustuna hérlendis. Að sögn Hafdís-
ar eru grunngildi TORG kraftur, 
traust og árangur og út frá þeim 
gildum starfa allir starfsmenn. 
„Sölukerfi okkar er lykilkúnna-
kerfi, en þar fær hver viðskipta-
vinur eigin tengilið á stofunni. 
Þetta er það kerfi sem viðskipta-
vinir hafa verið hvað ánægðast-
ir með.“ Sigurður bætir við að 
þau hafi þjálfað starfsfólk stof-
unnar í gegnum árin til að veita 
framúrskarandi þjónustu og það 
hafa viðskiptavinir kunnað vel að 
meta.

Við náum árangri í sölu fasteigna
Sigurður nefnir sem dæmi að fast-
eignasalan TORG hafi selt mikið 
af nýbyggingum undanfarin ár og 
verktakar sæki æ meira til þeirra 
vegna þess árangurs sem þau hafa 
náð. „Allir viðskiptavinir okkar 
sem kynnst hafa þjónustunni hafa 
verið mjög ánægðir og viljað halda 
áfram að eiga viðskipti við okkur 
sem þýðir að sífellt f leiri spenn-

andi verkefni eru á leið til okkar.“ 
Hafdís bætir við að starfsmenn 
stofunnar gangi ekki að nein-
um viðskiptum sem sjálfsögðum 
hlut. „Við tökum ávallt hvert og 
eitt verkefni sem nýrri áskorun, 
og erum kappsfull að veita ávallt 
þá bestu þjónustu sem möguleg 
er hverju sinni. Niðurstaðan hefur 
því verið sú að bæði verktakar sem 
og almenningur sem átt hafa við-
skipti í gegnum okkur eru ánægð.“ 

Ánægðir viðskiptavinir 
Hafdís segir að eina bestu sönnun 
þess að viðskiptavinir upplifi fram-
úrskarandi þjónustu megi merkja 
í öllum þeim fjölda tilvísana sem 
þeim berst frá ánægðum viðskipta-
vinum. Þessu til stuðnings nefn-
ir hún að nýlega hafi verið gerð 
markaðsrannsókn meðal þeirra 
sem keypt höfðu fasteign nýlega. 
„Þar voru kaupendur spurðir hvort 
þeir myndu í fyrsta lagi eiga aftur 
viðskipti við umrædda fasteigna-
sölu eða mæla með henni við aðra. 
Niður staðan var sú að viðskipta-
vinir TORG voru líklegastir til að 
sækja aftur þjónustu stofunnar af 
öllum þeim sem tilgreindar voru. 
Þannig að langflestir viðskiptavinir 
okkar sögðust annaðhvort myndu 
eiga aftur viðskipti við okkur eða 
mæla með okkur við fjölskyldu og 
kunningja sína,“ segir Hafdís. 

Hátt þjónustustig
Hafdís segir fasteignasöluna 
hafa innleitt þjónustukerfi með 
það fyrir augum að ná háleit-
um markmiðum varðandi topp-
þjónustu. „Starfsfólk okkar sækir 
mikið endurmenntun og árlega 
heldur stofan námsstefnu fyrir 
allt starfsfólk. Þar höfum við feng-
ið utanaðkomandi sérfræðinga á 
ólíkum sviðum sem halda ýmis 
gagnleg og fróðleg námskeið, allt 
með það í huga að bæta og auka 
við þjónustustig okkar.“

Sigurður segir meirihluta sölu-
manna samanstanda af löggiltum 
fasteigna-, fyrirtækja- og skipa-
sölum sem sumir séu auk þess 
löggiltir leigumiðlarar. Aðrir 

starfsmenn söludeildar stundi 
nú velflestir nám til löggilding-
ar. Í dag eru starfsmenn stofunn-
ar alls 18 talsins með þeim hjón-
um Hafdísi og Sigurði. Þar af eru 
fimm manns á skrifstofu og í 
samningadeild. 

Hafdís segir það yf irlýsta 
stefnu fasteignasölunnar að 
veita viðskiptavinum sínum úr-
vals þjónustu út frá fyrrnefndum 
grunngildum stofunnar; kraft-
ur, traust og árangur. „Og með 
grunngildin að leiðarljósi höfum 
við einmitt náð að veita við-
skiptavinum okkar framúrskar-
andi þjónustu!“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.fstorg.is.

Viðskiptavinir fá framúrskarandi 
þjónusta á fasteignasölunni TORG 
Á fasteignasölunni TORG er unnið af krafti við að kynna og markaðssetja fasteignir. Stofan hefur skapað sér gott orðspor gegnum árin 
og byggt upp traust við viðskiptavini sína. Með vel þróuðu sölukerfi hefur stofan náð góðum árangri í að veita framúrskarandi þjónustu.

Viðskiptavinir TORG eru mjög ánægðir með þjónustu fasteignasölunnar. MYND/VALLI

Starfsmenn fasteignasölunnar TORG hafa verið þjálfaðir í gegnum árin til að veita framúrskarandi þjónustu og það hafa viðskiptavinir kunnað vel að meta. MYND/VALLI

Hafdís Rafnsdóttir, annar eigenda og  
sölustjóri fasteignasölunnar TORG.
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Engin lántökugjöld 
við fyrstu kaup
 

Fyrstu fasteignakaupin eru oftast stærsta fjárfestingin 
sem fólk hefur ráðist í. Við komum til móts við þá sem eru 
að kaupa í fyrsta sinn og veitum þeim 100% afslátt af 
lántökugjöldum. Við höfum líka hækkað hámarksfjármögnun 
við fyrstu kaup upp í allt að 85% af verði fasteignar.

Bókaðu viðtal við fjármálaráðgjafa á arionbanki.is
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Fasteignamarkaðurinn hér 
á landi tók djúpa dýfu eftir 
bankahrun. Hann hefur þó 

smátt og smátt verið að taka við sér 
undanfarin þrjú til fjögur ár þótt 
vissulega sé hann enn nokkuð við-
kvæmur að sögn Grétars Jónasson-
ar, framkvæmdastjóra Félags fast-
eignasala. „Fasteignasalar voru 
farnir að finna fyrir verulegum 
samdrætti í sölu fasteigna í lok árs 
2007. Þá var staðan sú að ákaflega 
erfitt reyndist að fá lán ólíkt því sem 
hafði verið áður frá því bankarnir 
komu inn á fasteignalánamarkað-
inn síðla árs 2004.“ Í kjölfar banka-
hrunsins hafi lítil hreyfing verið á 
fasteignamarkaði í um það bil þrjú 
ár. „Óvissan var mjög mikil þannig 
að markaðurinn var að miklu leyti 
frosinn á þessum tíma en undanfar-
in ár höfum við séð hæga og sígandi 
breytingu í rétt átt.“ 

Í dag er langmest eftirspurn eftir 
smærri íbúðum að sögn Grétars, 
helst tveggja til þriggja herbergja 
íbúðum og jafnvel upp í fjögurra 
herbergja íbúðir, á verðbilinu 15 til 
35 milljónir. „Um leið má segja að 
þessi flokkur sé sú stærð sem hvað 
mestur skortur er á í dag. í kjölfar 
hrunsins sást varla hópurinn sem 
var að leita að sinni fyrstu fasteign. 
Hann er hins vegar að koma fram 
núna sem skýrir að stórum hluta 
þessa miklu eftirspurn undanfarið.“

Fasteignaverð hér á landi hefur 

hækkað talsvert undanfarin fimm-
tán ár og náði hámarki í árslok 2007. 
„Í kjölfar hrunsins lækkaði húsnæð-
isverð umtalsvert en þó má segja að 
fasteignaverð hér á landi hafi und-
anfarin ár almennt verið of lágt sé 
horft til þess að byggingarkostn-
aður hefur verið hærri en söluverð 
eigna.“

Hann segir lítið sem ekkert íbúð-
arhúsnæði hafa verið byggt á ár-
unum 2008 til 2012 enda hækkaði 
verð á byggingarefni mikið í kjölfar 
hrunsins, samhliða því sem fast-
eignaverð lækkaði. Á síðasta ári hafi 
þó talsvert af nýbyggingum komið 
inn á markaðinn sem er að hans 
mati ný og ánægjuleg staða.

Viss skekkja í verðmyndun
„Undanfarin misseri hefur fast-
eignaverð þokast umtalsvert upp 
á við sem er eðlilegt. Á sama tíma 
hefur viss skekkja orðið í verðmynd-
un á fasteignamarkaði sem skýrist 
af því að stór félög hafa í gróðaskyni 
keypt gríðarlegan fjölda fasteigna á 
vissum svæðum og þannig spennt 
upp fasteignaverðið. Fjölskyldur 
sem hafa haft áhuga á eignum hafa 
ekki haft bolmagn til að keppa á 
móti slíku sem er áhyggjuefni.“ 

Einnig hafi sterkefnaðir aðilar 
keypt upp byggingaframkvæmdir 
að einhverju leyti eða öllu sem fjár-
festingartækifæri. „Slíkir millilið-
ir vilja vitaskuld fá sem mest út úr 

slíku sem leiðir til enn hærra verðs 
en ella sem gerir stöðu fyrstu kaup-
enda sérstaklega erfiða.“ Hann segir 
erfitt að sjá fyrir frekari hækkan-
ir enda bjóði ytri aðstæður tæpleg-
ast upp á það, sé til dæmis horft til 
launa fólks og framfærslukostnað-
ar fjölskyldna. 

Vandi þeirra sem vilja kaupa sína 
fyrstu íbúð er mikill enda framboð 
lítið og margir standast ekki hert 
greiðslumat lánastofnana sem ýtir 
sama hópi út á ótryggan leigumark-
að. „Leigugreiðslur eru oft hærri en 
greiðslur íbúðalána. Því er oft ekki 
auðvelt fyrir fjölskyldur að kom-
ast út úr slíku og hætt við að marg-
ir festist inni á leigumarkaði fyrir 
vikið.“ 

Leiðir til úrbóta að sögn Grét-
ars gætu verið auknar vaxtabæt-
ur, séreignarsparnaður og hugs-
anlega einhvers konar viðbótar-
lán með lágum vöxtum frá hinu 
opinbera sem gætu auðveldað fólki 
að eignast þak yfir höfuðið. „Svo 
er ljóst að í Reykjavík er unnið að 
þéttingu byggðar þar sem þúsund-
ir íbúða eru á teikniborðinu, meðal 
annars blönduð byggð og ýmsar 
útfærslur á eldri byggð. Þannig er 
margt spennandi fram undan. Víða 
á landsbyggðinni er einnig margt að 
gerast en þá er vitaskuld uppbygg-
ing í atvinnulífinu hornsteinn þess 
að lagt sé af stað í framkvæmdir að 
reisa íbúðarhúsnæði.“

Markaðurinn er á hægri uppleið 
Árin eftir hrun voru mögur á fasteignamarkaði. Undanfarin þrjú til fjögur ár hafa aðstæður þó batnað mikið. Enn er mikil eftirspurn 
eftir minna húsnæði enda stór hópur fólks að kaupa sína fyrstu íbúð um þessar mundir. Þétting byggðar gæti leyst hluta vandans.

„Í kjölfar hrunsins sást varla hópurinn sem var að leita að sinni fyrstu fasteign. Hann er 
hins vegar að koma fram núna sem skýrir að stórum hluta þessa miklu eftirspurn undan-
farið,“ segir Grétar Jónasson, framkvæmdastjóri Félags fasteignasala. MYND/GVA

Fasteignasalan Borg hóf starf-
semi fyrir tveimur árum 
og byggir hana á trausti og 

áreiðanleika, sem eru lykilatriði í 
öllum fasteignaviðskiptum. 

„Við státum af reyndu starfs-
fólki með breitt menntunarstig og 
háu hlutfalli löggiltra fasteignasala. 
Á stofunni starfa ellefu sölumenn 
fasteigna, en þar af eru sex löggilt-
ir og fjórir í löggildingarnámi. Þá 
erum við með mjög skilmerkilega 
og góða skjalagerð en hún er í hönd-
um hæstaréttarlögmannsins Ingi-
mars Ingimarssonar. Það ferli er því 
eins tryggt og öruggt og það getur 
orðið,“ segir framkvæmdastjórinn 
Þóra Birgisdóttir.

Hún segir stofuna hafa fengið 
spennandi eignir á skrá að undan-
förnu og verið þátttakanda í mörg-
um spennandi verkefnum. Hvort 
heldur sem er í íbúðarhúsnæði 
eða atvinnuhúsnæði. „Markaður-
inn er lifandi og við höfum geng-
ið frá fjölda samninga að undan-
förnu. Við skynjum mun meiri 
hreyfingu á öllum tegundum eigna 
nú en undanfarin ár, en hins vegar 
mætti framboð eigna vera meira. 
Góðar eignir fara fljótt.“ Þóra segir 
það frábrugðið tímanum fyrir hrun 
að fólk veit meira hvað það má og 
getur. Hún segir kröfur sem gerð-
ar eru til fasteignasala líka meiri en 
áður. „Fasteignasalar sem gera hlut-
ina vel fá viðskiptin til sín enda vill 
viðskiptavinurinn hafa allt sem við-
kemur þessum viðskiptum í lagi.“

En hver er sérstaða stofunnar? 
„Fyrir utan hátt hlutfall löggiltra 

Hátt hlutfall löggiltra fasteignasala
Hjá Fasteignasölunni Borg starfa fjórtán starfsmenn. Þar af eru sex löggiltir fasteignasalar og fjórir í löggildingarnámi. Starfsmenn 
stofunnar skynja talsverðan uppgang á markaðnum og kappkostað er að veita trausta, persónulega og áreiðanlega þjónustu.

Fasteignasalan 
Borg státar af 
reyndu starfs-
fólki. 
MYND/GVA

fasteignasala þá kappkostum við að 
veita góða og persónulega þjónustu. 
Þegar eignir koma á sölu eru þær 
ljósmyndaðar af fagljósmyndara og 
fylgt eftir með opnum húsum, góðri 
kynningu og góðum sölugögnum. 
Við sjáum um að svara öllum fyrir-

spurnum, við sjáum um allar sýn-
ingar og seljandi þarf því ekki að 
hafa áhyggjur af því í söluferlinu,“ 
útskýrir Þóra.

Hún segir haldið þétt utan um allt 
ferlið frá upphafi til enda. „Okkur 
er mikið í mun að fólk upplifi sig í 

öruggum höndum hjá okkur á Borg 
fasteignasölu. „Við erum spennt fyrir 
komandi tímum og teljum að nú sé 
góður tími til að hugleiða fasteigna-
viðskipti, hvort sem viðkomandi er í 
kaup- eða söluhugleiðingum.“

Starfsmenn Borgar hjálpa einnig 

við verðgreiningu og leit að spenn-
andi kostum. Það er því ekkert því 
til fyrirstöðu að leita til stofunnar 
um aðstoð og viðræður um fram-
tíðar fasteignaviðskipti, segir Þóra, 
og býður alla velkomna á Borg fast-
eignasölu að Síðumúla 23. 



SAGAN ENDALAUSA
Klassíska barnamyndin The Never ending 
Story verður sýnd á Alþjóðlegri barnakvik-
myndahátíð í Reykjavík í Bíó Paradís þann 
29. mars klukkan 18.

Veitingastaðurinn Culiacan hefur notið mikilla 
vinsælda meðal landsmanna en staðurinn 
býður upp á ljúffengan mexíkóskan mat. Mikil 

áhersla er lögð á að elda einungis úr hágæða hráefni 
og eru til dæmis allar salsasósur og guacamole unnið 
frá grunni á hverjum degi. Sólveig Guðmundsdóttir, 
stofnandi Culiacan, segir alla réttina innihalda mikið 
af fersku og hollu grænmeti í bland við kjúklinga-
bringur, nautahakk og nautakjöt. 

Nýlega bætti staðurinn nýjum rétti við á matseðil-
inn sem hefur heldur betur slegið í gegn. „Um er að 
ræða skemmtilegan rétt sem við köllum Smárétta 
HotPlate. Þetta er platti sem borinn er á borð og 
inniheldur þrjá af vinsælustu réttum okkar; Quesa-
dillas með piripiri-sósu, Hot Nachos og Enchilada. 
Rétturinn hefur fengið góðar móttökur og okkur 
finnst gaman að geta boðið viðskiptavinum okkar að 
smakka marga rétti í einni máltíð.“ 

Culiacan er þekktur fyrir bæði holla og góða rétti 
sem margt íþróttafólk sækir mikið í. „Við höfum þró-
að sérstaka rétt fyrir vissa hópa íþróttafólks. Meðal 
annars bjóðum við upp á Enchilada hlauparans sem 
er orðinn einn vinsælasti rétturinn okkar í dag. Hann 
er mjög matarmikill og bragðgóður og hefur verið 
mjög vinsæll hjá íþróttafólki og einnig öðrum við-
skiptavinum.“

Í fyrra var staðurinn stækkaður þar sem góðu leik-
svæði fyrir börnin var meðal annars bætt við. „Nú 
bjóðum við líka upp á vinsælan fjölskyldupakka sem 
inniheldur tvo Classic Burritos, tvo Mini Burritos, 
nachos og ostasósu. Þessa helgina verður fjölskyldu-
pakkinn á 3.990 kr. auk þess sem hægt er að fá eins 
platta með Quesadillas á sama verði.“

Culiacan er til húsa á Suðurlandsbraut 4a í Reykja-
vík. Allar nánari upplýsingar má finna á www.culi-
acan.is og á Facebook (Culiacan HollurogGóður).

ALLT ÞAÐ BESTA 
Á EINUM DISKI
CULIACAN KYNNIR  Nú fást þrír vinsælustu réttirnir á einum platta hjá Culi-
acan. Fjölskyldutilboð verða um helgina og þar er góð aðstaða fyrir börn.

FYRIR BÖRNIN Góð aðstaða fyrir börn er á veitingastað Culiacan.

GÆÐAMATUR
Mikil áhersla er lögð 
á að elda einungis úr 
hágæða hráefni að sögn 
Sólveigar Guðmunds-
dóttur hjá Culiacan.
MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

ÁN PARABENA OG SLS
Dreif ing www.isf lex.is
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ÆSKUDÝRKUN Á VINNUMARKAÐI
Ragnheiður er sextug. Töluverð 
umræða er í þjóðfélaginu um 
erfiðleika kvenna 50+ við að fá 
atvinnu. Fann hún fyrir þessari 
æskudýrkun á vinnumarkaðnum? 
„Já, og það kom mér virkilega 
á óvart að finna fyrir aldursfor-
dómum. Mér finnst ég ekki gömul 
og hafði ekki gert mér grein fyrir 
að kennitalan skipti svona miklu 
máli. Ég hafði aldrei spáð í aldur 
fólks. Ég er með góða reynslu og 
menntun og taldi mig mjög vel 
gjaldgenga í atvinnulífinu. Það 
var því svolítið erfitt að upp-
lifa höfnun. Ég sótti um margar 
stöður og komst oft í viðtal en 
ekki meira. Til dæmis sótti ég 
tvisvar um stöðu fræðslufulltrúa 
hjá Umferðarstofu en þeir höfðu 
ekki not fyrir reynslu mína og 
hæfileika þar.

Ég var þó líka heppin, fékk 
nokkur skemmtileg verkefni upp í 
hendurnar, meðal annars að vinna 
með Á allra vörum. Maður verður 
svolítið ráðvilltur eftir uppsögn 
en það besta sem ég gerði var að 
drífa mig aftur í nám. Ég átti eftir 
að klára BA-próf í íslensku. Síðan 
fór ég í meistaranám í ritstjórn og 
útgáfu og er að ljúka því. Það var 
ofboðslega gaman að fara aftur að 
læra. Mig langar helst af öllu að 
halda áfram og fara í doktorsnám. 
Maður tekur námið á allt annan 
og þroskaðri hátt en þegar maður 
var yngri. Þegar ég var í námi áður 
fyrr var ekkert internet og það er 
gaman að kynnast kostum þess og 
möguleikum í náminu núna.“

MEÐ UNGU FÓLKI
Það var skemmtilegt þegar ég 
sótti um starfið í Krafti að ungt 
fólk skyldi ráða mig í vinnu. Þau 
eru víðsýn að velja konu á mínum 
aldri úr stórum hópi umsækj-
enda. Núna er ég svona mamman 

í  hópnum og þau njóta góðs af 
reynslu minni og tengslaneti. 
Að vinna með ungu fólki er svo 
yngjandi að það er miklu betra en 
bótox,“ segir Ragnheiður. 

Ragnheiður er gift Jóhanni 
Óskarssyni og eiga þau tvo syni 
og fimm barnabörn. Jóhann hefur 
lengi glímt við liðagigt sem gerði 
hann að öryrkja og í vetur fór 
hann í stóra hjartaaðgerð sem 
hann er að ná sér eftir. Það hefur 
því verið erfiður vetur hjá þeim 
hjónum. „Við Jói höfum verið 
gift síðan ég var 17 ára, hann var 
æskuástin mín. Okkur finnst 
rosalega gaman að vera amma og 
afi og njótum þess mikið. Þegar 
alvarleg veikindi koma upp áttar 
maður sig á því hvað sé í raun dýr-
mætast í lífinu. Ekki peningar eða 
einhver fín staða heldur heilsan og 
fjölskyldan. Jói er mikill listamað-
ur og býr til falleg hús til að hafa 

í glugga, krummaóróa og fleira. 
Við rekum lítið fyrirtæki í kringum 
þetta sem heitir Skuggaform.“

RITGERÐ UM AUGLÝSINGAR
Þegar Ragnheiður er spurð hvað 
hún ætli að gera um helgina, 
segist hún þurfa að skrifa rann-
sóknarskýrslu fyrir skólann. Hún 
þarf sömuleiðis að skrifa skýrslu 
stjórnar fyrir aðalfund Krafts og 
svo bíður garðvinna. „Þrjár 20 
metra háar aspir féllu í óveðrinu 
sem búið er að fjarlægja en þarf að 
laga eftir,“ segir hún. „Um páskana 
bíða mín ritgerðarskrif. Það kemur 
líklega engum á óvart að mast-
ersritgerðin fjallar um almanna-
heillaauglýsingar í umferð,“ segir 
Ragnheiður sem er líkamlega vel 
á sig komin, hljóp tíu kílómetra í 
maraþoni í fyrrasumar fyrir Kraft 
og gengur reglulega á fjöll.  
 ■ elin@365.is

Ragnheiður hefur starfað sem 
framkvæmdastjóri Krafts í 
tæp tvö ár og segir það afar 

áhugavert starf. „Það er kannski 
merkilegt en þetta er ekkert svo 
ósvipað fyrra starfi mínu. Í báðum 
tilfellum er ég að berjast fyrir 
ákveðnum hagsmunum. Hjá VÍS 
var ég alltaf að búa til forvarnar-
efni umferðarmála og var í sam-
bandi við einstaklinga sem höfðu 
lent í alvarlegum slysum. Hér hjá 
Krafti er ég í sambandi við ungt 
fólk sem glímir við alvarlegan sjúk-
dóm. Aftur á móti er Kraftur góð-
gerðarfélag sem nýtur mikillar vel-
vildar en tryggingafélög eru alltaf 
umdeild,“ útskýrir Ragnheiður. 
„Þetta starf getur verið ansi erfitt. 
Það er átakanlegt þegar ungt fólk 
greinist með krabbamein. Maður 
upplifir sorgina sem fylgir því 
að greinast. Einnig finn ég sterkt 
hversu víðtæk áhrif þetta hefur 
á alla fjölskylduna. Það hjálpar 
manni að hafa langa reynslu af 
því að umgangast fólk sem hefur 
misst einhvern nákominn, slasast 
eða jafnvel orðið fatlað eftir bíl-
slys.“ 

Þegar Ragnheiður er spurð 
hvort hún sakni þess að vasast í 
umferðarmálum, svarar hún því 
neitandi. „Ætli það hafi ekki verið 
kominn tími á breytingar,“ segir 
hún. „Ég hafði aldrei ætlað að 
helga líf mitt umferðarmálum. Það 

æxlaðist þó þannig, fyrst sem lög-
reglumaður, svo starfsmaður Um-
ferðarráðs, blaðamaður og loks 
forvarnarfulltrúi VÍS,“ segir Ragn-
heiður sem var ein af fyrstu lög-
reglukonum landsins. „Ég hef alltaf 
starfað í þessum karllæga heimi, ef 
hægt er að segja svo. Núna finnst 
mér ég vinna með hjartanu. Þetta 
er krefjandi starf en sömuleiðis 
gefandi.“

PENINGAR EÐA FORVARNIR
Ragnheiður hætti ekki sjálfviljug 
hjá VÍS heldur var henni sagt upp. 
„Mér var sagt upp störfum eftir 
fimmtán ára starf. Það helgað-
ist af áherslumun á milli mín og 
nýrra eiganda VÍS. Þeir hugsuðu 
fyrst og fremst um afkomu og 
hagnað á meðan ég vildi halda 
áfram góðu forvarnarstarfi í þágu 
allra landsmanna en ekki bara 
meðal viðskiptavinanna. Það 
kostar peninga að halda úti góðri 
ímynd fyrirtækis. Ég varð hins 
vegar mjög hissa þegar mér var 
sagt upp. Á því átti ég ekki von. 
Forvarnarstarf VÍS var ákveðið 
brautryðjendastarf og mér tókst 
að gera það áberandi í samfé-
laginu. Fyrirtækið var bara ekki 
það sama eftir eigendaskipti. Það 
veit enginn sinn næturstað þegar 
eigendaskipti verða í fyrirtækjum 
hér á landi. Nýir stjórnendur 
koma með nýja siði.“

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

UMFERÐIN VÉK FYRIR HJARTANU
BREYTINGAR  Ragnheiður Davíðsdóttir var eitt helsta andlit umferðaröryggis á landinu um áratugaskeið. Núna starfar hún hjá 
Krafti, stuðningsfélagi ungs fólks sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendum þess, auk þess að vera í háskólanámi.

LÖGGAN Ragnheiður og Sveinn Stefánsson lögreglumaður fyrir utan Alþingishúsið. 
Lögreglukonur ganga ekki lengur í pilsi eins og þarna tíðkaðist. 

FORDÓMAR Það kom Ragnheiði mikið á óvart hvað kennitalan skiptir miklu máli þegar sótt er um vinnu. „Ég sótti um margar stöður 
og komst oft í viðtal en ekki meira. Til dæmis sótti ég tvisvar um stöðu fræðslufulltrúa hjá Umferðarstofu en þeir höfðu ekki not fyrir 
reynslu mína og hæfileika þar.“ MYND/GVA

Ýmis tilboð í gangi í verslun
Vertu velkomin

Allt fyrir 
fermingarnar, 
brúðkaupin 

eða fríið

Skipholti 29b • S. 551 0770Fylgist með okkur á

Opið laugardag  
12:00-15:00



Nutrilenk er fáanlegt í flestum apótekum, 
heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaðanna
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NUTRILENK
 

- hollráð við liðkvillum.  Náttúrulegt fyrir liðina

Get  þakkað NUTRILENK frábæran árangur í keilu!

NUTRILENK bjargar mér frá skelfilegum verkjum

Hvað getur Nutrilenk
gert fyrir þig?

Heilbrigður liður

Við mikið álag og eftir því sem árin færast yfir 
getur brjóskvefurinn rýrnað sem veldur því að 
liðirnir slitna. Mjög margir finna fyrir óþægin-
dum og verkjum þegar liðfletirnir núast saman, 
sérstaklega í liðamótunum í mjöðmum, hrygg 
og hnjám. Þess vegna er til mikils að vinna að 
styrkja liðbrjóskið á náttúrulegan hátt. 

Hefur hjálpað fjölmörgum
Nutrilenk Gold inniheldur brjósk úr fiski- og 
hákarlabeinum sem er öflugt byggingarefni 
fyrir bein og brjósk enda ríkt af kondritíni, 
mangan, kollageni og kalki. Nutrilenk hefur 
hjálpað fjölmörgun sem þjást af liðverkjum. 

Prófið sjálf - upplifið breytinguna!

Liður með slitnum
brjóskvef

Það er  ekki á hverjum degi sem sextugur maður nær 12 fellum í röð í 
keilu. „Ég vil nú bara vera hógvær og segja að þetta hafi verið hinn 
fullkomni leikur,“ Segir Davíð Löve, múrari, sem setti Íslandsmet í keilu í 
fyrra. „ Satt að segja var ég ekki í góðum málum fyrir þremur árum. Ég var 
búinn að fara í þrjár hnéaðgerðir á nokkra ára tímabili, var mjög slæmur 
og treysti mér engan veginn í aðra aðgerð. Til allrar hamingju ákvað ég að 
prófa NUTRILENK Gold. Ég tók inn 6 töflur fyrstu tvær vikurnar og það 
dugði mér til að verða góður. Nú tek ég 2 töflur á dag til að viðhalda 
batanum. Sem múrari er ég mikið á hnjánum og starfið reynir gríðarlega 
á liðina.  Það má segja að það sé kraftaverki líkast að ég sé orðinn góður. 
Ég hvet því kollega mína í iðninni til að prófa og  trúi því að NUTRILENK 
haldi mér góðum í keilunni amk næstu 20 árin,“ bætir Davíð við kíminn. 

Davíð Löve 60 ára múrari og keilusnillingur

„Ég þarf að vera á andhormónalyfjum næstu árin til halda í skefjum 
brjóstakrabbameini sem ég greindist með fyrir einu og hálfu ári. Þessi lyf 
fóru þannig í skrokkinn á mér að ég var undirlögð af skelfilegum liðverkj-
um og upplifði mig eins og gamla konu. Ég var því ekki bjartsýn á það að 
geta tekið þessi lyf næstu 5 árin. Ég ákvað að prófa NUTRILENK og tók inn 
2 töflur 3x á dag og fann mun viku seinna. Í kjölfarið gat ég minnkað 
skammtinn niður í 3 töflur á dag og það heldur mér góðri. Mér er mikið í 
mun að segja frá þessari reynslu því ég veit um margar konur í sambæri-
legri stöðu og þess vegna vona ég að NutriLenk geti hjálpi þeim eins og 
það hefur hjálpað mér. Ég er ótrúlega þakklát!

Lára Emilsdóttir 59 ára fjármálastjóri
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ENGIN    
KALDHÆÐNI
„Færeyingar eru 
í miklu uppáhaldi 
hjá mér, þeir eru 
svo gott fólk. Þeir 
eru alls ekki líkir 
 Íslendingum, þeir 
eru alveg lausir við 
allt þetta háð og 
kaldhæðni. Kald-
hæðni Íslendinga 
nær aftur í aldir 
þegar gömlu skáld-
in voru að yrkja 
níðvísur um hvert 
annað en Færey-
ingar eru eins og 
börn, ef kaldhæðni 
er beitt á þá skilja 
þeir ekkert.“

Í dag er fyrsti dagur Blúshátíðar í 
Reykjavík og Blúsdagurinn haldinn 
hátíðlegur með alls kyns uppákom-

um í miðbæ Reykjavíkur. Blúshátíðin 
stendur yfir til næstkomandi fimmtu-
dags og er hún helguð hundrað ára fæð-
ingarafmæli Muddy Waters og Wille Dix-
on sem eru goðsagnir í blúsheiminum. 
Þrennir stórtónleikar Blúshátíðar verða 
á Hilton Reykjavík Nordica í dymbil-
vikunni, þriðjudags-, miðvikudags- og 
fimmtudagskvöld. Á þriðjudag mun KK 
band spila blúsinn á sinn einstaka hátt 
og lofa þeir fólki góðri skemmtun enda 
allt spilaþyrstir menn sem hlakka til að 
spila fyrir gesti sína. Kristján Kristjáns-
son, tónlistarmaðurinn KK, segir blús-
inn ekki bara vera sína tegund af tónlist 
heldur allra, þó þeir viti það ekki endi-
lega sjálfir. „Það eru lög fyrir alla innan 
hverrar tónlistarstefnu en það má segja 
að blús sé langafi allrar dægurlagatón-
listar. Þegar blúsararnir voru að byrja 
í kringum 1930/40 þá voru þeir rapp-
arar þess tíma, þeir voru með byssur 
og spiluðu póker fyrir tónleika og voru 
svolítið hættulegur hópur,“ segir hann 
og hlær. 

LED ZEPPELIN VAR BLÚSBAND
KK segir blúsinn vera einfalda tónlist, 
að tónlistarmenn sem hafi ekki hist 
áður geti einfaldlega sagt „spilum blús 
í D“ og þá geti þeir spilað saman. „Það 
er sagt að blús liggi eins og rauður 
þráður í gegnum alla dægurlagatón-
list, hún þróast bara í mismunandi 
áttir. Rokk til dæmis er ekkert annað 
en blús, ég kynntist blúsnum í gegnum 
Led Zeppelin. Þeir voru að spila lög 
eftir blúsara og voru einfaldlega blús-
band þegar þeir byrjuðu. Líka Rolling 
Stones og Eric Clapton. Pönkið kemur 
svo seinna og það er líka bein afleiðing 
af blúsnum. Reggítónlist verður svo til 
út frá sálartónlist sem er aftur nátengd 
blústónlist.“

LÆRÐI AÐ SPILA BLÚS Á GÖTUNNI
Eins og áður segir þá hefst Blúshátíð í 
Reykjavík í dag og þá verður tilkynnt 
um val á heiðursfélaga Blúsfélags 
Reykjavíkur 2015. KK var valinn Blús-
maður ársins 2007. „Það var mikill 

heiður og ég er þar í góðum félagsskap. 
Mínar fyrirmyndir í tónlist eru þessir 
gömlu blúsarar, Jimmy Reed, Muddy 
Waters og Sonny Boy Williamson. Ég 
lærði að spila blús þegar ég var að 
spila á götunni. Ég gerðist þá blúsari í 
fimm ár og það var bara lífsstíll hjá mér. 
Margir af þessum gömlu blúsurum voru 
einmitt götuspilarar og ég lá yfir Jimmy 
Reed til að ná þessu ákveðna grúvi sem 
hann var með.“

KK á von á skemmtilegri hátíð og 
segir að það sé alltaf mjög gaman þegar 
þetta fólk komi saman. „Þarna verða 
meðal annarra blúsgítarleikararnir Bob 
Margolin sem spilaði lengi með Muddy 
Waters og Debbie Davis. Margolin er 
margverðlaunaður tónlistarmaður 
sem hefur haft mikil áhrif á blúsinn og 
Debbie  Davis er einn fremsti blúsgítar-
leikari heims og ein áhrifamesta kona 
blústónlistarinnar undanfarna áratugi.“

TÓNLISTIN EYÐIR LANDAMÆRUM
Það er margt fram undan hjá KK, meðal 
annars vinnur hann að sólóplötu sem 
hann vonast til að komi út á árinu og 
svo er KK bandið að fara til Færeyja að 
spila á blús- og kántríhátíð. „Færeyingar 
eru í miklu uppáhaldi hjá mér, þeir eru 
svo gott fólk. Þeir eru alls ekki líkir Ís-
lendingum, þeir eru alveg lausir við allt 
þetta háð og kaldhæðni. Kaldhæðni Ís-
lendinga nær aftur í aldir þegar gömlu 
skáldin voru að yrkja níðvísur hvert um 
annað en Færeyingar eru eins og börn, 
ef kaldhæðni er beitt á þá skilja þeir 
ekkert.“

Spurður að því hvort hann sé ekki 
ánægður með Íslendinga segist hann 
vera ánægður með alla sem geti verið 
í hvaða landi sem er og þótt vænt um 
allan heiminn. „Ég held að því meira 
sem hægt er að eyða landamærum milli 
landa því betra. Tónlistin er stór þáttur 
í því að eyða landamærum og menn-
ingarleg tengsl milli þjóða eru alltaf af 
hinu góða, þau leiða af sér möguleika á 
annarri samvinnu. Þess vegna er menn-
ingin svo mikilvæg og þess vegna má 
ekki svelta hana, hún eflir samskipti 
þjóða og samvinnu á öllum sviðum,“ 
segir friðarsinninn og blúsarinn KK. 

 ■ liljabjork@365.is

BLÚSINN ER LANGAFI 
DÆGURTÓNLISTAR
BLÚSHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK   KK spilar á Blúshátíð í Reykjavík á þriðjudag en 
hátíðin hefst í dag. Hann er með plötu í smíðum og er á leið til Færeyja. 

HLAKKAR TIL
KK hlakkar til Blús-
hátíðar í Reykjavík en 
þar mun upprunalega 
KK bandið spila, þeir KK, 
Þorleifur Guðjónsson og 
Kormákur Geirharðsson, 
og svo mun gamall liðs-
félagi, Eyþór Gunnars-
son, hljómborðsleikari 
úr Mezzoforte vera með 
þeim.
MYND/GVA
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SÍÐAN
1964

ENZO grár  Tilboðsverð 251.000 kr.

BAYAM  Tilboðsverð 157.500 kr.

PISA 
Tilboðsverð 195.000 kr. House Doctor Tilboðsverð159.000 kr. 

LAND  Tilboðsverð 220.000 kr. 

SÍÐUSTU FORVÖÐ – SÓFADÖGUM FER AÐ LJÚKA
20-40% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM SÓFUM

SKOÐAÐU
ÚRVALIÐ Á 

SÍÐUSTU
SÓFA-
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Söguhringur kvenna er sam-
starfsverkefni Borgarbóka-
safnsins og Samtaka kvenna 

af erlendum uppruna á Íslandi. 
Hópurinn stendur fyrir leikgjörn-
ingi í Gerðubergi á morgun en 
sköpun og listir eru meginverkfæri 
hópsins að sögn Kristínar R. Vil-
hjálmsdóttur verkefnastjóra. 

„Gjörningurinn er afrakstur 
sköpunar ferlis sem Söguhringur 
kvenna hefur staðið fyrir og er 
fjórða listsköpunarverkefni hóps-
ins. Söguhringurinn hefur starfað í 
sjö ár eða öll þau ár sem fjölmenn-
ingarstarf hefur verið starfrækt á 
Borgarbókasafninu og við notum 
sköpun og listir til að tengja kon-
urnar, sögur þeirra og menningar-
legt framlag hverrar og einnar,“ 
útskýrir Kristín en meðal verkefna 
sem Söguhringurinn hefur unnið 
er málverk á umbúðir Kaffitárs.

„Nú var komið að því að nota 
öðruvísi tjáningu. Við höfðum 
samband við Helgu Arnalds og 
Aude Busson og þær hafa kennt 
hópnum leiklistarnámskeið í allan 
vetur. Mikið er leikið með skugga 
og þátttakendur eru dregnir inn í 
ferlið sjálft. Ekki er lögð áhersla á 
talað orð en þannig skapast vett-
vangur fyrir sköpunarkraft kvenna 
sem tala ekki sama tungumálið. 
Það er mikill styrkleiki þar sem 
verið er að blanda saman fólki frá 
ólíkum heimshornum. Afgönsk 
flóttakona í hópnum sagði til 
dæmis að leiklistarnámskeiðið 
hefði byggt upp traust á náung-
anum sem hún hefði ekki haft 
áður. Í hópnum eru bæði íslenskar 
og erlendar konur, allar búsettar 
á Íslandi og hér hittast þær á jafn-
ingjagrundvelli,“ segir Kristín og 
bendir á titil sýningarinnar, en 
hann er „Án titils“.

„Titillinn vísar til þess að við 
höfum svo ríka þörf fyrir að flokka 
og setja stimpil hvert á annað: 
„Hvaðan ert þú?“, „Hvað gerir 
þú?“ og svo framvegis. Sýningin 
Án titils gengur út á persónulega 
upplifun þar sem enginn segir fyrir 
fram hvað á að fá út úr gjörningn-
um.“

Sýningin hefst klukkan 16 á 
morgun, sunnudag, í Menningar-
húsinu Gerðubergi og er aðgangur 
ókeypis. 

TENGJAST ÁN ORÐA
LEIKGJÖRNINGUR  Hópur kvenna frá ólíkum heimshornum stendur fyrir leikgjörn-
ingi í Menningarhúsinu Gerðubergi á morgun. Kristín R. Vilhjálmsdóttir, verkefna-
stjóri Söguhrings kvenna, segir gjörninginn ganga út á persónulega upplifun.

ÓLÍKIR MENNINGARHEIMAR Söguhringurinn hefur 
starfað í sjö ár eða öll þau ár sem fjölmenningarstarf hefur 
verið starfrækt á Borgarbókasafninu.

ÁN ORÐA Á leiklistarnámskeiðinu var áhersla lögð á tjáningu og tengingu þátttakenda 
án orða en konurnar koma frá ólíkum heimshornum og tala ólík tungumál.

LEIKLIST Gjörningurinn er fjórða listsköpunarverk Söguhrings kvenna en áður hafði hópurinn meðal annars unnið málverk fyrir Kaffi-
tár. MYND/BORGARBÓKASAFN

SÖGUHRINGUR 
KVENNA Kristín 
R. Vilhjálmsdóttir, 
verkefnastjóri 
Söguhrings kvenna.
MYND/PJETUR
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HLUSTAÐU 
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

HAPPY HOUR ÍSLENSKU ÞJÓÐARINNAR

SIGGI HLÖ 
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 16:00 - 18:30LAUGARDAG

Til hvers að flækja hlutina?

365.is   |   Sími 1817

SJÁLFKRAFA 
í BESTA ÞREP! 



PROVISION
LAUGARDAGUR  28. MARS 2015 Kynningarblað 

Þurr augu eru afar algengt 
vandamál. Líklegt er að um 
það bil 15 þúsund Íslendingar 
þjáist af þurrum augum.

Í þessum sjúkdómi fram-
leiða augun ekki nægilega 
mikið af tárum eða tárin eru 
ekki nægilega vel samansett 
og þau gufa upp of fljótt. 

Provision býður upp á 
margar gerðir vara sem að-
stoða í baráttunni við þurr 
augu. 

Provision – opnar augu 
almennings fyrir augnheilbrigði
Provision var stofnað árið 2007 og hefur það hlutverk að opna augu almennings fyrir augnheilbrigði. Með það að leiðarljósi flytur 
það inn vörur sem stuðla ekki bara að augnheilbrigði, heldur létta lífið fólki sem haldið er augnsjúkdómum. Því er leitast við að 
finna vörur sem hafa meira fram að færa en það sem til er fyrir og/eða vantar fyrir ákveðinn hóp fólks með augnsjúkdóma.

Thealoz-augndroparnir eru rakagefandi og verndandi.

VÖRURNAR FRÁ PROVISION FÁST Í APÓTEKUM UM ALLT LAND

Thealoz-augndropar Thera Tears- 
gervitáragel
Thera Tears-vörurnar eru 
lausar við óþarfa aukaefni. 
Gervitárahlaupið hentar 
einkum þeim sem eru með 
mjög mikinn augnþurrk 
og er tilvalið að dreypa í 
augun fyrir svefninn.

Thera Tears-dropar
Rakagefandi og verndandi 
augndropar við augnþurrki 
sem hafa sérstaklega góða 
virkni. Aðalinnihaldsefnið er 
trehalósi, sem er náttúrulegt 
efni sem finnst í mörgum 
jurtum og dýrum sem lifa í 
mjög þurru umhverfi. Eðlis- 

og efnafræðilegir eigin-
leikar trehalósa gefa efninu 
verndandi, andoxandi og 
rakagefandi eiginleika. Þeir 
vernda og stuðla að jafnvægi 
í frumuhimnum með því að 
hindra skemmdir á próteinum 
og lípíðum og hafa auk þess 

góð andoxunaráhrif.
Engin rotvarnarefni eru í 
dropunum og þá má nota með 
snertilinsum. Lausnin er varin 
af síu í tappa sem hindrar að 
bakteríur komist inn í lausnina 
en nota má dropana í átta 
vikur eftir að flaskan er opnuð.  

Thera Tears-vörurnar eru lausar við 
óþarfa aukaefni. Saltinnihald Thera 
Tears-gervitára er það lægsta á 
markaðnum og þykir gefast einkar 
vel við augnþurrki af margvíslegum 
orsökum. Thera Tears-droparnir eru 
í ampúlu með tappa og því hægt að 
loka þeim eftir notkun. 

Einkenni augnþurrks
● Særindi eða verkur í augum
● Kláði
● Aukin ljósfælni
● Táraflæði 
● Sveiflur í sjónskerpu
● Roði í augum
● Þreyta í augum
● Óþægindi við linsunotkun

Meðferð við 
þurrki í augum
Undanfarin ár hafa  miklar 
breytingar orðið í meðferð 
augnþurrks. Áður fyrr var 
talið að þurrk í augum mætti 
oftast rekja til  minnkaðrar 
táraframleiðslu en í dag er 
augnþurrkur meðhöndlað-
ur sem margþættur sjúkdóm-
ur sem má einnig rekja til 
minnkunar, eða minni gæða, 
olíu í tárafilmu augans, það er 
vanstarfsemi í fitukirtlum. 

Ekki er hægt að lækna 
þurr augu en unnt er að með-
höndla einkenni sjúkdóms-
ins. Þekking og fjöldi með-
ferðarleiða hefur aukist mjög 
á síðustu árum. Oftast er byrj-
að á að nota gervitár, sem 
fást án lyfseðils í apótekum 
til dæmis Thealoz og Thera 
Tears. 

Ég hef þjáðst af 
augnþurrki lengi og 

reynt margar tegundir af 
augndropum og var svo bent 
á Thealoz í apóteki um 
daginn og þvílíkur munur 
Mæli 100% með þessum 
augndropum.

Ágústa Rut Sigurgeirsdóttir
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Viteyes AREDS 
2 er ný og 
endurbætt 
formúla sem 
inniheldur sink, 
C- og E-vítamín 
ásamt viðbættu 
zeaxantíni sem 
var ekki í fyrri 
samsetningu en 
er andoxunar-
efni.

tilfinning – sviði í augum – þreyta 
í augum – óskýr sjón – útferð í 
augum. „Einnig er gott að slaka á 
með augnhvílunni ef fólk þjáist af 

höfuðverk eða bara þreytu 
og/eða þrota í augum,“ segir 
Guðný. Ef augnhvílan er notuð 
tvisvar á dag með reglulegu milli-
bili á hún að hafa jákvæð áhrif á 
eftirfarandi: Hvarmabólgu, van-
starfsemi í fitukirtl um – augnþurrk 
– vogris – augnhvarmablöðrur – 
rósroða í hvörmum/augnlokum. 

„Mjög gott er að nudda augn-
hvarmana eftir að augnhvílan er 
tekin af en góðar lýsingar á nudd-
inu og notkun augnhvílunnar er að 
finna í bæklingi sem fylgir augn-
hvílunni,“ segir Guðný. 

Augnhvílan fæst í flestum 
apótekum. 

Sjá nánar á www.provision.is

Sjúkdómurinn leggst á miðgróf sjónhimnu í 
augnbotnum og skerðir lestrarsjón og sjón-
skerpu. Göngusjón og sjónsvið er hins vegar 
óbreytt.

Provision býður upp á Viteyes-bætiefna-
blöndurnar sem eru sérþróaðar með tilliti til 
augnbotnahrörnunar.

Viteyes AREDS2
Augnvítamín með annaðhvort 60 eða 180 hylkj-
um til eins eða þriggja mánaða.

Viteyes AREDS 2 er ný og endurbætt formúla 
sem inniheldur sink, C- og E-vítamín ásamt við-

bættu zeaxantíni sem var ekki í fyrri samsetn-
ingu en er andoxunarefni. Auk þess inniheldur 
Viteyes AREDS2 aukið magn af lúteini frá fyrri 
samsetningu en lútein er andoxunarefni sem 
fyrirfinnst í augnbotninum. 

Við rannsókn kom í ljós að þeir þátttakendur 
sem hófu rannsóknina með litlu magni af lúteini 
og zeaxantíni í mataræði sínu og fengu viðbætt 
lútein og zeaxantín meðan á rannsókninni stóð 
voru 25 prósent ólíklegri til að þróa með sér elli-
hrörnun í augnbotnum á efri stigum samanbor-
ið við þátttakendur með svipað mataræði sem 
tóku ekki inn lútein og zeaxantín.

Hrörnun í 
augnbotnum
Hrörnun í augnbotnum er algengasta orsök lögblindu á Íslandi hjá 50 
ára og eldri. Viteyes er þróað með tilliti til augnbotnahrörnunar.

Þurrkur í augum er afar út-
breiddur sjúkdómur og 
raunar ein af algengustu 

ástæðum heimsókna til augn-
lækna og sjóntækjafræðinga,“ 

segir Guðný R. 
Hannes dóttir, 
sölu- og mark-
aðsfulltrúi 
Provision. Hún 
lýsir því að augn-
þurrkur sé marg-
þættur sjúkdóm-
ur sem hafi nei-
k væð á hri f á 
yfirborð augans. 

„Ástandinu fylgja óþægindi, sjón-
truflanir og óstöðugleiki í tára-
filmu, sem getur hugsanlega skað-
að yfirborð augans. Því er brýnt að 
leita meðferðar um leið og augn-
þurrks eða hvarmabólgu verð-
ur vart,“ segir hún og útskýrir að 
hvarmabólga sé einnig einn al-
gengasti augnsjúkdómur á Íslandi.

Hitinn hjálpar
Guðný segir algengustu meðferð-
ina við augnþurrki og hvarma-
bólgu vera þá að nota gervitár, 
hreinsa augnhvarma, hita þau og 
nudda. „Þetta er gert til að koma 
eðlilegri starfsemi kirtla í augn-
hvörmum af stað, þannig að nóg 
verði til af fituefnum. Til þess að 
fá fituefnin í augnlokunum til að 
bráðna þarf að hita augnlokin. 
Þetta má til dæmis gera með heit-
um bökstrum og nuddi á augn-
hvarma til að dreifa fituefnunum 
sem hafa bráðnað við upphitun,“ 
lýsir hún. Nýjasta varan frá Provis-
ion, augnhvílan eða Eyebag, miðar 
að því að veita þessa meðferð á 
auðveldan og þægilegan hátt. 

Nýjung á markaði
„Augnhvílan er margnota hitapoki 
sem fylltur er með hörfræjum og 
hitaður í örbylgjuofni í um 30 til 40 
sekúndur,“ segir Guðný. Hitameð-
ferðin getur dregið úr einkenn-
um sem eru tengd augnþurrki og 
hvarmabólgu en það eru til dæmis: 
Erting í augum – rauð augu – þroti 
í kringum augun – aðskotahlutar-

Dregur úr óþægilegum einkennum
Augnþurrkur og hvarmabólga eru algengir augnsjúkdómar og brýnt að leita meðferðar við þeim. Augnhvílan er ein nýjasta varan 
frá Provision en það er hitapoki sem lagður er á augu. Hitameðferðin dregur úr einkennum augnþurrks og hvarmabólgu.

Guðný R Hannesdótt-
ir sölu- og markaðs-
fulltrúi Provision.

Hitameð-
ferðin með 
augnhvílunni 
getur dregið 
úr einkennum 
sem eru tengd 
augnþurrki og 
hvarmabólgu.

VÖRURNAR FRÁ PROVISION FÁST Í APÓTEKUM UM ALLT LAND

Ég hef þjáðst af 
miklum 

augnþurrki og 
hvarmabólgu og er búin 
að nota augnhvíluna í 
rúmlega tvo mánuði og 
finnst hún gera mér 
mikið gagn. Hún er líka 
mikil hvíld fyrir augun. 
Ég mæli eindregið með 
henni.
Hugrún Marinósdóttir

Ef augnhvílan er notuð 
tvisvar á dag með reglu-
legu millibili á hún að hafa 
jákvæð áhrif á eftirfarandi:

● Hvarmabólgu 
● Vanstarfsemi í fitukirtl um  
● Augnþurrk 
● Vogris 
● Augnhvarmablöðrur 
● Rósroða í hvörmum/

augnlokum



atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Iðnstýringasérfræðingur  –  PLC iðntölvuforritun
Tengill ehf. er rótgróið og framsækið 
fyrirtæki sem hefur starfað í yfir 27 ár. 
Fyrirtækið hefur á að skipa fjölhæfu 
starfsfólki með víðtæka reynslu s.s. á sviði 
raflagna, ljósleiðaratenginga, iðnstýringa, 
tölvuviðgerða og fleira. 

www.tengillehf.is

Tengill ehf. á Sauðárkróki óskar að ráða reyndan PLC sérfræðing í fjölbreytt starf. Frábært tækifæri í 
boði fyrir reyndan sérfræðing á sviði iðntölvuforritunar sem langar í gott framtíðarstarf.

Starfssvið

Iðntölvuforritun og tengd verkefni
Greining og hönnun sjálfvirknikerfa
Verkefnastjórnun og kerfisgangsetningar

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið 
veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  Farið verður með allar umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntun sem nýtist í starfi
Árangursrík starfsreynsla í forritun iðntölva
Skipulögð og öguð vinnubrögð

AX og NAV sérfræðingar!

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2015. Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg           
(ari@intellecta.is) hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá. 
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Frumkvæði og nýsköpun eru mikilsverðir 

eiginleikar sem hafa skipað LS Retail 

í fremstu röð í þróun hugbúnaðar á 

alþjóðavísu. Hugbúnaður okkar er seldur 

í samstarfi við yfir 200 vottuð fyrirtæki í 

um 70 löndum. Yfir 3.000 fyrirtæki nota 

hugbúnað LS Retail. 

Við leggjum okkur fram, stöndum saman 

og vitum hvað þarf til að skara framúr. 

Sjá nánar á www.lsretail.com

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Senior NAV consultant 
Starfið felst í ráðgjöf og umsjón innleiðinga á Microsoft Dynamics NAV viðskiptalausnum í tengslum við innleiðingar lausna 
fyrir alþjóðlegan markað.
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun á sviði viðskipta, tölvunar- verk- eða kerfisfræði. Leitað er að reyndum 
Microsoft Dynamics NAV sérfræðingi. Reynsla af forritun í NAV er nauðsynleg.

Starfið fest í forritun og þróun á Microsoft Dynamics AX viðskiptalausnum í tengslum við vöruþróun fyrir alþjóðlegan markað. 
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk- eða kerfisfræði. Leitað er að einstaklingi með 
reynslu af hugbúnaðargerð og hönnun lausna fyrir Microsoft Dynamics AX.

Senior AX developer

Vegna aukinna verkefna óskar LS Retail eftir að ráða framúrskarandi sérfræðinga. Við leitum að öflugum 
og metnaðarfullum einstaklingum sem njóta sín í fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Í boði eru störf með 
fastri viðveru á Íslandi og einnig þar sem ferðalög vegna verkefna erlendis eru hluti af starfinu.

Mikil tækifæri í boði!

Forstjóri 

Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl 2015. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari 
Eyberg (ari@intellecta.is) hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Mjólkursamsalan er rekstrarfélag 
mjólkuriðnaðarins á Íslandi og er í eigu 
rúmlega 600 kúabænda um land allt. 

Hlutverk félagsins er að taka við mjólk 
frá eigendum sínum og umbreyta í hollar 
og góðar mjólkurafurðir í takt við þarfir 
íslenskra neytenda. Félagið heldur úti 
öflugu dreifingarkerfi sem tryggir nánast 
öllum landsmönnum reglulegan aðgang 
að ferskum mjólkurvörum.

Mjólkursamsalan tók til starfa þann 
1. janúar 2007 og eru aðalskrifstofur 
félagsins að Bitruhálsi 1 í Reykjavík en alls 
rekur félagið sex starfsstöðvar í Reykjavík, 
Búðardal, Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum 
og Selfossi. Heildarfjöldi starfsmanna er 
um 410.

Nánari upplýsingar um félagið má finna á 
heimasíðu þess www.ms.is

Mjólkursamsalan ehf. óskar að ráða til starfa forstjóra Mjólkursamsölunnar. Staðan heyrir undir 
stjórn Mjólkursamsölunnar. Mjólkursamsalan er í eigu tveggja samvinnufélaga, Auðhumlu (90%) 
sem er samvinnufélag kúabænda, og Kaupfélags Skagfirðinga (10%). 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking og reynsla úr framleiðsluiðnaði 
er kostur
Farsæl reynsla af stjórnunarstörfum
Mjög góð samskiptahæfni
Aðlögunarhæfni, frumkvæði og öguð 
vinnubrögð
Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti  
Þekking og reynsla af nýsköpun og 
þróunarvinnu í matvælaiðnaði er kostur

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Starfssvið:

Dagleg stjórnun og rekstur 
Mjólkursamsölunnar
Undirbúningur, eftirlit og eftirfylgni með 
framkvæmd verkefna
Áætlanagerð
Samvinna og samskipti við stjórnvöld og 
stofnanir
Samvinna og samskipti við hagsmunaaðila
Nýsköpun og þróunarvinna á markaði, bæði 
innanlands og utan
Talsmaður MS á opinberum vettvangi

Kjörið tækifæri fyrir einstakling sem hefur náð góðum árangri í starfi og langar að takast á við nýjar áskoranir. 
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RAFVIRKJAR og VÉLVIRKJAR

KONE ehf. óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja til starfa.

Helstu verkefni eru þjónustueftirlit og viðgerðir á lyftum 
og rennistigum

Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði. 

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skal senda á koneisland@kone.com

Tónlistarskóli Húsavíkur

Tónlistarskóli Húsavíkur auglýsir eftir fjölhæfum tónlistarkenn- 
ara í 100% starf frá haustinu 2015. Aðalkennslugrein er 
rytmískur söngur en æskilegt að viðkomandi geti kennt fleiri 
námsgreinar að sviði rytmískrar tónlistar.
Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 894 9351. 
Frestur til að skila umsóknum er til 15. apríl n.k. og skulu þær 
sendar á netfang: arni@tonhus.is

Skólastjóri

Garðyrkjufræðingur
óskast til starfa í gróðurhús Bjarkaráss, Stjörnugróf 9. Þar 
er rekin þjónusta fyrir fatlað fólk. Um er að ræða 100% starf. 
Staðan er laus nú þegar. Opið er virka daga frá 8.30-16.30. 

Gróðurhúsið hefur vottun um lífræna ræktun frá Vottunar-
stöðinni Túni. Starf garðyrkjufræðings felst í skipulagningu 
og umsjón með ræktun.  Hann þarf einnig að aðlaga verk-
efni í gróðurhúsi að þörfum fatlaðra starfsmanna í samvinnu 
við þroskaþjálfa.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg Sverrisdóttir í síma  
414 0540/414 0560.  
Umsókn sendist á essy@styrktarfelag.is eða  
halla@styrktarfelag.is og þurfa að berast 8.apríl n.k. 

Einnig má sækja um á heimasíðu félagsins  
www.styrktarfelag.is/felagid/atvinna-i-bodi/.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

EFLA leitar að öflugum tæknimanni tölvumála til starfa 
við notendaþjónustu í tölvudeild fyrirtækisins. 
Tölvudeild EFLU hefur það meginhlutverk að halda 
um og reka tölvukerfi EFLU og sinna notenda- 
þjónustu við starfsmenn.

Hæfniskröfur:

• Góð almenn þekking á Microsoft umhverfi og Office hugbúnað.
• Góð þekking á hönnunar- og teiknihugbúnað.
• Að lágmarki 3 ára reynsla í þjónustu við notendur.
• Sérlega góðir samskiptahæfileikar og þjónustulipurð.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast 
í gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 12. 
apríl næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað og farið með 
þær sem trúnaðarmál. Frekari upplýsingar um umsóknir og ferlið 
veitir Ingunn Ólafsdóttir, mannauðsstjóri (ingunn.olafsdottir@efla.is).

Frekari upplýsingar um helstu verkefni og faglegar kröfur veitir Einar 
Hólm, kerfisstjóri (einar.holm@efla.is).

Vilt þú EFLAst með 
okkur?

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 

260 samhentra starfsmanna.
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Viltu vinna í ferðaþjónustu?

Gray Line Iceland leitar að drífandi einstaklingum sem búa yfir mikilli þjónustu-
lund. Við bjóðum upp á lifandi, krefjandi og skemmtilegt starfsumhverfi.

Þjónustustjóri á verkstæði

Í boði er:
 100% starf 
 Mjög gott vinnuumhverfi

Helstu verkefni:
 Skipulag verkefna á verkstæði
 Viðgerðir og önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Reynsla af verkstjórn
 Reynsla af verkstæðisvinnu
 Þekking á bílum
 Meirapróf
 Hæfni í mannlegum samskiptum

Bílstjórar – sumarstarf

Í boði er:
 100% starf 
 Vaktavinna eða dagvinna
 Næturvinna

Helstu verkefni:
 Keyrsla ferðamanna
 Keyrsla flugrútu

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Meirapróf
 Enskukunnátta
 Góð þekking á Íslandi

Gray Line Iceland er leiðandi íslenskt ferðaþjónustufyrirtæki í örum vexti. Fyrirtækið er handhafi viðskiptasérleyfis 
Gray Line Worldwide sem er stærsta skoðunarferðafyrirtæki í heimi. Félagið er ferðaskipuleggjandi, ferðaskrifstofa 
og hópferðafyrirtæki með starfsemi einkum í skipulögðum dagsferðum með yfir 60 áfangastaði víðs vegar um Ísland. 
Gray Line á Íslandi á einn yngsta rútubílaflota landsins, 65 hópferðabíla sem taka frá 9 til 71 farþega. Félagið flutti 
rúmlega 510 þúsund ferðamenn árið 2014 í eigin ferðum. Hjá fyrirtækinu starfa 160 starfsmenn. Fyrirtækið kappkostar 
að veita góða og persónulega þjónustu við ferðamenn á Íslandi. 

Gray Line Iceland    Gæði – Öryggi – Þjónusta

Umsóknir berist til: Elínar Hlífar Helgadóttur, mannauðsstjóra, elin@grayline.is. Umsókn þarf að fylgja 
kynningarbréf ásamt ferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl.
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Fjármálasérfræðingur

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf fjármálasérfræðings laust til umsóknar. Leitað er að öflugum og 
metnaðar fullum einstaklingi í fjármála og rekstrarþjónustu skóla- og frístundasviðs. Næsti yfi rmaður fjármálasérfræðings  
er fjármálastjóri sviðsins.

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi Námsflokka 
Reykjavíkur, skólasafnamiðstöðvar og skólahljómsveita. Jafnframt greiðir sviðið framlög til sjálfstætt starfandi dagforeldra, leikskóla, 
grunnskóla og tónlistarskóla og hefur eftirlit með starfsemi þeirra. Skóla- og frístundasvið þjónustar yfir 20 þúsund börn og fjöl-
skyldur þeirra. Útgjöld sviðsins eru u.þ.b. 37 milljarðar kr. á ári í tæplega 200 rekstrareiningum.

Helstu verkefni:
•  Áætlanagerð
•  Mánaðarleg uppgjör og frávikagreining
•  Eftirfylgni til að tryggja að útgjöld séu innan fjárheimilda
•  Ýmsar greiningar, útreikningar og svörun fyrirspurna
•  Fjárhagslegt eftirlit
•  Þróun og samantekt á lykiltölum
•  Upplýsingagjöf til stjórnenda og annarra

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólagráða í viðskiptafræði með áherslu á fjármál  
 eða endurskoðun
•  Mastersgráða í viðskiptafræði kostur
•  Reynsla af vinnu við uppgjör og áætlanagerð æskileg
•  Reynsla af lykiltalnagreiningu æskileg
•  Góð íslenskukunnátta ásamt færni til að tjá sig í ræðu og riti
•  Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi
•  Skipulagshæfni, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum
•  Lipurð í samskiptum

Umsókn fylgi starfsferilskrá og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélag.

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2015

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veita Kristján Gunnarsson, fjármálastjóri og Íris Björk Pétursdóttir, deildastjóri í síma 411-1111,  
netföng: kristjan.gunnarsson@reykjavik.is , iris.bjork.petursdottir@reykjavik.is

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

Fossnesi A, 800 Selfoss  
S. 480 8080 netfang ib@ib.is

www.ib.is

Vegna aukinna verkefna vantar okkur 

verkstæðisformann 
á bifreiðaverkstæði okkar á Selfossi. 

Áhugasamir hafi samband við Ingimar Baldvinsson 
í síma 664 8080.

Hitastýring hf. er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu,
uppsetningu og þjónustu á hita- og loftræstikerfum, kælikerfum 
fyrir gagnaver, tölvu og tæknirými, rakakerfum, hússtjórnar-
kerfum og ýmiskonar iðnaðarsjálfvirkni.

Óskum eftir að ráða
Kælivélamann

Rafvirkja
Starfssvið:
- Reglubundið eftirlit loftræsti- og kælikerfa
- Uppsetning á loftræsti- og kælikerfum
- Viðhald og þjónusta

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Menntun á sviði kælitækni og/eða rafvirkjun
- Reynsla af vinnu við kælibúnað æskileg
- Sjálfstæði í vinnubrögðum
- Almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar gefur Helgi Sverrisson                                            
sími: 552-2222  netfang: helgi@hitastyring.is
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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 10. apríl2015.

S A
Sölufulltrúi fasteigna

Meðalstór fasteignasala óskar eftir löggiltum 
fasteignasala eða sölufulltrúa.

Alfarið árangurstengd laun. Hátt skiptihlutfall. 
Áhugasamnir sendi póst á ilgur@simnet.is.

ÓSKUM EFTIR 
BÓKARA Í 

FULLT STARF
Lifandi fyrirtæki með öflugan 

hóp starfsmanna leitar að 
nýjum liðsmanni.

VERK OG ÁBYRGÐARSVIÐ
 Innsláttur og merking fjárhagsbókhalds
 Afstemmingar
 Reikningagerð
 Færsla innborgana
 Innheimta
 Ýmis önnur verkefni

 Reynsla af færslu bókhalds skilyrði
 Góð tölvukunnátta og þekking á TOK+ eða  

  Axapta kostur en ekki skilyrði
 Skipulagshæfni og nákvæm vinnubrögð
 Frumkvæði  og sjálfstæði í starfi
 Geta til að vinna undir álagi

HÆFNISKRÖFUR

Vinsamlegast sendið umsóknina á 
atvinna@forlagid.is fyrir 14. apríl nk.
Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál.

 www.forlagid.is  – alvöru bókabúð á netinu 

Vegna aukinna umsvifa í Noregi óskar EFLA 
verkfræðistofa eftir að ráða í eftirtalin störf á starfsstöð 
EFLU í Osló.

BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR

Við leitum að einstaklingi með menntun og reynslu á sviði hönnunar 
burðarvirkja.  Helstu verkefni eru hönnun veg- og göngubrúa og annarra 
samgöngumannvirkja þar sem unnið er náið með samgöngusviði EFLU á 
Íslandi.  Sérstök áhersla er lögð á umfangsmikla reynslu og sterka 
fagþekkingu þar sem viðkomandi er ætlað að vera faglegur tengiliður við 
verkkaupa í Noregi og jafnframt taka virkan þátt í áframhaldandi 
uppbyggingu fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:

• Meistaragráða í byggingarverkfræði með áherslu á hönnun burðarvirkja  
 er nauðsynleg.
• Að lágmarki 5 ára starfsreynsla af hönnun brúa og annarra burðarvirkja.

BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR

Við leitum að einstaklingi með menntun og reynslu í veghönnun og 
samgöngutækni.  Um er að ræða fjölbreytt verkefni við hönnun og ráðgjöf á 
sviði samgangna þar sem jafnframt unnið er náið með samgöngusviði EFLU á 
Íslandi.

Hæfniskröfur:

• Meistaragráða í byggingarverkfræði með áherslu á samgöngutækni er  
 æskileg.
• Kunnátta á Nova Point og Civil 3D er æskileg.
• Að lágmarki 3 ára starfsreynsla í veghönnun og samgöngutækni.

BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR

Við leitum að einstaklingi með menntun og reynslu á sviði vatns- og 
fráveituhönnunar og meðhöndlunar frárennslis. Helstu verkefni eru hönnun 
vatns- og fráveitukerfa í samgöngutengdum verkefnum í Noregi þar sem 
unnið er náið með umhverfissviði EFLU á Íslandi.

Hæfniskröfur:

• Meistaragráða í byggingarverkfræði með áherslu á vatns- og fráveitukerfi.
• Kunnátta á AutoCAD, Nova Point og Civil 3D er æskileg.
• Að lágmarki 3 ára starfsreynsla í hönnun veitukerfa.

Frekari upplýsingar veitir Ragnar Jónsson framkvæmdastjóri EFLU AS.
Netfang: ragnar.jonsson@efla.no.

Í öll störfin er gerð krafa um góða kunnáttu í norsku, dönsku eða 
sænsku, skipulags- og samskiptahæfileika, frumkvæði í starfi og 
sjálfstæð vinnubrögð.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal 
berast í gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, 
fyrir 15. apríl næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað og 
farið með þær sem trúnaðarmál.

Vilt þú EFLAst
með okkur í Noregi?

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 260 samhentra 
starfsmanna.

EFLA starfrækir dótturfélagið EFLU 
AS í Noregi. Félagið í Noregi hefur 

einkum veitt sérhæfða þjónustu við 
háspennulínur og önnur verkefni sem 

lúta að flutningi raforku en
um leið þróað þjónustu við aðrar 

greinar verkfræði. EFLA á sér langa 
sögu við verkfræðiráðgjöf á norska 
markaðinum, í orkumálum, iðnaði 

og nú síðustu ár í samgöngum.

HÖFÐABAKKI 9 • 110 REYKJAVÍK • 412 6000 • www.efla.is  •  ÍSLAND • DUBAI • FRAKKLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • PÓLLAND • TYRKLAND

Glófi ehf. leitar að metnaðarfullum einstakling í 
sölustarf á VARMA ullar- og mokkavörum.

Hæfniskröfur:

Starfsvið/ábyrgð
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www.landsvirkjun.is

Unnið er samkvæmt alþjóðlega vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi og felur 
starfið m.a. í sér vinnu við umhverfisskýrslu, innleiðingu sjálfbærnivísa 
fyrir vatnsafl og undirbúning sams konar vísa fyrir jarðhita og vindorku. 
Viðkomandi mun annast verkefnastjórn í fjölbreytilegum umhverfis- og 
samfélagsverkefnum. Jafnframt mun viðkomandi stuðla að sýnileika 
umhverfisstefnu og verkefna fyrirtækisins á því sviði með kynningum á 
íslensku og ensku.

• Háskólamenntun í umhverfisverkfræði, umhverfisstjórn eða skyldum 
greinum, framhaldsmenntun erlendis er kostur 

• Próf í uppeldis- og kennslufræði og verkefnastjórn er kostur

• Reynsla af verkefnastjórnun og vinnu við umhverfisstjórn,  
gjarnan erlendis

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku

• Frumkvæði og lipurð í mannlegum samskiptum 

Starfið felur í sér langtímaathuganir á rekstri virkjanakerfis Landsvirkjunar. 
Viðkomandi mun greina rekstur kerfisins með tilkomu nýrra virkjana 
og orkusölusamninga. Einnig mun hann meta áhrif ytri þátta, svo sem 
flutningsnets og þróun orkumarkaðar. Starfið felur í sér vinnu þvert á öll 
svið fyrirtækisins og krefst mikilla samskipta, sveigjanleika og sjálfstæðra 
vinnubragða.

• Háskólamenntun í verkfræði, stærðfræði eða sambærilegum greinum, 
framhaldsnám er skilyrði.

• Þekking á aðgerðarannsóknum, tölvulíkönum og tölfræði.

• Reynsla af vinnu með stór gagnasöfn og forritun.

• Greiningarhæfni og nákvæm vinnubrögð

• Samskiptahæfni og vilji til að vinna í hóp

Starfið felst í umsjón með jarðhitaborunum, borunum á gangnaleið vatnsafls-
virkjana og öðrum verkefnum tengdum jarðhitanýtingu. Viðkomandi þarf að 
búa að framhaldsmenntun í verkfræði eða sambærilegu námi, auk þess sem 
reynsla í verkefnastjórn og skýrslugerð nýtist vel í starfinu.

• Háskólamenntun í verkfræði eða sambærilegum  greinum,  
framhaldsnám er skilyrði

• 10 ára reynsla æskileg, þar af 5 ára reynsla af verkefnastjórn  
og verkefnum á sviði jarðhitanýtingar

• Hæfni í skýrslugerð, verkefnastjórn og kynningu verkefna

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt 
PwC, sem stað festir að fyrirtækið greiðir 
körlum og konum jöfn laun fyrir sömu eða 
jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um stöðurnar.

Við leitum að  
til að takast á við lífleg 
og krefjandi verkefni á 
þróunarsviði

Sótt er um störfin á vef Capacent, nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Brynjar Már Brynjólfsson á starfsmannasviði 
Landsvirkjunar (brynjar.mar.brynjolfsson@landsvirkjun.is).
Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl nk.
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Starfssvið:
• Almenn gestamóttökustörf á hóteli á höfuðborgarsvæðinu.

Skilyrði:
• Reynsla af sambærilegum störfum er skilyrði.
• Reynsla af bókunarvélum og/eða markaðssetningu á netinu.

Hlutastarf er mögulegt fram á sumar en fullt starf  
í vaktavinnu í sumar !

Um er að ræða vaktavinnu. Góð tölvu- og tungumála- 
kunnátta æskileg og sjálfstæð vinnubrögð.

Hótelið notar Roomer hótelkerfi / Home uppfærsla.
Sala á ferðum einnig hluti starfsins. 

Umsóknir sendist á box@frett.is merkt: „Gestamóttaka“    
ásamt ferilskrá, farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

Hótel - Gestamóttaka

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

HæfniskröfurStarfssvið

Framsækið líftæknifyrirtæki á Suðurnesjum óskar eftir að ráða sjálfstæðan
og vandvirkan einstakling til starfa á rannsóknarstofu. Um fullt starf er ræða.

· Menntun á sviði líffræði, efnafræði eða matvælafræði
  og/eða reynsla er nýtist í starfi

· Góð almenn tölvukunnátta

· Reynsla af ISO, HA, CCP eða GMP gæðakerfum kostur

· Nákvæm og vönduð vinnubrögð

HPLC Sérfræðingur

· Mælingar á sýnum

· Viðhald á búnaði

· Þróun og gilding mæliaðferða

Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl.

Sharepoint ráðgjafi

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar fyrirspurnir sem 
trúnaðarmál. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

Megin verkefni

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Hæfniskröfur

DRIFKRAFTUR ÓSKAST

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af afgreiðslustörfum æskileg

•  Hæfni í mannlegum samskiptum nauðsynleg

• Áreiðanleiki og jákvæðni nauðsynleg

•  Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð nauðsynleg

•  Almenn tölvukunnátta æskileg

• Almenn þekking og áhugi á bílavörum, nauðsynleg

Leitum að drífandi og hressum starfskröftum
í sumarafleysingar og framtíðarstörf í 
verslanir okkar á höfuðborgarsvæðinu.
Starfið felst í almennum verslunarstörfum 
og öðrum tilfallandi störfum.

Gæði, reynsla og gott verð!

Umsóknum ásamt meðmælum skal skilað á netfangið atvinna@bilanaus
eða bréflega til Bílanaust, Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík. Merkt „Atvinna“
fyrir 10. apríl 2015. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

m

t.is
“ 

Sími: 535 90000 
www.bilanausst.is

STARFSMAÐUR Á DEKKJAVERKSTÆÐI

Helstu verkefni:
• Almenn dekkjaþjónusta

Hæfniskröfur:
• Mikil og góð reynsla af dekkjaþjónustu
• Þekking á bílum
• Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 7.apríl.
Umsókn sendist á olafur@benni.is
Upplýsingar um starfið veitir Ólafur Benediktsson í s: 5902000

AFGREIÐSLA Á ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

Bílabúð Benna óskar eftir að ráða starfsmann sem sinnir 
afgreiðslu á þjónustuverkstæði sem og ábyrgðamálum í 
Ábyrgðadeild. Leitað er að einstaklingi sem er bæði 
skipulagður og þjónustulundaður

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Þjónusta við viðskiptavini þjónustuverkstæðis
• Reikningagerð, utanumhald og eftirfylgni
• Skráning og úrvinnsla ábyrgðamála
• Samskipti við framleiðendur vegna ábyrgðamála
• Samskipti við þjónustuaðila Bílabúðar Benna

Hæfniskröfur:
• Þekking og áhugi á bílum
• Jákvæðni og þjónustulund
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulægni, nákvæmni og vandvirkni
• Vilji til að tileinka sé nýja hluti
• Góð, almenn tölvukunnátta
• Gott vald á ensku

Umsóknarfrestur er til og með 10.apríl.
Umsókn sendist á ivar@benni.is
Upplýsingar um starfið veitir Ívar Ragnarsson í s: 5902000

HEFUR ÞÚ GAMAN AÐ BÍLUM!
BÍLABÚÐ BENNA ÓSKAR EFTIR DRÍFANDI STARFSFÓLKI
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Verkefnastjóri teiknistofu

Framkvæmdadeild Akureyrarkaupstaðar óskar eftir að 
ráða drífandi einstakling í fjölbreytt starf, með áherslu á 
gerð mæliblaða og viðhalds teiknigrunna, auk annarra 
verkefna. 

Helstu verkefni eru:
• Gerð og viðhald mæliblaða.
• Umferðaröryggismál og slysaskráning
• Utanumhald gatnalýsingar
• Umsjón og viðhalds teiknigrunna og korta  
 (Akureyrargrunnur)
• Tilfallandi verkefni Framkvæmdadeildar.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• Gerð krafa um háskólamenntun í byggingartækni- eða  
 byggingarverkfræði, eða sambærilega menntun sem  
 nýtist í starfi.
• Góð almenn tölvukunnátta þekking og reynsla af  
 teikniforritum s.s. Microstation, Excel.
• Þekking á One system er kostur.
• Þekking og reynsla af mælingartækjum eins og GPS  
 og alstöð og þeim hugbúnaði er þeim fylgir er kostur.
• Hæfni til skipulagningar, nýsköpunnar og innleiðingar  
 nýrra hugmynda og vinnubragða. 
• Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt  
 einu Norðurlandamáli.
• Færni í mannlegum samskiptum og samstarfsvilji.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Stundvísi og samviskusemi.
• Sveigjanleiki

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl 2015

Um er að ræða fullt starf og er miðað við að það sé veitt frá og með 1. september 2015, eða eftir samkomulagi.  Athygli er vakin á því að 
samkvæmt reglum Landbúnaðarháskóla Íslands er rektor heimilt að veita framgang í starf dósents eða prófessors strax við nýráðningu uppfylli 
viðkomandi þau skilyrði.

Um meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið er farið eftir ákvæðum laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 og reglna um 
nýráðningar og framgang akademískra starfsmanna við Landbúnaðarháskóla Íslands frá 20. september 2012.

Umsækjendur skulu hafa lokið meistaragráðu eða doktorsgráðu á sviði umhverfisskipulags (t.d. landslagsarkitektúr, skipulagsfræði, arkitektúr, 
eða hliðstæðum fræðigreinum). Umsækjendur skulu geta sýnt fram á það með námsferli sínum, starfsreynslu og verkum að þeir séu færir um 
að annast háskólakennslu og rannsóknir á fræðasviðinu. Reynsla og færni í notkun helstu hönnunarforrita og framsetningu efnis er kostur sem 
horft verður til.

Æskilegt er að umsækjandi búi yfir stjórnunarreynslu og hæfni til að afla styrkja til rannsókna. Krafist er góðrar samstarfshæfni, lipurðar í 
mannlegum samskiptum, sjálfstæðra vinnubragða auk góðrar hæfni til að miðla eigin kunnáttu. Horft verður til að umsækjendur falli sem best 
að kennslu- og rannsóknaþörfum umhverfisdeildar LbhÍ.

Kennsla í grunnnámi við LbhÍ fer að jafnaði fram á íslensku í samræmi við málstefnu skólans. Ef móðurmál viðkomandi er ekki íslenska er ætlast 
til að hann hafi öðlast næga færni til að nota íslensku við kennslu innan þriggja ára frá því að hann hefur störf.

Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Aðalstarfsstöð Landbúnaðarháskólans er á Hvanneyri, en aðrar meginstarfsstöðvar eru á Keldnaholti í Reykjavík og að Reykjum í Ölfusi. 
Kennsla sú sem fellur undir umrætt starf fer fram á Hvanneyri.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hlynur Óskarsson deildarforseti umhverfisdeildar í síma 433 5000 eða tölvupósti hlynur@lbhi.is

Umsóknarfrestur er til 1. maí 2015. 
Umsóknir sendist til Landbúnaðarháskóla Íslands b/t Kristín Siemsen Ásgarði – 311 Hvanneyri eða í tölvupósti kristins@lbhi.is. Umsækjendur 
skulu láta fylgja umsókn sinni gögn um námsferil, fræða- og kennslustörf svo og önnur störf. Með umsókn skulu einnig fylgja eintök af þeim 
fræðilegu gögnum sem þeir óska að tekið sé tillit til. 

Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Auglýsing getur gilt í allt að sex mánuði.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Lektor í umhverfisskipulagi
Laust er til umsóknar starf lektors í umhverfisskipulagi við umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ).

Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rannsóknum, kennslu og nýsköpun á sviði  
náttúruvísinda, auðlinda- og umhverfisfræða og landnýtingar. Rannsóknir eru drifkraftur  
starfsins. Nemendur fá vandaða og gagnlega menntun, sem byggir á gagnrýnni hugsun,  
sjálfstæðum vinnubrögðum og færni. Skólinn býður fram kjöraðstæður til náms og starfa.  
Vísindamenn skólans vinna náið með öðrum háskólum og rannsóknastofnunum að kennslu  
og rannsóknum. Þjóðfélagið leitar til skólans í ríkum mæli við lausn á aðkallandi viðfangsefnum á 
fagsviðum hans. Höfuðstöðvar skólans eru á Hvanneyri í Borgarfirði.



Laus störf hjá 
Akraneskaupstað

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

•         Störf deildarstjóra í Leikskólanum Akraseli
•         Störf leikskólakennara í Leikskólanum Akraseli
•         Störf hjá íþróttamannvirkjum Akraneskaupstaðar

Sótt er um rafrænt á heimsíðu Akraneskaupstaðar á þar til 
gerðu eyðublaði.

Nánari upplýsingar er að finna á www.akranes.is

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

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

Umsóknir og fyrirspurnir berist 
á fanny@skolamatur.is 

MÖTUNEYTI

Hollt, gott og heimilislegt

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

Stöður sérfræðinga
Hafrannsóknastofnun auglýsir þrjár stöður sérfræðinga. 
Um er að ræða eina stöðu sérfræðings í uppsjávarfiskum 
með áherslu á bergmálsmælingar og stofnmat, og tvær 
stöður sérfræðinga í botnfiskum með áherslu á líffræði og 
stofnmat. Störfin eru fjölbreytt og krefjandi framtíðarstörf 
þar sem umsækjendum er ætlað að stýra rannsóknum á 
ofangreindum sviðum. Starfsstöð er í Reykjavík.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistara- eða doktorspróf í fiskifræði/sjávarlíffræði
• Reynsla af rannsóknavinnu og stofnstærðarútreikningum
• Reynsla af notkun gagnagrunna og gagnaúrvinnslu
• Góð þekking í tölfræði og stærðfræði
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu
• Gott vald á íslensku og ensku og hæfni til að 
   miðla upplýsingum

Um er að ræða fullt starf og eru laun samkvæmt kjara-
samningi fjármálaráðuneytis og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl n.k. 

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og nöfnum tveggja meðmælenda skal senda 
á póstfangið hafro@hafro.is. 
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur S. Ástþórsson 
(osa@hafro.is, sími 5752000), aðstoðarforstjóri rannsókna.

Hafrannsóknastofnun er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og 
fiskirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsam-
lega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar teng-
ist alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. 
Stofnunin rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsókna 
skip og hefur að jafnaði um 140-150 starfsmenn í þjónustu sinni.

Haf- og fiskirannsóknir í þágu þjóðar

 

 

Barónsstíg 47  -  101 Reykjavík  -  Sími 5101900  -  Bréfasími 5101919  -  mottaka@landlaeknir.is  -  www.landlaeknir.is 

SStaða sóttvarnalæknis  
laus til umsóknar 
Embætti landlæknis auglýsir stöðu sóttvarnalæknis lausa til umsóknar. Um starf sóttvarnalæknis fer  
samkvæmt lögum nr. 19/1997 með síðari breytingum, reglugerðum og öðrum lögum eftir því sem við á. 
 
Embætti landlæknis ber ábyrgð á framkvæmd sóttvarna undir yfirstjórn ráðherra. Við embættið skal 
starfa sóttvarnalæknir sem ber ábyrgð á sóttvörnum. Umsækjandi um stöðu sóttvarnalæknis skal hafa 
sérfræðimenntun í læknisfræði, þekkingu á smitsjúkdómum og faraldsfræði þeirra og stjórnunarreynslu. 
Leitað er að einstaklingi með góða samskipta- og leiðtogahæfileika. 

Hlutverk sóttvarnalæknis er meðal annars 
eftirfarandi: 

Að bera ábyrgð á framkvæmd sóttvarna og 
almennum og opinberum sóttvarnaráðstöf-
unum, þar með talið ráðstöfunum vegna 
heilsufarslegra afleiðinga sýkla, eiturefna og 
geislavirkra efna og annarra bráðra heilsu-
farsógna. 
Að vera landstengiliður vegna alþjóðaheil-
brigðisreglugerðar Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunarinnar. 
Að skipuleggja og samræma sóttvarnir og 
ónæmisaðgerðir um land allt, m.a. með 
útgáfu leiðbeininga um viðbrögð við far-
sóttum. 

Að halda smitsjúkdómaskrá til að fylgjast 
með útbreiðslu smitsjúkdóma. 
Að halda skrá um notkun manna á sýkla-
lyfjum sem valdið geta ónæmi sýkla gegn 
sýklalyfjum. 
Að koma upplýsingum um útbreiðslu smit-
sjúkdóma, innanlands sem utan, til lækna og 
annarra heilbrigðisstarfsmanna. 
Að vera læknum og öðrum sem við sóttvarnir 
fást til ráðgjafar. 
Að hafa umsjón með forvörnum gegn smit-
sjúkdómum, m.a. með upplýsingum og 
fræðslu til almennings. 

 

Vakin er athygli á því að skipulag og verkaskipting stjórnsýslustofnana velferðarráðuneytisins kann að 
koma til endurskoðunar í náinni framtíð, meðal annars í þeim tilgangi að efla heilbrigðisþjónustu og 
forvarnir. Það kann að leiða til þess að breytingar verði gerðar á starfsemi Embættis landlæknis.  

Ráðið verður í starfið frá 1. september 2015. Um kjör sóttvarnalæknis fer samkvæmt kjarasamningi 
Læknafélags Íslands og fjármála- og efnahagsráðherra.  

Landlæknir hvetur konur, jafnt sem karla, til að sækja um starf sóttvarnalæknis. 

Upplýsingar um starfið veitir Birgir Jakobsson landlæknir (birgir@landlaeknir.is ) í síma 510 1900. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. maí 2015. Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Umsóknir skulu sendar til Embættis landlæknis, 
Barónsstíg 47, 101 Reykjavík eða á netfangið mottaka@landlaeknir.is. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

MANNAUÐSRÁÐGJAFI

Rannsóknasvið

Verkefni og ábyrgð

• Veitir stjórnendum og öðru 
starfsfólki ráðgjöf og aðstoð 
við mannauðsstjórnun

og áherslur sviðsins
•

Hæfni

• Faglegur metnaður og 

• Góðir samstarfs- og sam-

• Sjálfstæði, frumkvæði og 
lausnamiðuð nálgun 

• Háskólamenntun sem

• Menntun og/eða starfs-

stjórnunar

Um fullt starf er að ræða og 
laun samkvæmt gildandi kjara-
samningi fjármálaráðherra og
viðkomandi stéttarfélags. Við 
ráðningar er ávallt tekið mið af 

landspitali.is, undir „Laus störf“. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknarfrestur er til
og með 13. apríl 2015. 

Nánari upplýsingar veitir

landspitali.is, 868 1488).



| ATVINNA | 

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða sál-
fræðing í sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla til starfa 
frá 15. ágúst n.k. eða eftir samkomulagi. Starfið er á sviði 
sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla. 

Helstu verkefni eru:
• Greiningar einstakra nemenda vegna frávika í hegðun  
 og/eða þroska.
• Ráðgjöf til foreldra og kennara. 
• Samþætting verkefna og þróunarvinna  
 á Fjölskyldudeild.

Hæfniskröfur eru:
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur á Íslandi.
• Haldgóð þekking á greiningu leik- og grunnskólabarna  
 og ráðgjöf vegna þeirra.
• Reynsla af starfi skólasálfræðings er æskileg. 
• Góð samskiptahæfni.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri,is þar sem sótt er um 
rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2015.

Helstu verkefni:
- Kostnaðareftirlit og greiningarvinna 
 á rekstri stofnana og fyrirtækja sveitarfélagsins
- Úrvinnsla fjárhags- og 
 tölfræðiupplýsinga og skýrslugerð
- Undirbúningur og úrvinnsla gagna í tengslum 
 við fjárhagsáætlunargerð sveitarfélagsins
- Ráðgjöf og aðstoð við stjórnendur 
 við gerð fjárhagsáætlana
- Vinna við gerð uppgjara og ársreikninga
- Aðstoð við forstöðumenn stofnana varðandi   
 fjármálalegar upplýsingar
- Umsjón með eignakerfi bæjarins
- Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólapróf á sviði viðskipta og/eða rekstrar
- Þekking og reynsla á Navision 
 bókhaldskerfi nauðsynleg
- Haldbær reynsla af greiningarvinnu
  og gerð reiknilíkana
- Framúrskarandi tölvuþekking einkum í excel
- Góð samskiptahæfni, sjálfstæði í vinnubrögðum auk 
 hæfileika til að taka þátt í teymisvinnu
- Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun

Störfin heyra undir sviðsstjóra fjármálasviðs. 
Upplýsingar um ofangreint starf veitir Þórey I. 
Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri fjármála- 
og rekstrarsviðs 
(thorey.i.gudmundsdottir@reykjanesbaer.is)

Launakjör ofangreindra starfa eru skv. kjarasamningi 
launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttar-
félags. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um. Umsóknarfrekstur er til 
og með 13. apríl 2015. Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjanes-
bæjar www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/lausstorf. 
Með umsóknum um störfin þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið.

REKSTRARFULLTRÚAR 
(2 STÖÐUGILDI)

Pósturinn í Reykjavík óskar eftir 
meiraprófsbílstjóra í sumarafleysingar. 
Óskað er eftir jákvæðum einstaklingi með 
ríka þjónustulund sem á auðvelt með 
samskipti.

Starfið felst í dreifingu pósts á 
höfuðborgarsvæðinu og skilyrði eru 
stundvísi og áreiðanleiki.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2015.

Umsóknum skal skilað á www.postur.is og 
nánari upplýsingar veitir Samúel Jónsson í 
síma 580 1245 eða í netfanginu 
samuelj@postur.is.
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Lipur í 
akstri?

Umsjón með ráðningum hefur Sigurborg Þórarinsdóttir
Umsóknir skulu fylltar út og sendar inn á straeto.is. Umsóknarfrestur er til og með 
12. apríl 2015. Nánari upplýsingar veitir Sigurborg Þórarinsdóttir (sigurborg@straeto.is).

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

Finnst þér gaman að keyra stóra bíla og taka á móti fjölbreyttum hópi farþega?  
Þá er þetta starfið fyrir þig.
 
Strætó bs. óskar eftir þjónustuliprum og ábyrgum einstaklingum í starf vagnstjóra. 
Starfið felur í sér akstur á höfuðborgarsvæðinu og þjónustu við viðskiptavini Strætó.
 
Umsækjendur eiga möguleika á styrk til að taka D-próf ef aukin ökuréttindi vantar. 
Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi (D-próf) og hreint sakavottorð
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund
• Samviskusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Íslenskukunnátta er æskileg

Starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. 
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

ARKITEKTAR – HÖNNUÐIR
Vegna endurskipulags á rótgróinni arkitektastofu, í eigin 

húsnæði í miðborginni, verða nokkrar vinnustöðvar lausar.

Hafi einhver hug á að komast inn á stofuna og tengjast e.t.v. 
rekstri hennar síðar eru veittar upplýsingar í síma  

510 2200 og 893 5435.

Snyrtifræðingar og nuddarar athugið
Langar þig að vinna sjálfstætt og skapa þínar eigin tekjur.

Snyrti og heilsustofa miðsvæðis í Reykjavík  
er með laust herbergi til leigu.

Þægilegt og gott vinnuumhverfi með mikla möguleika.
Fullum trúnaði heitið.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir  
á box@frett.is merkt ,,Sjálfstætt-2803“
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Óskum eftir Bílamálara 
eða vönum manni í bílamálun.

Verður að geta starfað sjálfstætt

Upplýsingar í síma 564 0606 
eða bilastod@simnet.is

Umsóknum skal skila rafrænt á 

islandsstofa@islandsstofa.is  

fyrir 14. apríl 2015.

Starfslýsing
Markmið starfsnámsins er að gefa ungu 

fólki sem er að hefja sinn starfsferil 

er að ræða sjö mánaða tímabil frá júní til 

Hæfniskröfur

 

 önnur tungumálakunnátta er æskileg

 

Upplýsingar

 

 

 

ragnheidur@islandsstofa.is
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www.vedur.is
522 6000

Bókasafns- og upplýsinga-
fræðingur með áherslu á 
skjalastjórnun

Umsækjendur eru vin saml ega beðnir 
um að sækja um störfin á heima síðu 
Veðurstofu Íslands undir  
www.vedur.is/um-vi/laus-storf eða á  
www.starfatorg.is.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræða-
svið. Auk þess starfa um 120 manns við 
athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða bóka- 
 safns- og upp lýsinga fræðing sem ber ábyrgð á 
skjala stjórnun Veður stofunnar ásamt því að 
halda utan um viða mikið skjala- og bóka safn. 
Við komandi mun starfa í upp lýsinga veitu hópi 
Veður stof unnar sem er hluti af Fjármála- og 
rekstrarsviði. 

Hlutverk 
Skjalastjóri ber ábyrgð á að framfylgja skjala- 
 stefnu Veður stofunnar og ber að tryggja að 
skjala- og upplýsingastjórnun sé í samræmi 
við lög og reglugerðir. Skjalastjóri mótar 
verklag og útbýr skjalavistunaráætlun og sér 
um pökkun og frá gangi eldri pappírs gagna  
til Þjóðskjala safns. Skjala stjóri leiðbeinir 
starfsfólki og sér um kennslu, þjálfun og 
eftirfylgni í skjala- og upplýsingamálum  
og við notkun á rafrænu kerfi.

Veðurstofan rekur stórt skjala- og bókasafn 
sem þjónar bæði starfsmönnum og utan að-  
komandi gestum. Viðkomandi hefur yfir um - 
sjón með þessu safni og felst hún m.a. í því að 
annast innkaup rita og ábyrgjast skráningu, 
varðveislu, skipulag og miðlun safnkosts 
stofn unar innar. Einnig veitir viðkomandi 
upp lýsinga þjónustu og útvegar efni frá 
inn lendum og erlendum söfnum.

Menntun og hæfniskröfur 
  Háskólapróf í Bókasafns- og upplýsinga-

fræði með áherslu á skjalastjórnun er 
skilyrði auk farsællar starfsreynslu á  
því sviði

  Frumkvæði, hæfni í mannlegum 
samskiptum og teymisvinnu 

  Hæfni til að miðla upplýsingum og 
leiðbeina öðrum

  Kunnátta í að setja upp ritaskrá
  Leyfi til skráningar í Gegni er kostur
  Kunnátta í skjalastjórnunarkerfinu 

CoreData er kostur
  Þekking á uppbyggingu og viðhaldi 

málalykils er nauðsynleg
  Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um störfin veita  
Hafdís Karlsdóttir, framkvæmdastjóri 
Fjármála- og rekstrarsviðs (hafdis@vedur.is) 
og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri 
(borgar@vedur.is) í síma 522 6000.

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins  
og viðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl nk.

Starfið felst meðal annars í því að tengja saman skóla og 
fyrirtæki og aðstoða við að þróa leiðir að samstarfi sem 
getur nýst nemendum um ókomna framtíð, setja upplýsin- 
gar og fróðleik á aðgengilegt form á vefsíðu GERT og 
hvetja til miðlunar upplýsinga. Þetta er tækifæri fyrir 
áhugasaman einstakling til að tengja saman eigið nám 
við fjölbreytt starf.

GERT (Grunnmenntun efld í raunvísindum og tækni) er 
samstarfsverkefni Samtaka iðnaðarins, Mennta- og menn- 
ingarmálaráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitar- 
félaga. Markmið verkefnisins er að efla áhuga nemenda 
á raunvísindum og tækni og virkja atvinnulíf og skóla í því 
skyni.
 
Umsóknir og frekari upplýsingar á: www.gert.menntamidja.is

Umsóknarfrestur til 7. apríl.

Geturðu GERT þetta?
Óskað eftir áhugasömum meistaranema í starfsnám



SMIÐIR ÓSKAST 
Skjólverk ehf. óskar eftir að ráða verkstjóra/húsasmið og 
smiði í fjölbreytt verkefni.
Við leitum að einstaklingum sem
• Geta unnið sjálfstætt
• Hafa metnað í starfi
• Hafa frumkvæði
• Geta unnið í hóp
Skjólverk ehf. var stofnað árið 1987 og er alhliða bygg-
ingarverktaki sem tekur að sér allar tegundir af viðhaldi 
fyrir einstaklinga, félög og fyrirtæki.

Upplýsingar um störfin gefur Sverrir Tryggvason  
í síma 898-4520
Umsókn með ferilsskrá skal sendast á  
skjolverk@skjolverk.is

Fjölsmiðjan auglýsir eftir 
framhaldsskólakennara

Fjölsmiðjan á Höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða 
framhaldsskólakennara . Um er að ræða 100% starf. 
Skilyrði er að viðkomandi hafi kennsluréttindi á fram-
haldsskólastigi og reynslu af vinnu með nemendum 
sem eiga við  fjölþættan vanda að stríða.  Æskilegt er 
að viðkomandi hafi reynslu og þekkingu af tónlist.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur rennur út 20. apríl. 
Allar frekari upplýsingar veita  Þorbjörn Jensson 
forstöðumaður í síma 571-2780 tj@fjolsmidjan.is eða 
Sólveig Þrúður Þorvaldsdóttir í síma 571-2781  
solveig@fjolsmidjan.is

Umsóknir ásamt afritum af prófskírteinum sendist á 
netfangið tj@fjolsmidjan.is eða á Víkurhvarf 2, 203 
Kópavogur.

SÉRFRÆÐINGAR 
Í VETTVANGS- 
ATHUGUNUM

  Vettvangs- og 
verðbréfaeftirlitssvið leitar 
að öflugum sérfræðingum 
með góða greiningar- og 
samskiptahæfni

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Lausar eru stöður tveggja sérfræðinga við vettvangsathuganir á vettvangs- og verðbréfaeftirlitssviði 
Fjármálaeftirlitsins. Sviðið annast vettvangsathuganir, verðbréfamarkaðseftirlit og samtímarannsóknir þvert á þá 
markaði sem Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með. Vettvangsteymi sviðsins aflar upplýsinga og gagna með sjálfstæðri 
skoðun á vettvangi þar sem athuganir geta m.a. beinst að tilteknum afmörkuðum þáttum í starfsemi eftirlitsskyldra 
aðila eða heildarathugunum hjá einstökum aðilum. Leitað er að sérfræðingum með ríka greiningarhæfni og góða 
samskiptahæfni.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Undirbúningur og framkvæmd vettvangsathugana
• Greining gagna og skýrslugerð
• Verkefnastjórnun
• Þátttaka í innlendu samstarfi
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur
• Viðeigandi háskólapróf, t.d. viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði
• Viðeigandi reynsla af störfum á fjármálamarkaði skilyrði 
• Reynsla af eftirlitsstörfum kostur
• 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

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Frekari upplýsingar veita Rúna Malmquist, forstöðumaður vettvangsathugana á vettvangs- og verðbréfaeftirlitssviði 
(runa@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 13. apríl 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.

Barnaverndarstofa

Barnaverndarstofa er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir yfirstjórn velferðarráðherra. Barnaverndarstofa 
annast stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til. Stofan skal vinna að samhæfingu og eflingu barnaverndar-
starfs í landinu. Meginverkefni Barnaverndarstofu greinast í tvö svið. Annars vegar margvísleg viðfangs-
efni sem lúta að starfsemi barnaverndarnefnda sveitarfélaga. Hins vegar yfirumsjón og eftirlit með rekstri 
sérhæfðrar þjónustu og úrræða fyrir börn. Sjá nánar á www.bvs.is

Fjármála – og mannauðsstjóri
Barnaverndarstofa óskar eftir að ráða fjármála- og mannauðsstjóra. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Áætlanagerð
• Kostnaðareftirlit
• Yfirumsjón með bókhaldi
• Samningsgerð
• Þróun og stjórn mannauðsmála

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun er skilyrði
• Reynsla af fjármálastjórnun
• Góð bókhalds og Excel-kunnátta 
• Mjög góð samskiptafærni
• Reynsla og áhugi á mannauðsmálum
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl n.k.  Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Um er að ræða fullt starf 
sem heyrir beint undir forstjóra Barnaverndarstofu. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum ríkisins. Nánari upplýsingar 
veita: Bragi Guðbrandsson, bragi@bvs.is og Erla S. Jensdóttir, erla@bvs.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir óskast sendar til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið 
bvs@bvs.is. Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi þar sem fram koma helstu upplýsingar um færni 
í starfi.

Allar umsóknir gilda í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests ef starf losnar að nýju.
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Vegna góðrar verkefnastöðu leitar Batteríið Arkitektar nú að 
fleiri frábærum arkitektum og byggingarfræðingum - (barma)
fullum af sköpunargleði og athafnaþrá. Kunnátta í einhverju 
norðurlandatungumála er æskileg auk haldgóðrar þekkingar á 
helstu tölvuforritum.  
Á Batteríinu Arkitektum vinnur skemmtilegt fólk við skemmtileg 
verkefni í nýjum húsakynnum með fögru útsýni við Hvaleyrar-
lónið í Hafnarfirði.
Ef þú vilt komast í þennan hóp sendu okkur  
umsókn með ferilskrá og verkefnamöppu fyrir þann 
15.4.2015 á netfangið sig.h@arkitekt.is og við 
skoðum þig.

Arkitektar og 
byggingafræðingar

óskast

Atvinna - Fasteignasali
Fasteignasalan Bær getur bætt við sig fasteignasölum  

eða sölufulltrúum með reynslu.

Umsóknir sendast á beggi@fasteignasalan.is  
s. 512 3400 og Snorri@fasteignasalan.is 

Fasteignasalan Bær - Ögurhvarfi 6, Kópavogi.

STOFNAÐ 1958

www.vso.is

Jarðverkfræðingur og tækniteiknari
Vegna vaxandi umsvifa viljum við bæta við okkur jarðverkfræðingi og tækniteiknara. 

Jarðverkfræðingur
Leitað er að jarðverkfræðingi eða starfsmanni með sambærilega menntun sem:
- Hefur lokið framhaldsnámi (M.Sc.).
- Hefur góða kunnáttu í norsku eða öðru skandinavísku tungumáli, bæði skriflega og munnlega.
Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.
Starfið felst m.a. í hönnun, eftirliti og almennri ráðgjöf við jarðtækni, grundun mannvirkja, 
bergtækni og jarðfræði. 

Tækniteiknari
Leitað er að tækniteiknara í fullt starf, einstaklingi sem hefur mjög góða kunnáttu 
í AutoCad og tengdum forritum. Þekking á Microstation og starfsreynsla við tækniteiknun 
er æskileg en ekki skilyrði.  Kunnátta í a.m.k. einu skandinavísku tungumáli er kostur. 
Starfið felst m.a. í teiknivinnu og annarri aðstoð við og hönnuði vega-, gatna- og 
fráveitukerfa og einnig landslagsarkitekta. 

Hægt er að sækja um störfin með því að senda tölvupóst á netfangið
umsokn@vso.is merktan Jarðverkfræðingur eða Tækniteiknari, fyrir 13. apríl.

VSÓ Ráðgjöf er eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum landsins og vinnur að verkefnum jafnt 
á Íslandi sem erlendis. Starfsmenn VSÓ eru nú um 70 og sinna alhliða ráðgjöf vegna hverskonar 
mannvirkjagerðar, skipulags og umhverfismála.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 

Dagdeild skurðlækninga

Hæfni

• Sjálfstæði og frumkvæði
• Jákvæðni og sveigjanleiki 
• Góð samskiptahæfni
• Hæfni og vilji til að starfa

• Starfsreynsla á skurðsviði 
nauðsynleg

Um fullt starf er að ræða og 
laun samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðherra og viðkomandi 
stéttarfélags. Við ráðningar er 
ávallt tekið mið af jafnréttisstefnu
Landspítala.

landspitali.is, undir „Laus störf“. 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknarfrestur er til 
og með 13. apríl 2015

Nánari upplýsingar veitir 
Hrafnhildur L. Baldurs-
dóttir, deildarstjóri 
(hrafnhba@landspitali.is, 
825 3728).
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Alþjóða fjármálasérfræðingur (International Finance Specialist)

BASALT ARKITEKTAR ÓSKA EFTIR AÐ 
RÁÐA ARKITEKT OG BYGGINGAFRÆÐING 

UPPLÝSINGAR UM BASALT ARKITEKTA 
MÁ FINNA Á: WWW.BASALT.IS

ARKITEKT:
E irfarandi er ha  l hliðsjónar við mat á umsóknum:

Áhugasamir vinsamlegast sendi ferilskrá ásamt 
sýnishornum af verkum rafrænt á svar@basalt.is 
(max 10 mb). 
Vinsamlegast einskorðið samskip  við tölvupóst.
Umsóknarfrestur er l og með 10. apríl nk.
Öllum umsóknum verður svarað.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
 

BYGGINGAFRÆÐINGUR:

Fullnaðarpróf í arkitektúr.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Starfsreynsla.
Góð þekking á teikniforritum, bæði í tvívídd og 
þrívídd, reynsla af Bentley Microsta on/BIM er kostur. 

Fullnaðarpróf í byggingafræði.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Starfsreynsla / reynsla af húsasmíði er kostur.
Góð þekking á teikniforritum, bæði í tvívídd og 
þrívídd, reynsla af Bentley Microsta on/BIM er kostur. 
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Fjármála- og mannauðsstjóri Barnaverndarstofa Reykjavík 201503/330
Umsjónarmaður Jónshúss Alþingi Kaupm.höfn 201503/329
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn að Laugarvatni Laugarvatn 201503/328
Teymisstjóri Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Keflavík 201503/327
Lögreglumenn, sumarafleysingar Lögreglan á Vestfjörðum Vestfirðir 201503/326
Skrifstofumaður Landspítali, fjármálasvið Reykjavík 201503/325
Lögreglumenn, sumarafleysingar Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Norðurl. eystra 201503/324
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201503/323
Yfirlæknir og heilsugæslulæknir Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Vestfirðir 201503/322
Lyflæknir og deildarlæknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201503/321
Hjúkrunardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201503/320
Héraðsdýralæknir Austurumd. Matvælastofnun Egilsstaðir 201503/319
Lektor í umhverfisskipulagi Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201503/318
Lækna- eða heilbr.ritari, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201503/317
Lektor í áhrifaþáttum heilbrigðis Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201503/316
Lektor í hjúkrunarfræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201503/315
Lögfræðingur Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201503/314
Sérfræðingur í vettvangsath. Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201503/313
Aðstoðarskólameistari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201503/312
Mannauðsráðgjafi Landspítali, rannsóknarsvið Reykjavík 201503/311
Sóttvarnarlæknir Embætti landlæknis Reykjavík 201503/310
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur 201503/309
Sjúkraliði Landspítali, meltinga- og nýrnadeild Reykjavík 201503/308
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Suðurlandi Höfn 201503/307



Leitað er eftir manni til starfa á lager fyrirtækisins að Eyrartröð 2a 
í Hafnarfirði auk þess að leysa af í útkeyrslu.

Helstu verkefni:
• Tiltekt pantana
• Dreifing á vörum til verslana og vetingastaða 
 á Höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum
• Önnur tengd lagerstörf

Menntun og hæfniskröfur:
• Meirapróf eða bílpróf tekið fyrir 1. júní 1993
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2015

Umsóknir óskast sendar til Davíðs Ingimundarsonar  
david@mjolka.is

Bílstjóri /  
lagerstarfsmaður
Mjólka ehf óskar eftir að ráða 
bílstjóra/lagermann til sumar-
afleysinga sumarið 2015

Mjólka ehf, Eyrartröð 2a, 220 Hafnarfjörður  sími: 414-6500

RAFVIRKJAR! 
Óskum eftir rafvirkja til almennra rafvirkjastarfa. 

Fyrirtækið er staðsett í Reykjanesbæ.  
Þarf að getað unnið sjálfstætt.

Upplýsingar í síma: 892 3427 eða á netfangið:  
a.oskarsson@simnet.is

Sundlaugarvörður.

Sundlaug Seltjarnarness óskar eftir að ráða sundlaugarvörð til starfa.
Í starfinu felst m.a. sundlaugarvarsla, gæsla búningsklefa kvenna,  

þrif og þjónusta við sundlaugargesti á öllum aldri.

Umsækjandi þarf að vera á aldrinu 20-40 ára og vel á sig komin  
líkamlega, þjónustulunduð, góð í samskiptum við alla aldurshópa, 
þrifin, tala mjög góða íslensku og síðast en ekki síst heilsuhraust.

Um er að ræða vaktavinnu og framtíðarstarf.
Ath. að viðkomandi þarf að standast sundpróf fyrir sundlaugarverði.

Umsóknir og fyrirspurnir skulu berast á tölvupóstfangið  
haukur@seltjarnarnes.is fyrir 7. apríl.

Íþrótta- og tómstundasvið Seltjarnarnesbæjar

Starfsmenn óskast
Óskum eftir að ráða reglusama og handlagna menn 

við uppsetningar á granít og kvartsborðplötum.

Upplýsingar gefa Ragnar og Sigurður í síma 566 7878. 
Einnig er hægt að senda umsóknir á rein@rein.is

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík

Við erum að leita að fólki sem er jákvætt, vandvirkt, með góða 
tölvukunnáttu og góða íslenskukunnáttu.
Um hlutastarf á kvöldin er að ræða. Vinnutíminn er frá 
17:30-21:45 en vaktafyrirkomulagið er sveigjanlegt. Það er 
gert ráð fyrir að starfsmenn vinni að minnsta kosti 2 vaktir á 
viku en frjálst er að vinna eins mikið og hver vill. Starfið hentar 
sérstaklega vel með námi.

Við bjóðum upp á skemmtilegt vinnuumhverfi, gefandi 
verkefni, góð laun fyrir gott fólk og frábær laun fyrir frábært 
fólk. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Júlíu Birgisdóttur, 
sölustjóra, á julia@midlun.is

Miðlun óskar eftir kraftmiklum og 
metnaðarfullum sölufulltrúum. 

Deildarstjóri unglingastigs 

Menntun, reynsla og hæfni: 

• Kennsluréttindi í grunnskóla og kennslureynsla. 
• Meistarapróf eða framhaldsmenntun sem nýtist í   
 starfi. 
• Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar. 
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og sköpunar- 
 kjarkur. 
• Jákvæðni, ábyrgðarkennd og skipulagshæfileikar. 
• Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af manna  
 forráðum og verkefnastjórnun. 

Óskað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að taka þátt í virku og 
skapandi skólastarfi og stýra faglegri þróun í sterku teymi kennara og 
stjórnenda. 

Tónmenntakennari 

Menntun, reynsla og hæfni: 

• Kennsluréttindi í grunnskóla og kennslureynsla. 
• Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar. 
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og sköpunar- 
 kjarkur. 
• Jákvæðni, ábyrgðarkennd og skipulagshæfileikar. 

Óskað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að taka þátt í virku og  
skapandi skólastarfi og hefur hugrekki til þess að feta nýjar leiðir. 

Lausar stöður við Grunnskólann í Borgarnesi 
Við leitum að öflugu fólki í eftirtaldar stöður frá og með 1. ágúst 2015

Grunnskólinn í Borgarnesi er heildstæður skóli með um 300 nemendur í 1.–10. bekk og tekur virkan þátt í skólasamfélagi Borgarbyggðar. 
Mikil þróun á sér stað innan skólans og einstakt tækifæri fólgið í því að vera hluti af þeirri sterku heild sem kennarar og starfsfólk skólans mynda. 

Umsóknarfrestur er til 20. apríl. 

Umsóknir skal senda til Signýjar Óskarsdóttur skólastjóra, signy@grunnborg.is Skólastjóri veitir einnig upplýsingar í síma 698-9772.

RAFVIRKJAR og VÉLVIRKJAR

KONE ehf. óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja til starfa.

Helstu verkefni eru þjónustueftirlit og viðgerðir á lyftum 
og rennistigum

Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði. 

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skal senda á koneisland@kone.com

Oddi leitar að sérfræðingi á fjármála-
svið fyrirtækisins. Viðfangsefnin eru 
bókhald, áætlanagerð, skýrslugerð, 
Excel, Pivot, Dynamics AX og co. 

Oddi er líflegur, jafnréttissinnaður 
og fjölskylduvænn vinnustaður. 
Kímnigáfa er skilyrði og já, föstudags-
kaffið er æðislegt!

Kíktu á oddi.is og kynntu þér málið!
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Sérfræðingur
á fjármálasviði

Ráðgjafarfyrirtækið Alta leitar að góðum liðsmanni

ViVið ð leleititumum a að ð ststara fsmam nni sem hefur víða sýn, opinn hug 
ogog mmetetnanað ð titil aðað n ná á árárana gri við fjölbreytt verkefni með 

»
»»

»»
» ViViststvævænunum m ininnknkauupupumm
»» SaSamfmfélélagagsásábybyrgrgð ð

»
»
»» StStefefnun mótun og verkkefnfnisisststjójórnrnunun
» GæGæðaðaststjójórnrnunu

» Forvitni, áhugi og frumkvæði
»
» Geta til að setja hlutina í margvíslegt samhengi
»

nýjungar
»
»
»

»»
»»

byggðaþróunar, samfélagsábyrgðar, 

Nánari upplýsingar veitir Halldóra 
Hreggviðsdóttir framkvæmdastjóri 
Alta - halldora@alta.is 

á þessum sviðum og áhuga á að 
takast á við þessi verkefni með okkur 



| ATVINNA | 

Hjá Pacta Lögmönnum starfa á þriðja tug reyndra 

lögmanna á 14 starfsstöðvum víða um land. 

Lögmenn Pacta búa yfir víðtækri reynslu og þekk-

ingu á flestum sviðum lagaumhverfis sveitarfélaga, 

fyrirtækja, stofnana og einstaklinga. 

Markmið Pacta er að veita viðskiptavinum um land 

allt gæða lögmannsþjónustu og ráðgjöf, byggða 

á þekkingu, trausti og áreiðanleika sem skilar 

faglegum og heiðarlegum vinnubrögðum. Með 

samræmdu upplýsingakerfi og samskiptalausnum 

hafa lögmenn Pacta einstakan aðgang að reynslu 

og sérþekkingu annarra lögmanna stofunnar, hvar 

sem þeir starfa á landinu. 

Nánari upplýsingar veitir Benjamín Axel Árnason, verkefnastjóri Pacta, í síma 440 7900 

og á netfang benjamin@pacta.is. Umsóknarfrestur er til 4. apríl 2015. 

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarupplýsingar. 

Ráðið verður í starfið samkvæmt nánara samkomulagi.

Pacta lögmenn ı Laugavegi 99 ı 101 Reykjavík ı Sími 440 7900

Akranes og Vesturland 
Við leitum að lögfræðingi til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu Pacta á Vesturlandi, 

með starfsstöð á Akranesi.

Meðal verkefna eru fjölbreytt viðfangsefni á sviði lögfræðilegrar ráðgjafar og samningagerðar, 

málflutningur, ábyrgð á mætingum í héraðsdóma og hjá Sýslumannsembættum. Við leitum 

eftir ákveðnum og drífandi einstaklingi sem er metnaðarfullur og sjálfstæður í starfi og býr yfir 

mikilli samskiptafærni. Æskilegt að viðkomandi hafi málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi.

Við viljum ráða
lögmann til starfa

Reykjavík ı Hafnarfjörður ı Akranes ı Ísafjörður ı Blönduós 
Sauðárkrókur ı Siglufjörður ı Dalvík ı Akureyri ı Húsavík
Egilsstaðir ı Reyðarfjörður ı Selfoss ı Vestmannaeyjar

Selfoss

Fjallabyggð

Reykjavík

Akranes

Reyðarfjörður

Egilsstaðir

Akureyri

Húsavík

Ísafjörður

Blönduós

Dalvík

Sauðárkrókur

Vestmannaeyjar

Hafnarfjörður

LÖGMENN 
ALLRA 

LANDSMANNA

Matís óskar eftir að ráða drífandi og duglegan sérfræðing til starfa hjá fyrirtækinu í  
Reykjavík vegna nýrra og spennandi verkefna

Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu Matís www.matis.is/atvinna.   
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Frekari upplýsingar veitir Dr. Hörður G. Kristinsson, hordur@matis.is, og í síma 422 5000.

Matís ohf. Vínlandsleið 12
113 Reykjavík

s. 422 5000
www.matis.is

Starfssvið
Starfið felst í rannsóknum og almennri vinnu á tilraunastofu  
Matís á sviði líftækni og lífefna.
 
Starfshlutfall er 100% til þriggja ára en möguleiki á fram-
lengingu eftir verkefnastöðu. Viðkomandi mun starfa við 
rannsóknastofu Matís við Vínlandsleið 12.

Hæfniskröfur  
•  Að lágmarki B.Sc. gráða í raunvísindum (t.d. lífefnafræði, 

lyfjafræði matvælafræði, efnafræði, líffræði), og reynsla 
við rannsóknastörf. 

•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð ásamt frumkvæði og 
metnaði til að ná árangri í starfi.

•  Lipurð í mannlegum samskiptum.
•  Æskilegt er að viðkomandi sé með reynslu af því að 

vinna á rannsóknatæki sbr. HPLC.
• Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl

Öflugur sérfræðingur…

Auglýsing um styrki  
Hagþenkis 2015

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, 
auglýsir eftir umsóknum um eftirtalda styrki: 

Starfsstyrkir til ritstarfa
Til úthlutunar eru 13.000.000.- kr. 

Starfsstyrkir vegna handritsgerðar fræðslu- og 
heimildarmynda
Til úthlutunar eru 200.000.- kr. 

Ferða- og menntunarstyrkir fyrir félagsmenn 
Hagþenkis 
Til úthlutunar á vorönn eru 2.000.000.- kr.

Umsóknarfrestur 28. mars– 14. apríl kl. 12
Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn 
umsóknareyðublöð og eyðublöð fyrir skilagreinar 
eru á heimasíðu félagsins: www.hagthenkir.is
Umsækjendur fá rafræna staðfestingu í tölvupósti 
um að umsókn hafi borist og gildir kennimarkið 
sem kvittun og gefur færi á að lagfæra eða breyta 
umsókn þar til umsóknarfresti lýkur.  

Hagþenkir. Þórunnartúni 2. 2.hæð 105. Rvk.  
Sími 551-9599/ hagthenkir@hagthenkir.is 
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StyStyykkikkishóshólmulmur er er gr ggottott sa samfémfélaglagg í í rómrómaðraðri ni náttáttúruúrufegfeggurðurð í í aðeaðeinsins 2 2 klsklstt. fjafjaj rlærlægðgð g
fráfráfráá höhö höhöfuðfuðf borborginginging nini. Þ  Þjónjónj ustusta va viðið íbúíbúa ea er gr ggóðóð,, he heilsilsugæugæg slasla og ogg sj sjjúkrúkrahúahúss, , íþríþrþ óttóttahúahúss 
meðmeðmeð in ininnini-ni- og og og út útisisundldndldla gaaugaugaug h, h, h, eiteite mum um potpotpott mtumtum og og og re re renninnin brabra tut,ut, gr gr gr nnunnunnskóskólili,, le leiksikskólkólii 
ogog tótóntónlililisslissttartarttar kóskóskóskóliliili ðaðaðað að ó ló lógóglógógleymymeymymddumdumdumum 99 9 9 h lholholu gu g lfolfolf lvelvellili,li, ve ve lrslrslunuunum om og vg v iteiteitiinging tastastöðöðuöðum.m.  
SjáSjáSSjáSjá áánáá ná nánanarnarnar: w: w: w: wwwwww.stystystykkiikkikkkkikk hhshoshoshosh llmulmu ir ir.iss.

Tréblásturskennari óskast

Um er að ræða fjölbreytt 100% starf frá og með næsta skólaári.  Í 
því felst kennsla á tréblásturshljóðfæri (blokkflautu, þverflautu, 
klarinett og saxofón), samspil og fleira. Viðkomandi kennari 
hafi náið samstarf við lúðrasveit skólans. Lúðrasveitin starfar 
í þremur hópum (A, B og C-sveit) og þarf viðkomandi að vera 
tilbúinn að taka við stjórn eins hóps.

Tónlistarskóli Stykkishólms starfar á sterkum grunni, var 
stofnaður 1964.  Við skólann starfa nú 8 kennarar og er 
kennsluaðstaða góð.

Upplýsingar um starfið gefur skólastjóri, Jóhanna Guðmundsdóttir 
í síma 433 8140 eða 864 9254.  Einnig má skoða heimasíðu skólans:  
tonlistarskolinn.stykkisholmur.is

Umsóknarfrestur er til 15. apríl.

Tillaga að deiliskipulagi 
Eldvarpa - rannsóknarborholur, Grindavík 

Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar samþykkti á fundi 
24.3.2015 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir 
rannsóknarborholur í Eldvörpum skv. 1. mgr. 41. gr.  
skipulagslaga nr. 123/2010 og umhverfisskýrslu, skv.  
7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 
Skipulagssvæðið er við Eldvörp og nær til 5 rannsóknar-
borhola. 

Tillagan fjallar um staðsetningu borhola, aðkomu, 
skilmála og umhverfisáhrif. Deiliskipulagstillagan ásamt 
umhverfisskýrslu verður aðgengileg á bæjarskrifstofum 
Grindavíkurbæjar og heimasíðu www.grindavik.is, frá 
30. mars til 13. maí. Athugasemdir og ábendingar skulu 
vera skriflegar og berast til sviðsstjóra skipulags- og 
umhverfis sviðs í síðasta lagi 13. maí, annað hvort á 
Víkurbraut 62, 240 Grindavík eða á netfangið  
armann@grindavik.is

Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs
Ármann Halldórsson

LAUGARDAGUR  28. mars 2015 15



kopavogur.is

Til kynningar er tillaga að aðalskipulagsbreytingu, sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar breytta landnotkun 
Þverbrekku 8. Breytingin nær til reits VÞ-7 (Þverbrekka 8) þar sem breyta á verslun og þjónustu í íbúðarbyggð. 
Breyta á núverandi húsnæði að Þverbrekku 8 þannig að byggð verði hæð ofan á núverandi hús og komið þar fyrir 6 íbúðum. 
Á jarðhæð verður í stað verslunar komið fyrir 6 íbúðum. Í núverandi kjallara verða 7 bílastæði en heildarfjöldi bílastæða á lóð 
verður 19. Breytingin kemur til að því að innan reits VÞ-7 hefur verslunarstarfsemi dregist saman á undanförnum árum og færst 
á önnur verslunar- og þjónustusvæði meðal annars við Nýbýlaveg. Áformað er að auglýsa ofangreinda aðalskipulagsbreytingu á 
næstunni í samræmi við 31. gr. skipulagslaga.

Á fundi skipulagsnefndar 23. mars sl. var samþykkt að forkynning á tillögunni stæði til kl. 15:00 mánudaginn 20. apríl 2015. 
Skulu athugasemdir og ábendingar um efni tillögunnar berast skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 
200 Kópavogi  eða í netfangið skipulag@kopavogur.is fyrir þann tíma.

Nánari upplýsingar um tillöguna má finna á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is sem og í afgreiðslu skipulags- og byggingar-
deildar í Fannborg 6, 2 hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00.

Skipulagsstjóri Kópavogs

Þverbrekka 8 - Breytt landnotkun
Breyting á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024

Til sölu 30% hlutdeild  

í Laxnesbúinu ehf
 
Félagið er eigandi að jörðinni Laxnes 2 í  
Mosfellsdal, sem er 115.8 hektarar að stærð. 
Landnr. 123695.

Laxnesi 2 fylgja einnig vatnsréttindi, lögbýlisréttur 
og að auki 3 stórar lóðir undir sumarhús. 

Allar nánari upplýsingar veitir Jón Baldvinsson í 
síma 896 6627. Netfang jonb@furuvollum.is

Fyrirtæki í hjarta Reykjavíkur sem leigir út 
íbúðir til skammtímaleigu fyrir ferðamenn, 

leitar eftir tveimur starfsmönnum, í fullt 
starf og hlutastarf.

Verkefni:  Allt sem til fellur s.s. ræsting íbúða, þrif á líni, 
móttaka gesta, garðvinna o.fl. Hlutastarfið felur einkum í sér 
ræstingu íbúða.

Hæfniskröfur: Reynsla af ræstingum, góð ensku kunnátta, 
rík þjónustulund, metnaður, heiðarleiki og vönduð vinnubrögð.

Möguleiki á íbúð á staðnum fyrir starfskraft í fullu starfi.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í síðasta lagi 1. maí.

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn ásamt feril skrá með 
tölvupósti á netfangið info@oldreykjavik.is Fyllsta trúnaðar 
heitið.

Umsóknarfrestur er til og með 7.apríl nk.

A company in the heart of Reykjavik city 
which rents out apartments for tourists, 

seeks two employees for a full time job and 
part time job.

Undertakings: All necessary assignments e.g. cleaning 
apartments and linen, welcoming guests, garden work 
among other things. Main assignment for person in part time 
job is cleaning apartments.

Qualifications: Cleaning experience, well English speaking, 
high service-orientated, ambition, honesty and quality work.

Chance of an apartment on site for a full time person. 
Individual needs to be able to start work 1st of May the latest.

Those interested please send an application with CV to our 
email info@oldreykjavik.is. Full confidentiality promised.

Application deadline is until the end of April 7th 2015.

Leyfi til nýtingar við Fjallsárlón
BæjBæBæjarsarsrstjótjót rn rn HorHorHornafnafna jarjarðarðarða  he heefurfurf  sa sas mþymþyþykktkktkti ni nnnýttýttý  de deiliiliskiskipulpululag ag viðviðvi  au austusturbarbabakkakkak  Fj Fjallallsársárlónlónóns ás á Br BrB eiðeiði ameameamerkurkurkursarsaandindii sk skskv. v. skikskipulpulagsagsgslöglöglögö um um um 
nr.nr. 12 12123/23/23 010010. S. SSvæðvæððið ið ð er er í þí þþjóðjóððlenlendu du u viðvið Fj FjFjallallsársársárlónlónló  og ogog he he hefurfurfur la la landnndnnd úmeúmeúmeriðriðrið  2  2  222222222267.67.67. Al Al Allt lt lt skiskiskipulpulpulagsagsagsssvæsvæsv ðiððiðði  er erer sk sk skilgilgreireint nt á ná náttáttáá úruúruminminminjasjasa krákrákrákrá. . 
MarMarMaM kmikmkmið ddð deileilliskskiskipuipup laglaglaglagsinsinsins ees es er ar ar að sð sð níðníða ra ra rammammam a ua ua ua tantantann um um um fef ferðarðarðarð menmenmenennsknsknsku áu áu áu á sv svsvæðiæðiæðinu nu nu þanþanþannnignignig að aðaða  hæ hæ hægt gt gt verveverði ði ði að að að taktaktaka áa áa á mómó móti titi ferferferðamðamðamönnönnönnum umum svosvosvo  
umhumhumhhververfiðfiðfið ve vee verðirðirðrði fy fy fyrirrirrir se se sem mm mm minninninnstustust  hn hnhnjasjasjasski.ki.ki. De De Deiliiskisksk pulpulpulagiagagiag ð gð gðð geriererir mmm.a..a.a  ráráráráð fð fð fð fyriyriyriyrir aar að kð kkð komiomiomio ð vðð vðð verðerðerðerði uupp pp pp naunaunauðsyðsyðsyð nlenlenlegrigrigr  fe feferðarðaðamanmanmannaanaaaaaaðstðstðstðstöðuöðuöðöð , , 
svosvosvovo se se ses m þm þm þjónjónjónustustustuhúuhúuhúsi si si og og og salsalernernernisaisaisaðstðstðstöðuöðuöðu. . 

BæjæBBæjarrra áð ð á HorHorH nafafjarrjaa ðararar hehhefurur ák ákáká veðevveððið að að ðð augauguglýslýsýsa la lleyfeyfeyfyfi ti til il il nýtnýtnn ingingingngar ar r á lá llandandandsvæsvæsvæsvæði ði ði ð viðviðv  Fj Fj Fjallallallsársársá lónólónlón la lal ustust ti tit l ul uul umsómsmsóm knaknar mr mmmeð eð fyrfyryrirvirvrvaraararra umum umuu  saaamþyykkikik
SkiSkipulpupulagsagsagg stostostoofnufnufnun narnarnarar á  á  á á deideideide lislislisl kipkikipkipulaulaulau gi gi gi i viðviðvvið Fj Fj Fj allallallsársársárrlónlónlónlón. U. U. Um em em em r ar ar að rð rð ræðaæðaæða le le leyfiyfiyfi meme með gð gð gildildildistististímaímaíma fr fr frá 1á 1á 11. m. m. m. aí aí aí a 201201201015 t5 t5 tilil il 1.1. 1. maímaímaím  20 20 202 27 27 27 meðmeðmeðeð mö mö mö m gulgulgululeikeikeikeika áaa áa   
frafraframlemlemlengingingingungunguu titi tit l 1l 1l 11. mmmmaíaí aíí 2032032033. 3. 3 LágLáLágL marmarma kgjkgjaldaldl  fy fyrirrir leleyfiyfið eð er kr kr. r 9.59.500.00.000000 á á áriári.

MeðMeð au auglýglýsinsingu gu þesþessarsari vi villill bæ bæjarjara ráðráð Ho Hornarnafjafjarðarðaðar lr lr lýsaýsaýs  ef eftirtir að aðiluilum sm sem em hafhafhahafa áa áhughuga áa á st sttarfarfa semse i sem em felfellurlur að að de deiliil skis pulagia  svvæðisins og g
uppppfylfylla la þá þá skiskik lmálmála la semsem aðaðað n neneðanðan gr grgreineineinir.irir. Le LeLeyfiyfiyfishashashafi fi fi þarþarf af af af ð kð kð komaomaoma up upu p vp varaaraa nlenlenlegrigrigri þjþj þjónuónuónustustustu- o- o- og sg sg salealealernirnirnisaðsaðsa stöstöðu ðu ðu fyrfyrir ir ferferðamðamð ennenn á  á svæsvæðinðinu u 
fyrfyrir ir maímaí 20 2016.16. Na Nauðsuðsynlynlegtegt er aðð kok ma ma uppp  bráðabirb gða þjónuustu- og salernisaðstötöððu áðuá r en stararfssfssemiemi hehefstffst 20 202015.15.

LeyL fishafa verðrður u heih milt að vera mem ð allt aðð fjóra báta í siglinggum á lónió nu. StS efnf t st kal að notkutkun un umhvh erferfisvisvænnænna ua utantanborborðsmðsmótoótora ra 
í siglg ingum á llónió nu.u. Er  þeþ ttatta ge geg rt rt tiltil að að up upppliplifunfun fe fef rðarðamanmanna na af af svæsvæðinðinð u vu vverðerð ei eeinsinsns ná náttttúruleg eg og og mögmöguleulegt g er.e  

LeyLeyfisfishafhafi ki kemuemur upp vatnsveitu og fráveitu sem stenst kröfur til þeirrar starfssemi sem hann hyggst halda úúti á sá ðvæðinunu. .
Öll upu pbypb gging á svæðinu erer á á koskostnatnað oð og ág ábyrbyrgð gð leyleyfisfishafa. Akvk egug r að sð svæðvæ inu, bílal stæstæði  og göngustístígarg  eru á ábyrggð sð veiv tarfélagsins. 

SkiSkiS lmámálarlarar se sem em einkinkum um ververðurður li litiðtið ti til vl viðið ákvákvörðörðun u um leyyfisfisveieitintingu gu á uá umræmrædduddudd  svsvæðiæði er eru eu eftftirfarandi. 
EkkEkkEkki si si skkalkalk  litiðtiðð svvo áá að röðun þeirrra ga gefi til kkynnyn a va vægiægii ei einstnstakrakra sa skilkilmálmá a ia innbnnbyrðyr is:

• H• H• H• verververnignignig vi vi viviðkoðkoðkoðkomanmanmanandi didi di hyghyghyghy gstgstgst ný ný nýta ta ta skikiskiskipulpulp agsagsagsreireire t ít ít í þe þe þ im im tiltilgangangigi aðað hafhafhafa þa þa þar arar ar stastarfsrfsfsemiemiemimi fy fy fyf rirrirrir fe fe ferðarðarðammenmenmennnn
• FF•• Framrammkvækkvæmdamdaáætáætáætlunlunlun umum um upu uppbybypbyggggiggingungungu á á á svæsvæsvæðinðinðinuuu
• A• Að uð uð uppbppbppbp yggyggyggingingg samrææmisimist vt vtt el ell lanlanlandssd lagagi og stinti gi i ekkkkki íí  sts úf f viðv  umhvehveerfirfr ð
• U U Upphpphpphæð æð æðæð gjaggjagjaldsldsldsds fy fy fyfyrirrirrri  leleyfiyfiyfið ððð 
••• T• Tækiækiii og og og og bú bú búb búnaðnaðnaðnaður urrr tiltiltill stst sts arfarfarfr semseseminninninnarrar
• R• R• Reyneyneynslaslasla ogogog þe þe þekkikkikking ng ng viðviðviðkomkomkomo andandandi ai ai aðilðilðila aa aa af ff ff ff erðerðerððaþjaþjaþja ónuónuónustustustu
• L• L• Leyfeyfeyfi si si ssem em em skyskyskyskylt ltltlt t er er er eee að að að hafhafhafa fa fa fyriyriyrir sr sr starartarfsefsefseminminminaa

ÁhuÁÁhuÁ gasgasga amiamir ar aðilðili ar ar vinvini samsamammlegleglegl asta  skiliiið iiið nn nnn umsu ókn til bæjaæ rrár ðs Hornafafjarrrðarððaða , Hafnnarbraut 27, 7, 7 780787  HoH rnarnar firfirði,,, ei ei eigi gig síðsíððar ar a en en en kl.kl.kkl. 12 1212 á  á á hádhádegiegiig   
þanþanþþ n 2n 2n 2n 20. 00. 0 apraprapríl íl 2012012015.5.

UmsUmsUmsækjækjækjendendendur ur ur nálálnálgasgasgast ft ft frekekekariariari up up upplýplýplýsinsinss gargargar um umumuu ý ný nýn tintintingargargara leyleyleyfiðfiðfið í  í í RáðRáðRáðhúshúhúsiinuu á ááá HöfHöföfn, n í sssímaímaím  47 47470-80-80-800000000  eðe a sa ssentent fy fyrirrirrirspuspuspuurn rnrr á ná netfetfetfangangangiðið ið
afgafgafgreireieidsdsdsla@ha@h@hhornornnafjafjafjordordorduur.ur.isiss

BæjBBæjæ arrarráð ðáðð HorHorrnafnan jarararðarððara

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í 
leikskólann Baug

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Kópastein

Skólar

· Umsjónarkennarar á yngsta stig í 
Vatnsendaskóla

· Minnum á að opið er fyrir umsóknir um
sumarstörf til 8. apríl 2015

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
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Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum  

verða haldin sem hér segir:

Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í byggingagreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl. 

Í prentgreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í bíliðngreinum í maí-júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí - júní.  
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í snyrtifræði í maí-júní.  Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í málmiðngreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur til 1. maí.

Í vélvirkjun í september. Umsóknarfrestur til 1. júní.

Í hársnyrtiiðn í september. Umsóknarfrestur til 1. júlí.

Í ljósmyndun í september – október. Umsóknarfrestur til 1. júlí.

Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar  
um leið og þær liggja fyrir.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi,  
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða  
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2015.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi  
eftir iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,  
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

IÐAN - fræðslusetur,
Vatnagörðum 20,  104 Reykjavík,
sími: 590 6400, bréfsími: 590 6401,
netfang: idan@idan.is

Útboðsgögn nr. 20189
Þeistareykjavirkjun

Eftirlitsþjónusta með 
byggingum og veitum

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í eftirlitsþjónustu vegna fram-
kvæmda við fyrirhugaða Þeistareykjavirkjun í Þingeyjarsveit 
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20189.

Verkefnið felst í eftirliti með: 

1) Verksamningi   fyrir „ Þeistareykjavirkjun – Byggingar“  
samkvæmt útboðsgögnum 20150, verkið felst í byggingu 
stöðvarhúss fyrir tvær 45 MWe vélasamstæður ásamt öllum 
frágangi þess.

 Áætlað er að framkvæmdir við stöðvarhús hefjist í maí  2015 
og verklok eru í lok nóvember 2016.

2) Verksamningi „ Þeistareykjavirkjun – Veitur „  samkvæmt  
útboðsgögnum 20151 þ.e. með bygginu veitukerfis Þeista- 
reykavirkjunar fyrir eina 45 MWe  vélasamstæðu.  
Verkið skiptist í uppsetningu lagna, ofanjarðar og niður- 
grafinna, byggingu lokahúsa auk smærri skýla. 

 Áætlað er að framkvæmdir við veitur hefjist í maí 2015 
 og verklok eru í júlí 2017.

Gert er ráð fyrir að vinna við eftirlit geti hafist  í júní 2015 
og ljúki í júlí 2017.

Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,  
http://utbod.lv.is 

Kynningarfundur um verkið verður 14. apríl kl. 10.00 
hjá Landsvirkjun á Háaleitisbraut 68.

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,   
fyrir klukkan 12:00 fimmtudaginn 7. maí 2015 þar sem þau 
verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ
Tollhúsið Tryggvagötu 19 

Endurbætur 
ÚTBOÐ NR. 15836 

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Ríkiseigna, óskar eftir 
tilboðum í verkið: „Tollhúsið Tryggvagötu 19 – Endurbætur“. 
Verkið samanstendur af þremur megin þáttum:  
Múr- og steypuviðgerðum utanhúss á fyrstu tveimur hæðum 
Tollhússins og Geirsbrúar, endurnýjun þakefna á Geirsbrú og yfir 
annarri hæð á Tollhúsi og byggingu millilofts innanhúss. 

Helstu magntölur eru: 
Utanhússviðgerðir 
Háþrýstiþvottur  2.000 m2 
Endursteypa  30 m2 
Múrviðgerð á köntum  400 m 
Viðgerð á ryðguðu járni  400 m 
Múrviðgerð á flötum  200 m2 
Múrviðgerð á þökum  320 m2 
Málun glugga  1.500 m 
Málun útveggja  2.180 m2 

Geirsbrú:         
Fjarlægja malbik  1.500 m2 
Fjarlægja malarfyllingu  440 m3 
Fjarlægja ásteypulag  1.200 m2 
Dúklögn  1.835 m2 

Þak yfir Tollhúsi, 2. Hæð: 
Fjarlægja biksteypu  1.500 m2 
Dúklögn  1.860 m2 
Einangrun  1.860 m2 
Hellulögn  1.680 m2 
Handrið  65 m 

Milliloft:         
Stálvirki  20.200 kg 
Ásar  3.100 m 
Veggir  320 wm2 
Gólf- og loftaklæðning  660 m2 
Málun  835 m2 

Vettvangsskoðun verður haldin miðvikudaginn 8. apríl 2015,  
kl. 10:00-11:00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa.  
Mæting á bílaplani að austanverðu Tollhúsi. 

Verktími á utanhússviðgerðum og þökum er til 1. október 2015. 
Verktími á milligólfi og veggjum inni er frá 1. febrúar 2016  
til 1. apríl 2016. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 31. mars 
2015. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 21. apríl 2015,  
kl. 10:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Ölduselsskóli, endurgerð lóðar 2015 – 2. áfangi   
 – útboð nr. 13424.
• Heiðarborg, endurgerð lóðar 2015  – útboð nr. 13425.
• Klettaskóli, jarðvinna 2015 – útboð nr. 13457.

 Nánari upplýsingar er að finna á
 www.reykjavik.is/utbod 

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.isSími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

Byggðamál 
styrkir til meistaranema
Byggðastofnun auglýsir styrki til meistaranema sem vinna 
að lokaverkefnum á sviði byggðamála, tengdum byggða- 
áætlun 2014-2017. Til úthlutunar er að þessu sinni allt að 
1.000.000 kr. og stefnt er að því að veita fjóra styrki. 

Rafrænt umsóknarform,  verklagsreglur vegna úthlutunar og 
byggðaáætlun 2014-2017 er að finna á vef Byggðastofnunar 
www.byggdastofnun.is.

Í umsókn skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing 
á verkefninu, markmiðum þess og hvernig það styður við 
byggðaáætlun.

Nánari upplýsingar veitir Hólmfríður Sveinsdóttir. 
Netfang: holmfridur@byggdastofnun.is. Sími 545 8600.

Umsóknafrestur er til miðnættis 19. apríl 2015.

Hverfissjóður Reykjavíkur auglýsir eftir styrkumsóknum til 
verkefna sem stuðla að einhverjum eftirtalinna þátta 
í hverfum borgarinnar: 

   við borgarstofnanir.

og stofnanir geta sótt um.  

Öflugri og 
fegurri hverfi

Öflugri og 
fegurri hverfi

Umsóknarfrestur er til miðnættis 
mánudaginn 27. apríl

Umsóknarfrestur er til miðnættis 
mánudaginn 27. apríl

ÚTBOÐ 
yfirlagnir á malbiki og vegamerking

• Yfirlagnir á malbiki í Hafnarfirði 2015
 Opnun tilboða miðvikudaginn 1. apríl kl. 10:00
 Áætlað magn ca 22.000 m² 

• Vegmerking í Hafnarfirði 2015
 Opnun tilboða miðvikudaginn 1. apríl kl. 10:30
 Áætlað magn ca 1.000 m² 

Útboðsgögn afhent á geisladisk og verða seld hjá
Umhverfi og framkvæmdir - Norðurhellu 2, Hafnarfirði
frá og með mánudeginum 23. mars á kr. 3.000.- fyrir hver 
tilboðsgögn.

Tilboð verða opnuð á sama stað að viðstöddum þeim 
bjóðendum er þess óska.

Réttur áskilinn til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna 
öllum.
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Bæjargil 78 - Raðhús - Opið hús. 

Opið hús sunnudaginn 29. mars kl 16:00 - 16:30  
Rúmgott 211 fm miðjuraðhús á tveimur hæðum og sérstandandi 
bílskúr.  Góðar stofur og möguleki á fjórum svefnhergjum. Góður 
skjólgóður bakgarður í suður.   V. 58,5 m.  

Upplýsigar veitir Brynjolfur 8962953 brynjolfur@heimili.is

OPIÐ HÚS

Hraungata  1 - Nýbygging - Opið hús 

Opið hús á sunnud. (29.03.15) frá kl. 15:00 - 15:30 
Pétur og Kristinn ehf byggja vandað og vel hannað átta íbúða 
lyftuhús á góðum útsýnisstað í Urriðaholti í Garðabæ. 3ja og 4ra 
herbergja íbúðir allar með stæði í opnu bílskýli, stærðir 118-176 
fm. Bjartar íbúðir með stórum svölum, vönduðum innréttingum, 
tækjum og gólfefnum að hluta. Afhending sumarið 2015. 

Sölumenn á staðnum. 

OPIÐ HÚS

Freyjubrunnur 10 - Endaraðhús - Opið hús

Opið hús sunnudaginn 29 . mars kl 17:30 -18:15 
Vandað 211 fm endaraðhús með innbyggðum bílskúr að Freyju-
brunni 10.  Húsið er á tveimur hæðum og vandlega innréttað á 
allan hátt innrétingar, lýsing og gólfefni. .  Tvö gælsileg baðher-
bergi, þrjú svefnherbergi og þrjár stofur.  Mikið útsýni . V. 56,5 m.

Upplýsigar veitir Gunnlaugur 617 5161 gab@heimili.is

OPIÐ HÚS

Leirvogstunga 15 - 270 Mosfellsbær  

Mjög glæsilegt og mikið endurnýjað 406,7 m2 einbýlishús með 
stórum bílskúr á 1.261,2 m2 eignarlóð. Um er  að ræða glæsilegt 
tveggja hæða einbýlishús sem bíður upp á mikla möguleika, 
vegna aukaíbúðar eða til að þjóna stórri fjölskyldu. Sjón er sögu 
ríkari. V. 74,5 m.

Laxatunga 96 - 270 Mosfellsbær 

Fallegt 182,1 m2 fullbúið raðhús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni. Munstursteypt 
bílaplan og afgirtur garður með verönd og heitum potti í suður.  
V. 44,9 m.

Gerðhamrar 14 - 112 Reykjavík

Mjög glæsileg og mikið endurnýjuð 183 m2 efri sérhæð með 
innbyggðum bílskúr. Falleg afgirt lóð með verönd og heitum potti. 
Stórt steypt bílastæði og rúmgóðar svalir með fallegu útsýni. Gott 
skipulag. Fallegar innréttingar og gólfefni. V. 54,9 m.

Sandavað 9 - 110 Reykjavík  

Falleg 93 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt bílastæði í 
bílakjallara í lyftuhúsi. Gott skipulag. Fallegar innréttingar og 
gólfefni. Fallegt útsýni og svalir í suðvestur. Góð staðsetning, 
stutt í skóla og leikskóla. V. 29,9 m.

Akrabraut 1 -210 Garðabæ

4.820,8 m2 byggingaróð fyrir verslunnar- og þjónustuhús við 
Akrabraut 1 í Garðabæ. Gert er ráð fyrir húsi á einni hæð á 
lóðinni. Byggingarreitur á lóðinni eru ca. 2.300 m2. Óskað er eftir 
kauptilboði.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Laus strax

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Kleifarás 13 - 110 Reykjavík

Glæsilegt 446,5 m2 einbýlishús á tveimur hæðum, með auka 
íbúðarrými á neðri hæð, og tvöföldum bílskúr innst í botnlanga á 
glæsilegum útsýnisstað við Kleifarás í Reykjavík. V. 89,9 m.

___________________________________________________________ 
 

          ÚTBOÐ 
 
Húsfélagið Álftamýri 2-6 í Reykjavík, óskar hér með eftir 
tilboðum í endurnýjun frárennslislagna í og í kringum 
grunn hússins Álftamýri 2-6 o.fl.. 
 

Helstu magntölur eru: 
Gröftur og fylling í lagnaskurð:  241 m,  
Frárennslislagnir:   208 m,  
Regnvatns- og drenlagnir:  195 m,  
Sögun steyptrar botnplötu:    75 m,  
Hellulögn:    308 m2,  
Snjóbræðslulögn:  891 m,  
Brjóta upp steypta stétt/hellur  
og fjarlægja:   298 m2 

 
Útboðsgögn má panta á netfanginu 
hannarr@hannarr.com og verða þau þá send viðkomandi 
á það netfang sem hann gefur upp.  Tilboðin verða opnuð 
á sama stað fimmtudaginn 9 apríl 2015, kl. 11,00. 
 

 
Síðumúla 1, 108 Reykjavík, sími: 533-3900 

www.hannarr.com 
hannarr@hannarr.com 

___________________________________________________________ 

AUGLÝSING UM ÚTBOÐ
Umhverfissvið Mosfellsbæjar og 

Vegagerðin óska eftir tilboðum í verkið:

Vesturlandsvegur,  
undirgöng við Aðaltún

Um er að ræða gerð forsteyptra undirganga undir Vesturlands-
veg við Aðaltún ásamt tilheyrandi stígagerð og yfirborðsfrá-
gangi. Verkið felst einnig í gerð bráðabirgðavegar auk færslu 
og endurnýjunar á lögnum. Undirgöngin verða yfir 5m breið, um 
20m löng og unnið verður við alls um 0,2 km af stígum.

Helstu magntölur eru:
Uppgröftur og endurfylling 4.110 m3
Fylling hjáleiðar 4.100 m3
Losun klappar 1.050 m3
Burðarlög 2.400 m3
Malbik 2.770 m2
Ljósastaurar 3 stk.
Steypumót 320 m2
Járnalögn 43.000 kg
Steypa 260 m3
Vatnsvarnarlag á plötu 160 m2
Þétting samskeyta veggeininga 144 m
Yfirborðsfrágangur 3.100 m2
Grjóthleðslur 370 m2

Verkinu skal að fullu lokið 15. september 2015

Útboðsgögn á geisladiski verða afhent í afgreiðslu bæjarskrif-
stofu Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með þriðjudegi 
30. mars 2015.

Tilboðum skal skilað á sama stað eigi síðar en þriðjudaginn 
21.04.2015 kl.11.00 og þau opnuð að viðstöddum þeim bjóð-
endum sem þess óska.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Rúna Kristín LáraHannes Bjarni AntonJóhanna Gunnar Þórey Harpa Magnús

Kvistaland 21
108 REYKJAVÍK

Húsið er laust við kaupsamning.

LIND Fasteignasala & Hannes 
Steindórsson kynna:

Fallegt og mjög vel staðsett 
einbýlishús á einni hæð neðst í 
Fossvoginum.

Húsið er mikið endurnýjað, eldhús, 
baðherbergi, gólfefni að mestu, 

Gott skipulag.

Mjög stór lóð, möguleiki á að stæk-
ka húsið. Kjallari undir húsinu.

81.900.000

STÆRÐ: 214 fm FJÖLDI HERBERGJA: 6

Furugrund 44
200 KÓPAVOGUR

90% lán. Afhending sept-okt 2014

bílastæði í nýju sex íbúða húsi í þessu vinsæla og 

Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna með 

vönduðum Ítölskum innréttingum frá INN-X og 

tækjum. Blöndunartæki frá Tengi, Ringo hurðir frá 

Birgissyni. Eldhústæki frá Electrolux.

Tvö rúmgóð svefnherbergi, Hjónaherbergi 15 fm 

og barnaherbergi 10,6 fm.

Búið að teikna upp þriðja svefnherbergið og 

hægt að bæta því við án kostnaðar.

Rúmgóð 29 fm stofa og fallegt eldhús. Sér þvot-

37.9-38.900.000

STÆRÐ: 110,8 fm FJÖLBÝLI       HERB: 3-4

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    29. mars 15:00 – 15:30

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    29. mars 16:00 – 16:30



Allar nánari upplýsingar 
um eignirnar veita:   

Ástþór Reynir í síma 899 6753     
arg@remax.is     

Gunnar Sverrir í síma 862 2001   
gunnar@remax.is.

Allar nánari upplýsingar 
um eignirnar veita:   

Ástþór Reynir í síma 899 6753     
arg@remax.is     

Gunnar Sverrir í síma 862 2001   
gunnar@remax.is.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Opið hús - sunnudaginn 29. mars
Laugavegur 151 - 155 - kl. 14.00 - 14.30

Opið hús - mánudaginn 30. mars
Vallakór 2 - kl. 17.00 - 18.00

Aðeins 7 
íbúðir eftir!

95% 
fjármögnun

Um er að ræða glæsilegar, 
nýjar og vel skipulagðar 3ja 
herbergja íbúðir í miðbænum.

Íbúðirnar eru frá 77-100 fm 
í nýbyggingu með lyftu og 
bílgeymslu.

Aðeins 8
íbúðir eftir!
Lág útborgun
Stórar svalir
Eikarparket á gólfum
Granít borðplötur



Freyjubrunnur 29 er álkætt einingahús 
úr tvöföldum einingum skráð á byggingarstig 2

Freyjubrunnur 29 er álklætt 5 íbúða hús með bílageymslu. 
Samtals eru skráðir fermetrar 787 fyrir utan sameign. 
Heildarstærð er skráð 874,5 fm með sameign. 

Búið að er taka allar veitur í hús og leggja mikið af lögnum.  

Stærðir íbúða eru frá 130 – 210 fm á efstu hæð.

Davíð Jónsson í síma 697-3080 

eða david@miklaborg 

Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð 179 milljónir

Framkvæmdirnar seljast í einu lagi og henta frábærlega fyrir byggingarverktaka.

Allar nánari upplýsingar veita eftirfarandi aðilar

Freyjubrunnur 31 eru sökklar og lóð fyrir 5 íbúðir 
en unnið er í því að fá samþykki fyrir 7 íbúðir

Freyjubrunnur 31 eru skráð samkvæmt FMR 5 íbúða hús, 
samtals skráð 741,2 fm fyrir utan sameign,
heildarstærð er skráð 832,4 fm með samaeign.  

Unnið er að því að fá Freyjubrunni 31 breytt í 7 íbúða hús.

 

Þórarinn M. Friðgeirsson, löggiltur fasteignasali

í síma  899-1882 eða thorarinn@eignamidlun.is

Gott tækifæri 
til framkvæmda 
í Úlfarsárdal

Kjartan Hallgeirsson löggiltur fasteignasali

Freyjubrunnur 29 og 31
Fjárfestar – verktakar

 heil húseign og byggingarlóð ! 

- með þér alla leið -



Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 30. MARS FRÁ KL 17:00 TIL 17:30 
AÐ AUSTURKÓR 96. MJÖG GOTT FERMETRAVERÐ.
Aðeins 3 eignir eftir afhentar jan. – feb. 2015

Vandaðir verktakar, Upp-sláttur ehf. Innréttingar HTH.
Íbúðirnar skilast allar fullbúnar án gólfefna, nema í forstofu, þvottahúsi
og baðherbergi eru flísar.
Hönnuður er Kristinn Ragnarsson.
Eldhústæki frá Bræðurnir Ormson, innréttingar frá HTH innréttingum.
Blöndunartæki frá Tengi hf.

ENGU TIL SPARAÐ.
Glæsilegt útsýni, 16 fm svalir.  Leyfi fyrir að loka svölum.

AUSTURKÓR 96

ENGU
TIL SPARAÐ

100% þjónusta = árangur*

ÍÍÍÍÍÍÍÍÍrrrrrrrrrrrriiiiiiiissssssssss HHHHHHHHHHHHHHHHaaaaaaaaallllllllllllllll
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BBBBBBBeeeeeeennnnnnnnnnneeeeeeeeeeeddddddddiiiiiiiikkkkkkkktttttttt
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HHHHHHHHHHHHHHeeeiiillliiinnnnnnnnnndddddddddddddiiiiiiiii   -- DDDuuuuuuuuuuugggggggggggggggnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaððððððððððuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrr -----   ÁÁÁÁÁÁÁÁÁrrrrrrrrrraaaannnnnnnnnnnnnnnnggggggguuuuuuuurrrrr 

Landmark leiðir þig heim!þ g

        Benedikt sýnir eignirnar. 661 7788

AÐEINS 

3 EIGNIR

EFTIR

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 30. MARS FRÁ KL 17:00 TIL 17:30

Stórbrotið útsýni yfir höfuðborgina



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Þóra
Fasteignasali

 777 2882
Jóhanna

Sölumaður
 662 1166

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Gvendargeisli 20 - 113 Reykjavík
Góð og vel skipulögð 4ra herb endaíbúð á 
með sérinngangi á efstu hæð. Eignin er sam-
tals 127.2 fm og fylgir bílastæði eigninni.
Geymsla og þvottahús innan íbúðar.

Verð: 35.900.000

4
herb.

127.2
m2.

Hildur
Sölumaður
 663 4539

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Víðimelur 36 - 107 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 30. mars kl. 18:00 - 18:30Opið hús þriðjudaginn 31. mars 18:00 - 18:30

Skemmtileg hæð á Melunum, í 3gja íbúða 
húsi. Íbúðin er að mestu upprunaleg, 
bjartar stofur með rennihurð á milli. Búið að 
skipta um glugga og gler, skólp út í götu. 

Verð: 32.500.000

3
herb.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

78,7 
m2.

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Huldubraut 28
300 fermetra og að auki óskráð rými í kjallara 
glæsilegt einbýlishús á sjávarlóð við Huldu-
braut í Kópavogi. Húsið skiptist eftirfarandi 
á 2 hæð: Forstofa, stofa, borðstofa, eldhús, 
hjónherbergi með sérbaðherbergi.

Verð: 95.000.000

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Gunnarsbraut 43
Borg fasteignasala kynnir til sölu 89,4 fermetra 
fallega, endurnýjaða íbúð ásamt  34,3 fermetra 
bílskúr við Gunnarsbraut í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í forstofuhol, tvö svefnherbergi, stofu, 
eldhús, baðherbergi og sérgeymslu í sameign. 

Verð: 38.900.000

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Leifsgata 10 

Opið hús mánudaginn 30. mars kl. 17:30 - 18:00

Falleg og mikið endurnýjuð 60,6 fermetra íbúð 
við Leifsgötu 10 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í 
forstofu,  eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og 
stofu. Sérgeymsla er í sameign og sameiginlegt 
þvottahús. 

Verð: 27.000.000

OPIÐ
HÚS

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Kleifakór 6 - 203 Kópavogi
Húsið er á byggingarstigi 4-fokheld bygging. 
Gluggar og gler komið í.  1.hæð: forstofa, 
snyrtingu með sauna, þvottahús og bílskúr. 
Stórt sjónvarpsherbergi, tvö stór svefnher-
bergi og snyrting. 

Verð: 45.000.000,

Brekkuás 21 - 221 Hafnarfirði
Glæsilegt einbýlishús á útsýnisstað með 
möguleika á aukaíbúð. Húsið afhendist 
fullbúið á vandaðan máta með glæsilegum 
sprautulökkuðum innréttingum og graníti á 
innréttingum í eldhúsi og baðherbergjum.  

Verð: Tilboð

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 

Gísli Elí 
Guðnason
Sölumaður

 698-5222

Stefán Páll 
Jónsson      
Sölumaður

 781 5151     

Vilborg 
G. Hansen      
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís 
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Stefán 
Jóhann
Fasteignasali

 864 8808 

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Langholtsvegur 109 - 111 Reykjavík

Verslunarhúsnæði við Langholtsveg í Reykjavík.
Skv. Þjóðskrá Íslands er stærð eignarinnar 157,5
fm. 

Á húsnæðinu er 5 ára leigusamningur.
Leigutaki er verslun í góðum rekstri. Um er að
ræða snyrtilegt og bjart verslunarhúsnæði.

Verð: 33.900.000

157,5
m2.

17. Júnítorg 3 - lyftuhús fyrir 50 ára og eldri

Opið hús mánudaginn 30. mars kl. 17:00 - 17:30

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.

Verð: 42.500.000

3-4
herb.

OPIÐ
HÚS

128,5
m2.

7
herb.

333,1
m2.

Ný
bygging

6
herb.

284,4
m2.

Ný
bygging

89,4
m2.

3
herb.

305
m2.

8-9
herb.

2
herb.

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Víðimelur 46

Opið hús mánudaginn 30. mars kl. 18:00 - 18:30

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 1. Hæð 
(ekki jarðhæð) í rólegu umhverfi í Vestur-
bænum. Stórar stofur og fallegir gluggar, 
litlar svalir í suður. Hjónaherbergi er rúmgott 
með góðum skápum. Eldhús með borðkrók.  

Verð: 34.900.000

3
herb.

OPIÐ
HÚS

83
m2.

Gísli Elí
Sölumaður
 698 5222

Vallakór 2b 
Björt 3herb íbúð í lyftuhúsi með stórum 
suðursvölum sér þvottahús innan eignar.
 Á góðum stað í kópavogi stutt í helstu 
þjónustu.

Verð: 28.500.000 

3
herb.

83,3 
m2.

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudaginn 30.  mars kl 18:00-18:30



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.

Heil húseign með leigusamningum 
við opinbera aðila

Höfum fengið til sölumeðferðar um 1.400 fermetra  
heila húseign á góðum stað með traustum  

leigusamningum við opinbera aðila.   
Leigutekjur eru 2,2 milljónir á mánuði.  

Eignin er öll í mjög góðu ástandi og aðkoma  
og bílastæði eru til fyrirmyndar.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson,  

löggiltur fasteignasali, í síma 570-4500 eða gtj@fastmark.is

ODDAGATA 12
101 RVK
Opið hús laugardaginn  
28. mars kl 14:30-15:30 
• Einbýlishús 206,6 fm + 
• Einstakl.íbúð með sérinng.
• Góður garður
Verð 74,9 millj.

Uppl: Sigrún s: 857-2267/
sigrun@tingholt.is

SUÐURHELLA 6
221 Hafnarfjörður
Bókið skoðun
• Iðnaðarbil 85,5 fm
• Milliloft u.þ.b 80 fm
• Góð lofthæð
• Stór innkeyrsluhurð
• Vandað epoxygólf”
Verð 15,9 millj.
Bókið skoðun hjá Ísak  
s. 822 5588

HVASSALEITI 17 
108 RVK
Opið hús á n.k sunnudag
á milli kl. 15:00 og 15:30.
• Raðhús 258 fm
• Aukaíbúð & bílskúr
• Mikið endurnýjað.
• Skoða skipti á íbúð
• Góður garður
Verð 61,1 millj. 
Nánari uppl. Örn s: 696 7070

VESTURGATA 4
101 RVK
Til leigu 
• 3ja herb. íbúð 
• Stór stofa
• Sér inngangur
• Afhending strax
Verð  tilboð
Bókið skoðun hjá Ísak í  
s. 822 5588

Viðar Marinósson
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

TIL LEIGU

Vantar þig lykil að heimili

Þingholt hefur afhent  
lykla í 38 ár

  

Vantar eignir, fáðu lykil að sölu, sími 512 3600

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Opið hús á morgun sunndag. frá kl. 14:00 til 14:30
Sjarmerandi hæð á besta stað miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin er á fyrstu hæð og  er 80,9 fm. 2 
svefnherb. stofa, fallegt endurnýjað eldhús. fallegt baðherbergi. Frábær staðsetning við miðbæ 
Reykjavíkur. Falleg  eign sem vert er að skoða. Stutt í skóla og leikskóla. V.30,5 millj.  

Brekkustígur 19, 101 Reykjavík.

OPIÐ HÚS

Arnarhraun 2
220 HAFNARFJÖRÐUR

Stórglæsileg og  mikið endurnýjuð 
efsta hæð í þríbýlishúsi með frábæru 

eldhús,  granít og vönduð tæki. Björt 
stofa. Suðursvalir með glæsilegu 

STÆRÐ: 129 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4

38.900.000

Heyrumst

Bjarni Blöndal  
Sölufulltrúi

  662 6163  
  bjarni@fastlind.is

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

OPIÐ HÚS    29. mars 16:00 – 16:30

Bauganes 35
101 REYKJAVÍK

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús 

STÆRÐ: 202,1 fm
EINBÝLI       HERB: 5-6

60.900.000

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

Heyrumst

Rúna Gizurarson 
Sölufulltrúi

  695 9590  
  runa@fastlind.is

OPIÐ HÚS    18:00 – 18:30

Skrúðás 11
210 GARÐABÆR

Stórglæsilegt og vel staðsett útsýnishús 
með innbyggðum 40fm bílskúr og 

Húsið er staðsett neðan við götu og er 

STÆRÐ: 269 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 5

94.000.000

Heyrumst

Hannes 
Lögg. fasteignasali 
Sölustjóri
  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    14:00 – 14:30

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Berjarimi 32
112 Reykjavík
3ja herbergja íbúð

Stærð: 89,0 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Fasteignamat: 22.300.000

Verð: 25.400.000
Falleg björt 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli að Berjarima 32 í Grafarvogi. Eignin er hlýleg, vel
skipulögð og vel einangruð. Risloft er yfir íbúðinni sem ekki er inni í fermetratölu og býður það upp á
mikla möguleika. Útgengi er út á svalir til vesturs með miklu útsýni yfir í miðbæ Reykjavíkur og upp að
Akrafjalli. Garðurinn er með leiktækjum og stutt er í alla helstu þjónustu, s.s. leikskóla, grunnskóla,
framhaldsskóla og fjölbreytt fyrirtæki og verslanir.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Sigrún Gréta
Sölufulltrúi

arg@remax.is

sigrun@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN 29. MARS. KL.15.30-16.00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

4144700

864 0061

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



KYNNING − AUGLÝSING Provision28. MARS 2015  LAUGARDAGUR 3

Blephaclean 
sótthreinsandi klútar
Blephaclean-klútarnir eru dauðhreins-
aðir blautklútar sem eru án rotvarnar- 
og ilmefna. Þeir vinna vel á hvarma-
bólgu og fjarlægja mjúklega leifar af 
slími og húðskorpu af augnhvörmum og 
úr augnhárum. Blephaclean-klútarnir 
hjálpa við hjöðnun á þrota í kringum 
augun og hreinsa án þess að valda 
ertingu í augum eða á húð. Klútarnir 
gefa raka og mýkja húðina. 
Klútarnir henta einnig þeim sem nota 
linsur og fólki með þurr augu. 
Blephaclean innihalda meðal annars 
hýalúronsýru, Iris florentina og Centella 
asiatica. 

Hvarmabólga er mjög algeng

Vissir þú að við blikkum um 40% sjaldnar þegar við horfum á tölvuskjá heldur en bók? 
Þetta veldur aukinni uppgufun tára. Viftur í tölvum geta einnig þurrkað upp andrúms-
loftið í kringum tölvunotandann og valdið þurrum augum.

Ekki átta sig allir á því að mörg lyf valda þurrum augum, eins og  slímhúðarþurrkandi lyf, 
mörg ofnæmislyf, þvagræsilyf, betablokkar (háþrýstingslyf), ýmis svefnlyf, þunglyndis-
lyf og verkjalyf. þess má geta að alkóhól minnkar táraframleiðslu. 

Snertilinsur valda oft þurrum augum vegna þess að linsurn-
ar soga í sig tár og minnka aðgengi tára að horn-
himnu.

FRÓÐLEIKSMOLAR

VÖRURNAR FRÁ PROVISION FÁST Í APÓTEKUM UM ALLT LAND

Helstu einkenni hvarmabólgu

Hvarmabólga (Blepharitis) er líklega einn algengasti augn sjúkdómurinn á Íslandi. Erfitt er að meta hlutfall 
fólks með hvarmabólgu, þar sem sjúkdómurinn veldur oft litlum einkennum. Hvarmabólga getur valdið 

einkennum sem eru afar óþægileg og hafa ríkuleg áhrif á daglegt líf fólks. Provision býður upp á 
dauðhreinsuð gel og klúta sem gagnast mjög vel við hvarmabólgu, auk þess sem augnhvílan 

sem sagt er frá hér á síðunni á móti virkar mjög vel.

Meðferð við 
hvarmabólgu
Meðferð hvarmabólgu er 
oftast ekki flókin en hún 
krefst töluverðrar natni og 
reglusemi. Lengi vel var ein-
ungis til svo kölluð þvotta-
pokameðferð sem fólst í því 
að meðhöndla augu með heit-
um bökstrum.

Með tilkomu augnheil-
brigðisvara er meðferðin orðin 
vænni fyrir augun og húðina 
í kring en sterkari á bakterí-
urnar.

Blephagel 
dauðhreinsað gel
Blephagel er dauðhreinsað gel án rot-
varnar- og ilmefna og alkóhóls. Það kemur 

í 30 g túpu með fjölskammtadælu þannig 
að ekkert loft kemst að gelinu. 

Blephagel er til hreinsunar á viðkvæmum, 
þurrum og/eða klístruðum augnlokum og 
augnhárum. Gelið vinnur vel á hvarmabólgu, 

veitir raka og mýkir augnlokin án þess að 
hafa áhrif á náttúrulegt ph-gildi húðarinnar – 
Blephagel er hvorki feitt né klístrað.

Steri-Free tækni ABAK-fjölskammtatúpunnar 
heldur gelinu dauðhreinsuðu án rotvarnarefna 
allan notkunartímann. Því má nota gelið í átta 
vikur eftir að túpan er opnuð. 

Ný meðferð gegn augnþurrki 
Táralind greinir augnþurrk með háþróuðum 
tækjum og býður upp á nýjustu meðferðar-

úrræðin. Sjá nánar á http://www.taralind.is/

● Sviði, „súrnar í augum“
● Óskýr sjón
● Aðskotahlutartilfinning, 

pirringur
●  Smákláði
● Roði í hvörmum og 

augum
●  Óþægindi í augum eftir 

tölvuvinnu, lestur eða 
eftir að horft er á sjónvarp

●  Bjúgur á hvörmum

Oft er erfitt að greina á 
milli einkenna hvarma-
bólgu og þurra augna. Þó 
má segja að sviði sé meira 
áberandi í hvarmabólgu 
en aðskotahlutartilfinning 
í augum meira áberandi í 
þurrum augum. 

Þó ber að leggja áherslu 
á að þurr augu og hvarma-
bólga koma oft fram saman 
og þarf því oft að meðhöndla 
hvort tveggja.
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Eyesland – gleraugu 
fyrir öll tækifæri

RED BULL SKÍÐAGLERAUGU
Verð frá 14.950 til 28.800 kr.
RED BULL SKÍÐAGLERAUGU

RED BULL SÓLGLERAUGU
Verð 32.000 kr.

COCOONS VEIÐIGLERAUGU
Verð 18.300 kr.

RED BULL SÓLGLERAUGU 
Verð 44.400 kr.

U
r.

VEIÐIGLERAUGU 
ÁN STYRKS

Verð 7.399 kr.

ÍÞRÓTTAGLERAUGU MEÐ TEYGJU 
Verð 19.023 kr.

Með styrk, verð frá 26.403 kr.
ÍÞRÓTTAGLERAUGU MEÐ FRÖNSKUM RENNILÁS

Verð 18.250 kr.
Með styrk, verð frá 25.200 kr.

HJÓLREIÐAGLERAUGU
Verð 13.788 kr.

Með styrk, verð frá 21.168 kr.

POLAROID VEIÐIGLERAUGU 
með styrk (bifocal)

Verð 11.880 kr.

SKÍÐAGLERAUGUN FRÁ RED BULL koma sterk 
inn fyrir brettafólk sem og skíðaiðkendur. Þau fást 

fyrir börn og unglinga, jafnt sem fullorðna.
Verð frá 14.950 til 28.800 kr.

SUNDGLERAUGU – það gefur mikið frelsi að 
geta haft sundgleraugu með styrk.

Verð 5.900 kr.

ÍÞRÓTTAGLERAUGU 
FYRIR HJÓLREIÐAR, HLAUP OG 
MARGAR AÐRAR ÍÞRÓTTIR, 
MEÐ OG ÁN STYRKS

RED BULL SÓLGLERAUGU 
Verð 32.000 kr.
Ó

SÓLGLERAUGU
Á GÓÐU VERÐI – GOTT ÚRVAL

VEIÐIGLERAUGU 
FYRIR KARLA OG KONUR – 
MEÐ OG ÁN STYRKS

ÚRVAL 
MERKJAVÖRU

KAREN MILLEN 
Verð 12.400 kr.

SÓLGLERAUGU
Brún-lilla, bleik, 

glær: Verð 4.900 kr.
Græn, svört:

Verð 11.900 kr.

RAY BAN SÓLGLERAUGU
Verð 19.900 kr.

ECHO  
Verð 3.900 kr. 

RAY BAN UMGJÖRÐ
Verð 26.968 kr.

TOMMY HILFIGER UMGJÖRÐ
Verð 24.489 kr.
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Við viljum veita afbragðs þjón-
ustu og aðstoðum viðskipta-
vini við að velja þann búnað 

sem þeir þurfa að nota. Starfsmenn 
okkar eru allir með langan starfsald-
ur í þessum geira og þekkja því þann 
búnað sem við seljum mjög vel,“ 
segir Ólafur Rúnar Sigurðsson, versl-
unarstjóri OK búðarinnar. 

Verslunin var opnuð árið 2010 á 
Höfðabakka 9 og er hönnun hennar 
öll hin glæsilegasta. „Allar innrétt-
ingar voru fluttar inn af HP og var OK 
búðin stærsta HP-búðin í Evrópu á 
þeim tíma,“ segir Ólafur.

FJÖLBREYTT VÖRUÚRVAL
Í OK búðinni er lögð áhersla á fjöl-
breytt úrval á búnaði og þjónustu fyr-
ir einstaklinga og fyrirtæki. „Við bjóð-
um upp á fartölvur og borðtölvur frá 
HP, Apple og Fujitsu auk hugbúnaðar 
og aukahluta frá Microsoft og netbún-
að og fleira frá Cisco. Þá erum við 
einnig með úrval af Lumia-farsímum 
og símtækjum,“ segir Ólafur og nefnir 
einnig heyrnartól frá Jabra. „Jabra er 
stór framleiðandi gæða-heyrnartóla 
fyrir fjölbreyttan búnað, til dæmis 
fyrir gsm-síma, hljómtæki, mp3-spil-
ara, tölvur og allt þar á milli.“

Í OK búðinni er einnig hægt að fá 
prentara og prentlausnir fyrir bæði 
einstaklinga og fyrirtæki.

SPÁ Í GÆÐI
Vinsælustu vörur OK búðarinnar eru 
að sögn Ólafs borðtölvur og fartölvur 
ásamt prenturum sem keypt sé tölu-
vert af. Mesta salan sé þó í fartölvum 

og snjallsímum. „Nýjustu símarnir 
hjá okkur eru Windows Lumia-snjall-
símarnir frá Microsoft. Þeir hafa 
komið mjög vel út enda öflugir símar 
með afkastamiklum örgjörva og góðri 
myndavél. Þá er bilanatíðnin í sím-
unum fremur lág.“

En hvort horfir fólk fremur í skild-
inginn eða gæðin? „Iðulega er fólk 
frekar að leita eftir gæðum og þjón-
ustu og kaupir þá dýrari vöru sem 
endist. En vissulega vill fólk fá sem 
mest fyrir peninginn.“

SKJÓT VIÐGERÐARÞJÓNUSTA
OK búðin rekur viðgerðarverkstæði 
á Höfðabakka og þar starfa reynslu-
miklir viðgerðarmenn sem leggja 
mikið upp úr skjótri þjónustu. „Við 
gerum við allt sem við seljum og 
reynum að leysa málin hratt og vel,“ 
segir Ólafur.

ÖFLUG NETVERSLUN
Okbeint.is er netverslun OK búðar-
innar. „Mikil aukning er í netverslun 
og eru fyrirtæki sérstaklega dugleg 
við að nýta sér þá þjónustu,“ segir 
Ólafur. Afhendingar tími vara innan 
höfuðborgarinnar er samdægurs eða 
strax næsta dag. Einnig er hægt að fá 
vörurnar sendar í pósti en sent er út 
um allt land. „Síðan er mjög aðgengi-
leg, þar má finna myndir af öllum 
vörunum og verð. Þá er einnig mjög 
auðvelt að panta og fyllsta öryggis er 
gætt við greiðslu.“

OK búðin er opin alla virka daga frá 
klukkan 9 til 18. www.ok.is

PERSÓNULEG OG FAGLEG ÞJÓNUSTA
OPIN KERFI KYNNA  OK búðin að Höfðabakka 9 heldur upp á fimm ára afmæli í vor. Verslunin leggur áherslu á faglega og 
persónulega þjónustu en reynslumiklir starfsmenn veita viðskiptavinum ráðleggingar um allt sem snýr að hugbúnaði og tækni.

MIKIÐ ÚRVAL 
 Í OK búðinni er 
lögð áhersla á 
fjölbreytt úrval á 
búnaði og þjónustu 
fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki.

FLOTT HÖNNUN 
Mikil natni var 

lögð í hönnun OK 
búðarinnar. Allar 
innréttingar voru 
fluttar inn af HP 
og var verslunin 

stærsta HP-búðin 
í Evrópu á þeim 

tíma.

Traustur samstarfsaðili í 30 ár

OK BÚÐIN // OPNUNARTÍMI 9-18 (VIRKA DAGA) 
HÖFÐABAKKA 9 // SÍMI: 570 1000 // WWW.OKBUDIN.IS

FUJITSU LIFEBOOK U904
Ofurþunn og öflug fartölva með 
snertiskjá, WQHD upplausn og  
innbyggðu 4G. Aðeins 1,39 kg.

HP Z27S 4K 
WORKSTATION SKJÁR
Kristaltær 4K vinnuskjár
fyrir grafíska vinnu.

HP Z230
GRAFÍSK VINNUSTÖÐ
Öflug grafísk vinnustöð fyrir 
myndvinnslu og aðra þunga vinnslu.
ISV vottuð og AutoCad námskeið fylgir.

ÖFLUGUR
FYRIRTÆKJABÚNAÐUR

Sérfræðingarnir í OK búðinni veita ráðgjöf með glöðu geði
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10. LEDBURY LONDON | 
Kostnaður við máltíð fyrir tvo án 
víns: 37 þúsund kr. Klassískasti veit-
ingastaðurinn á þessum lista. Kokkur-
inn Brett Graham hefur meiri áhuga á 
unaði en töfrabrögðum. 

9. ALINEA CHICAGO | Kostn-
aður við máltíð fyrir tvo án víns: 
57 þúsund kr. Grant Achatz vann 
stuttlega á elBulli, einum framúr-
stefnulegasta veitingastað heims. 
Alinea hefur fyrir löngu hirt þann titil.

8. ARZAK SAN SEBASTIAN 
Á SPÁNI | Kostnaður við máltíð 
fyrir tvo án víns: 72 þúsund kr. 
Veitingahúsið er nefnt eftir upphafs-
manninum, Juan Mari Arzak, sem 
þykir einn af snillingum spænskrar 
matargerðarlistar. Dóttir hans, Elena 
Arzak, hefur nú tekið við eldhúsinu 
og heldur hefð föðurins á lofti með 
því að fá innblástur frá hefðbundinni 
baskneskri matargerð.

7. D.O.M. SAO PAULO Í BRASILÍU | Kostnaður við máltíð fyrir tvo 
án víns: 55 þúsund kr. D.O.M. þykir afar fínn veitingastaður þó hráefnið sem 
kokkurinn Alex Atala noti sé oft fremur óvenjulegt. Margt af því er fengið úr 
frumskógum Amason en þar má meðal annars nefna Amasonmaura.

6. MUGARITZ ERRENTERIA Á SPÁNI | Kostnaður við máltíð fyrir 
tvo án víns: 64 þúsund kr. Andoni Luiz Aduriz hjá Mugaritz hefur verið kall-
aður Aristóteles nútíma matargerðarlistar. Heimspekingur sem stundar list 
sína í hæðum Baskalands um tuttugu mínútna fjarlægð frá San Sebastian. 

10 BESTU VEITINGA-
STAÐIR HEIMS

ÚT AÐ BORÐA  Árlega er gefinn út listinn World‘s 50 Best Restaurants. Efstu 
veitingastaðir listans njóta iðulega mikilla vinsælda og panta þarf borð með 
löngum fyrirvara, allt upp í þrjá mánuði. Vefsíða tímaritsins Time gerði úttekt 
á tíu efstu veitingastöðum listans fyrir árið 2014.

5. DINNER LONDON | Kostnaður við máltíð fyrir tvo án víns: 
30 þúsund kr. Heston Blumenthal, stofnandi Dinner, var mikill áhuga-
maður um enska matargerð og á Dinner er slíkri matargerð enn gert hátt 
undir höfði en þó með nútímalegum útúrsnúningum. Dinner er í Mandarin 
Oriental hótelinu í London og yfir eldhúsinu ræður Ashley Palmer-Watts.

4. ELEVEN 
MADI SON PARK
NEW YORK | 
Kostnaður við mál-
tíð fyrir tvo án víns: 
60 þúsund kr. Hinn 
svissneski Daniel 
Humm stjórnar veit-
ingastaðnum. Hann 
blandar listilega sam-
an hráefnum beint 
frá bónda við franska 
matargerðarlist svo úr 
verður undursamleg 
matarupplifun.

3. OSTERIA 
FRANCESCANA 
MODENA Á 
ÍTALÍU | Kostn-
aður við máltíð fyrir 
tvo án víns: 50 til 
70 þúsund kr. Hinn 
tilfinningaríki mat-
reiðslumeistari Mass-
imo Bottura ræður 
ríkjum á veitinga-
húsinu. Listin er við 
lýði bæði á veggjum 
veitingahússins og á 
diskum þess.

2. EL CELLER DE 
CAN ROCA 
GIRONA Á 
SPÁNI | Kostn-
aður við máltíð 
fyrir tvo án víns: 
50 til 65 þúsund kr. 
Náði efsta sætinu 
af Noma árið 2013. 
Veitingahúsið er 
rekið af þremur 
bræðrum sem skipta 
með sér verkum. Einn er yfirmatreiðslumaður, annar 
vínþjónn og sá þriðji kökugerðarmeistari. Matargerðar-
listina lærðu þeir bræður af foreldrum sínum.

1. NOMA 
KAUPMANNA-
HÖFN | Kostnaður 
við máltíð fyrir tvo 
án víns: 80 þúsund 
kr. Noma var í efsta 
sæti listans árin 
2010, 2011 og 2012 
og 2014. Veitinga-
húsið er í gömlu 
vöruhúsi á Íslands-
bryggju. Kokkar veit-
ingahússins eru upp-
hafsmenn nýju norrænu matarstefnunnar sem byggist 
að mestu á hráefnum úr héraði.

Fallegt, fágað og töff allt fyrir fermingarnar og fríið.

Smáralind
facebook.com/CommaIceland

valdar vörur 

30-70% 
afsláttur 



NÝR BÍLL - 2015 ÁRG.
 VOLVO S80 DÍSEL.Sjálfskiptur,ríkulega 
hlaðinn aukabúnaði,leiðsögukerfi 
með ísl.korti ofl,er á staðnum. Verð 
7.390.000. Rnr.126522. S:562-1717.

NÝR BÍLL - 2015 ÁRG.
RENAULT CAPTUR TURBO.
Sjálfskiptur,lykalaust 
aðgengi,hraðastillir ofl,eyðir aðeins 
5l/100km,er á staðnum. Verð 
3.680.000. Rnr.126514.

EKINN AÐEINS 88 ÞÚS KM.
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
HSE. Árg.2007, ekinn aðeins 88. þ 
km, bensín, sjálfskiptur, einn með 
öllu, er á staðnum. Verð 4.770.000. 
Rnr.351275.562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

Ellingsen
Fiskislóð 1, 101 Reykjavík

http://www.ellingsen.is

BMW 745iL Árgerð 2002. Ekinn 202þ.
km. Mjög gott eintak. Er á staðnum. 
Verð 2.490.000kr. Raðnúmer 134614. 
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

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2014, ekinn 3 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.790.000. Rnr.991218.

TOYOTA Land cruiser 150 GX. Árgerð 
2013, ekinn 41 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 8.900.000. Rnr.240361.

MERCEDES-BENZ B 220 CDI. Árgerð 
2014, ekinn 23 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.390.000. Rnr.161332.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 39 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.990.000. Rnr.990868. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 Toyota Land Cruiser 150VX. 2.2014, 
Ekinn 8 Þ.km, Dísel, Leður, ofl. Verð 
11.9 Raðnr 100265 Bílagallerí.is 
Einnig 150GX á staðnum.

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 554 6700
Hagstæð sölulaun ! 2,9 %

www.bílagallerí.is

BÍLL DAGSINS ! 
TOYOTA Land cruiser 200 vx navi lúga 
leður. Árgerð 2008, ekinn 145 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 6.490.000. 
Rnr.312747.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Renault Clio Dynamic 5/2014 ek 22 
þkm, sjsk, dísel, ásett verð er 2990 
þús, er á staðnum, raðnr 210009.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00, Lau 11-15

www.100bilar.is

2015 NÝIR DODGE RAM 
3500

 Nýtt útlit, flottari innrétting og 
Fáanlegur með loftpúðafjöðrun að 
aftan, Dísel, Komdu og kynntu þér 
málið útvegum allar gerðir, erum að 
taka niður pantanir, Kíktu á síðuna 
okkar www.isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið 10-18.00 og lau 11-15

http://www.isband.is

Komdu og skoðaðu notaða húsbíla. Léttar veitingar í boði. 

Mikið úrval. Verð frá kr. 4.400.000. 
Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. 

ÚRVALS BÍLAR Á FRÁBÆRU VERÐI

28. mars - 29. mars kl. 11:00 - 16:00

notaðir húsbílar
T il sölu 

Klettatröð 6
Ásbrú

Reykjanesbær

(isl)  783 4722
(eng) 783 0722

KAUPAUKI

FYLGIR ÖLLUM

SELDUM 

BÍLUM

Reykanesbbraut

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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

FORD Explorer ltd 4x4. Árgerð 2007, 
ekinn 238 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
leður, 6 manna, einn eigandi, 
sumar-og vetrard, gott verð, Verð 
1.690.000. Rnr.336595.

SLEÐI FYRIR PÁSKANA.
SKI-DOO Sm mxz ren x 1000 sdi-e. 
Árgerð 2007, ekinn 7500 KM, bensín, 
sjálfskiptur. brúsagrind, rafstart, hiti í 
handföngum. TILBOÐSV. 590.000.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

 Bílar til sölu

Vel með farinn Suzuki Grand Vitara. 
skr 29/06/2011 Ekinn aðeins 82.000 
km, beinskiptur og vel með farinn 
fjölskyldubíll. 2,4 bensín. Er á góðum 
nagladekkjum, heilsárs fylgja. Verð 
3.450.000,- bein sala. Uppl 899 0410

 Bílar til sölu  

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.

Toyota Corolla 98‘ ekinn 220þús. Er á 
góðum nöglum, sumardekk á felgum 
fylgja. Nýskoðaður. Uppl. í s. 8610387

6 MANNA DÍSEL
VW Transporter dísel 6 manna ekinn 
197 þús Flottur bíll, áhvílandi 1130 
þús. Verð 1890 þús, skoða skipti á 
ódýrari. Uppl 693-0053

LINCOLN LS LIMO 2005. V8 251 
hestafl flottur bíll, nýskoðaður, nýl 
dekk dökk filma í öllum rúðum aftan 
og allt í rafmagni!!! ásett verð 1,6 
milj tilboð 800 þús staðgreitt núna!!! 
787-5144

 Bílar til sölu  

Toyota LC 80, árg. 1994, diesel, 
sjálfskiptur, VX, 38” vel breyttur, 4.88 
hlutföll, aukatankur ofl. Gott eintak. 
Verð kr. 1.990.000.- Uppl. í s. 893 
0785.

VW Golf Árg. 2006. Keyrður 147.000 
Beinsk. Verð: 990.000. Sími: 6929503

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.

Tilboð! Toyota Avensis 2005 1800 
sjálfsk, Metanbreyttur. Dráttarkrókur, 
ferðabox. Keyrður aðeins 115þ. 
Verðhugm 1300þús. Uppl í S:663-2306

 250-499 þús.

FOCUS - TILBOÐ 395 ÞÚS!
Ford Focus árg ‚05, ek. 200 þús, bsk, 
sko ‚16. aksturtalva, nýleg tímareim, 
hiti í framrúðu. Rúmgóður og 
eyðslugrannur. V. 395þ. Möguleiki á 
100% visa/euro. S. 891 9847

 500-999 þús.

DÍSEL
Ford Focus C-max DÍSEL nýsk. 
15.12.04 ekinn 174 þús, Ný skoðaður 
2016, ný tímareim, ný vetrardekk og 
kúlutengi. Verð 990 þús, skoða skipti 
á ódýrari. Möguleiki á 100% vísa/
euro láni í allt að 36 mánuði. Uppl. í 
s. 693-0053

SJÁLFSKIPTUR GÓÐUR 
BÍLL !

Opel Astra 1.8 árg ‚05. ek aðeins 
130þús km. sjálfskiptur. skoðaður. góð 
heilsársdekk. 5dyra. smurbók. mjög 
heill og eyðslugrannur bíll. ásett v: 
1.090þús. Tilboðsverð 890þús. vísalán 
í boði. s:659-9696

TILBOÐSVERÐ VÍSALÁN Í 
BOÐI !

 MMC Galant gs 2.4 árg ‚04. ekinn 
97þús m. sjálfskiptur. ný skoðaður 
‚16. ný heilsársdekk. smurbók. góður 
bíll. ásett verð 1.290þús. Tilboðsverð 
890þús. 100% vísalán í boði. uppl í 
s:659-9696

EKINN AÐEINS 127ÞÚS KM !
Toyota Corolla station 1.4vvti. árg 
‚06. ek 127þús km. tímakeðja. glæný 
heilsársdekk. beinskiptur. samlæsingar. 
eyðsla ca 7L/100km. fallegur og góður 
bíll. ásett verð 1.290þús. Tilboðsverð 
aðeins 990þús. vísalán í boði. s:659-
9696

SJÁLFSKIPTUR - TOPPLÚGA
VW GOLF HIGHLINE 2003 ek.136 þús, 
sjálfskiptur, 5 dyra, Topplúga, álfelgur, 
góð vetrardekk, Flottur og góður 
bíll, ásett verð 690 TILBOÐ 550 ÞÚS 
möguleiki á 100% vísaláni í 36 mán 
s. 841 8955

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Volvo FM 380 Árg. ‚05.Ek. 410.000 
km. Ssk. Sími og bakkmyndavél. 
Nýskoðaður án athugasemda. Gírkassi 
yfirfarinn af Volvo 2014. Mynsturdýpt 
dekkja 8mm - 14mm. Vörulyfta. Lengd 
kassa = 8 m. Góður bíll. Verð aðeins 
4,9 mill. + vsk. Uppl. í s. 6150857

 Vinnuvélar

 Bátar

Til sölu Bliki farþegabátur 22 farþegar. 
Verð ásett 15 miljónir uppl Gunnar 
8966278

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-500 
ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

0-600 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815
eða sendu sms.

 Húsbílar

 Fellihýsi

 Vespur

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

CFMOTO FJÓRHJÓL

210 Garðabæ / Sími 557 4848
www.nitro.is

CFORCE 500
1.249.000,- kr

1.999.000,- kr
1.612.097,- án vsk.

CFORCE 800
V-tvin 8 ventla mótor,
EFI, spil og sætisbak,

ra magnst ri o

Vorum að fá nýja sendingu af þessum frábæru hjólum.
Tveggja manna, götuskráð með spili og sætisbaki.

1.007.258,- án vsk.

ggj

UFORCE 600
2.599.000,- kr

2.095.968,- án vsk.

til sölu

Save the Children á Íslandi
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 Vélsleðar

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

Heilsársdekk á felgum undan Sorento 
2007. Stærð 245-70-17 lítið notuð. 
Verð 160 þús. S. 660 8843

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

 Viðgerðir

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir, 
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s. 
555 6020.

ÞJÓNUSTA
 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Garðyrkja

 Bókhald

BÓKHALD, UPPGJÖR, 
RÁÐGJÖF, SKATTFRAMTÖL.

Tek að mér bókhald og uppgjör fyrir 
fyrirtæki , einstaklinga og húsfélög. 
Heildarlausnir, Theódór S. Halldórsson, 
Sími 896 2818

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

SKATTFRAMTAL 2015
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 eða 897-
1877. FOB Suðurlandsbraut 6. www.
fob.is

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Allar teikningar byggingastjórn og 
hönnun. Geometric ehf s. 868 0474 & 
779 0004

HÚSASMÍÐAMEISTARI
Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og 
viðhald. Uppl. í s. 858 3300

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254 

 Málarar

MÁLNINGI
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagmennska og vönduð vinnubrögð. 
Sími 659-2959 ingimalari@maxco.is

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is
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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 

af öllum vörum

40 - 50% 
AFSLÁTTUR
40 - 50% 
AFSLÁTTUR
40 - 50% 
AFSLÁTTUR

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

til sölu
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 Skemmtanir

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í flesta 
prentara, Hagkaup Smáralind, 
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150

KEYPT 
& SELT
 Óskast keypt

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

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.

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 235x235, 217x217, 
210x210, 200x200, 217x235, 217x174. 
Lokin þola 1000 kg jafnarðarþunga 
af snjó. Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000

Til sölu nýlegt Panasonic heimabíó, 
samtals 1000w. Verð 30þús s. 864 
4842

 Hljóðfæri

Harmonikur og 
harmonikkugeisladiskar í 
úrvali. Tökum harmonikkur í 
umboðssölu. Harmonikur frá 40 þús. 
Harmonikukennsla. Borsini Super 
star. www.egtonar.is Sími 824 7610 & 
660 1648.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Verslun

HEILSA

 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
 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

Til sölu 9.vikna Schafertík undan 
ISShCh RW-14 Kolgrímu Gypsy Woman 
Hólm og BH AD kkl1 IPO2 Owinn`s 
Whisky Tilbúin til afhendingar. 
Hvolpurinn afhendist heilsufarssk, 
örm, skráður og tryggður. Nánari uppl. 
veitir Gulli í s. 8241076

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

Til sölu langhunda hvolpar. Tilbúnir 
til afhendingar. Uppl. í s. 863 0474 og 
www.123.is/manaskin

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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 Á AÐEINS 950 
KR FM!

Kistumelar 16, 116 Reykjavík 
165 - 280 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsluhurðir, 

góð malbikuð lóð og greið 
aðkoma.

Uppl. veitir Hafsteinn í s. 690-
3031

Til leigu 3ja herb. íbúð í seljahverfi. 
Garðskáli. Uppl. s. 777 0750.

2ja herb. 46fm íbúð í Hfj. til leigu frá 
01. maí. 160þús m. hita. S. 664 5726.

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4 herbergja íbúð frá 1 mai 
í tvö ár staðsettning 112, 108, 105, 
101 Öruggum og skilvísum greiðslum 
heitið meðmæli frá frá fyrrum 
leigusala og leigufélagi uppl. í síma 
898 4526

 Sumarbústaðir

STÓRT SUMARHÚS TIL 
LEIGU Í GRÍMSNESI!

12 manns. Verð 40.000 þús kr. nóttin 
til 15. maí, lágmark 2 nætur. Heitur 
pottur og sauna. Uppl. 898 1598

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

GEYMSLURTILLEIGU.IS
Nýjar sérhannað 300 geymslur, 
stærðir 1,7-7,2 fm. Opnunartilboð: 
Fyrsti mánuðurinn frír. Aðgangur 24 
tíma sólarhrings, upphitað og vaktað. 
Smiðjuvegur 4 Kópavogi. S: 4143000.

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.

ATVINNA

 Atvinna í boði

CLEANING COMPANY
is looking for people to work in 

cleaning services, companies and 
houses(appartaments). English is 

required.
The applications for job will be 

send to the e-mail adress hallo@
stedum.is/ cami@stedum.is, up 

on May 10/2015.

LEITUM AÐ DUGMIKLUM 
STARFSKRAFTI Á 

HJÓLBARÐASTÖÐVAR 
DEKKJAHALLARINNAR Í 

REYKJAVÍK.
18 ára aldurstakmark, bílpróf 
og íslenskukunnátta skilyrði. 

Umsóknareyðublöð í Skeifunni 5 
og á dekkjahollin.is

VÉLSTJÓRI EÐA MAÐUR 
VANUR VIÐGERÐUM OG 

JÁRNSMÍÐUM ÓSKAST TIL 
STARFA Í FISKVINNSLU Í 

NOREGI.
Um er að ræða starf 

viðgerðarmanns sem felur í 
sér: Allar almennar viðgerðir, 
hafa reynslu af smíðum úr 

járni. Þekkingu á kælitækjum 
og kælimiðlum. Fyrirbyggjandi 

viðhald véla og tækja. 
Utanumhald og pantanir á 

varahlutum. Viðkomandi þarf 
að vera sjálfstæður og agaður í 

starfi, reglusamur og hafa reynslu 
og þekkingu á vinnu sem þessari.

Upplýsingar í síma 8952442 
albert.eggerts@gmail.com

Óska eftir að ráða mann til vinnu 
sem er á 1-2 ári í framhaldsskóla og 
vill vinna með skóla og á sumrin. 
Umsóknir sendist á ingvi@glersyn.is

STARFSFÓLK ÓSKAST
Ert þú leiðtoginn sem við leitum eftir 
? 101Barco er ört vaxandi fyrirtæki 
á sviði skemmti- og veitingastaða í 
miðbæ Reykjavíkur. Við óskum eftir 
vaktstjóra með reynslu. Ef þú ert 
ábyrgðarfull/ur, eldhress, dugleg/ur og 
með leiðtoga í hjarta, sendu ferilskrá á 
barco@barco.is.

SUMARSTARF
Vegamálun ehf. óskar eftir að ráða 
duglega starfsmenn til starfa við 
vegmerkingar. Meirapróf skilyrði. 
Umsóknir sendist á vegamalun@
vegamalun.is

Sushibarinn óskar eftir starfsfólki 
í eldhús, um er að ræða fullt starf 
eða hlutastarf. Ef þú ert eldhress, 
ábyrgðarfull/ur, dugleg/ur og með 
ástríðu fyrir sushi, sendu ferilskrá á 
eyrun@barco.is

 Atvinna óskast

Vanur málari getur tekið að sér 
verkefni. Uppl. í s. 847 2024

Maður vanur allt að 90 tonna 
beltagröfum einnig vanur að vinna 
með GPS. Uppl. í síma: 8699971

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Skyndikynni, tilbreyting, ævintýri. 
www.RaudaTorgid.is (Stefnumót)Heimilismatur í hádeginu  virka daga  • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

skemmtanir

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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fasteignir

leitar að ...

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.isg

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

5 herbergja íbúð í Norðlingaholti 
til kaups fyrir aðila sem hafa selt 
sína eign.

Norðlingaholt

Sportbar - 250 manns í sæti

Sími 659 2555 oskar@fasteignasalan.is
Óskar Traustason, fyrirtækjaráðgjafi

Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Óskar Traustason
Fyrirtækjaráðgjafi

F
R

U
M

 -
 w

w
w

.f
ru

m
.is

Nýtt
 í sölu

Arðsamur rekstur sem hefur verið 
rekinn á sömu kennitölu og af sömu 
fjöl  skyldu í ára raðir. Úttekt hefur verið 
gerð á rekstri sem hægt er að sann-
reyna. Engar íbúðir í næsta nágrenni. 
Unnt að hafa opið til kl. 6 á morgn anna. 
Sport bar, poolborð, 14 spila kassar sem 
gera meira en standa undir leigu, sem 
þýð ir tekjur af fyrsta bjór. Eld hús, þar 

sem hægt er að útbúa pizzur og hamborgara. Sæti fyrir allt að 250 manns. Ónýttir 
mögu  leikar liggja meðal annars í lengri opnunartíma um helgar og meiri matsölu.

Verð tilboð. Unnt er að setja sölulegar eignir upp í. Sérstaklega strandveiðibát.
Allar nánari upplýsingar gefur Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi

Símar 659 2555 og 512 3428, eða oskar@fasteignasalan.is

Nú er tækifærið!
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LIND FASTEIGNASALA var stofnuð árið 2003 og 
hefur alla tíð verið starfrækt í Kópavogi. Á LIND 
starfa einstaklingar með mikla reynslu og sér-

þekkingu á sviði fasteignaviðskipta.

Nánast jafnt kynjahlutfall
Á LIND FASTEIGNASÖLU starfa nítján  einstaklingar, 
fimmtán við sölu fasteigna og fjórir á samninga- og 
frágangsdeild. Þess má geta að kynjahlutfall er nánast 
jafnt á stofunni.

Eigendur eru Andri Sigurðsson, Hannes Steindórs-
son, Kristján Þórir Hauksson, Stefán Jarl Martin og 
Þórunn Gísladóttir.

Atvinnuljósmyndarar taka myndir
LIND gerir ýmislegt til að halda þjónustustiginu háu. 
Til dæmis tekur atvinnuljósmyndari allar myndir af 
eignum, sölumenn sýna alltaf eignirnar, haldin eru 
opin hús og sölumenn fylgja öllum eftir. Boðið er upp 
á drónamyndatöku og fólk getur óskað eftir flutnings-
þrifum. 

Hækkandi verð
Fasteignamarkaðurinn hefur verið á góðri uppleið síð-
ustu fimm árin og verðið hækkað í samræmi við það. 
Raunhækkun síðasta árs var 8,5% en þar af hækkaði 
fjölbýli um 9,8% og sérbýli um 4,6%. Það bendir allt til 
þess að hækkunin á árinu 2015 verði um 10% og líklegt 
að fjölbýlin hækki hlutfallslega meira en sérbýlin. 

Nokkuð áberandi er hvað fjöldi herbergja skipt-
ir orðið mun meira máli en fermetrafjöldinn, mikið 
er um flóknar fjölskyldur þar sem fólk sameinar fjöl-
skyldur með tilheyrandi þörf á mörgum herbergjum.

Vantar litlar íbúðir
Mest er vöntunin á minni íbúðum fyrir fólk sem er 
að hefja búskap. Það þarf að byggja fleiri tveggja her-
bergja íbúðir með frekar litlum íburði svo unga fólk-
ið geti ráðist í fyrstu kaup. Unga fólkið er lengur í 

 foreldrahúsum en áður þar sem erfitt getur verið að 
brúa 20% af kaupverðinu sem fólk þarf helst að eiga í 
eigin fé. Rúmlega 25% af þeim sem eru 25 ára búa enn 
í foreldrahúsum samkvæmt neyslukönnun sem gerð 
var árið 2013, og rúmlega 56% þeirra sem eru 22 ára 
búa ennþá hjá mömmu og pabba.

Eldri minnka við sig
Nokkurt framboð hefur verið á íbúðum í nýjum lyftu-
húsum í dýrari kantinum þar sem kaupendahópurinn 
er fólk sem er 55 ára og eldra. Þetta er jákvætt því stór 
hluti af þessum hópi var í allt of stórum húsum með 
tilheyrandi viðhaldi og kostnaði en öll börnin farin 
að heiman. Þetta hefur gert það að verkum að stærri 
eignir hafa komið inn á markaðinn sem henta vel fyrir 
stærri fjölskyldur. En verðið á stærri eignum hefur 
ekki hækkað í takt við minni eignirnar enda kýs fólk 
almennt að búa minna en áður.

Mikilvægt að verðleggja rétt
Miklu máli skiptir að eignir séu rétt verðmetnar en 
það er því miður allt of algengt að allt of hátt verð sé 
sett á eignir. Þeir sem eru í fasteignaleit eru almennt 
mjög vel upplýstir um verðið á markaðnum og líta 
hreinlega ekki við þeim eignum sem eru á röngu verði. 

Hjá LIND FASTEIGNASÖLU er lögð mikil vinna í 
verðmat á eignum og er fólki boðið upp á þá þjónustu 
að kostnaðarlausu. 

Framúrskarandi þjónusta
Allir sem kaupa eða selja hjá LIND eiga alltaf að fá 
framúrskarandi þjónustu því í flestum tilfellum erum 
verið að vinna með aleigu fólks. 

Það er ekki af tilviljun að slagorð LIND FAST-
EIGNASÖLU er uppspretta ánægjulegra viðskipta.

„Við hvetjum þá sem eru í söluhugleiðingum til að 
hafa samband við okkur því við náum árangri fyrir 
þig.“

LIND fasteignasala
Hlíðasmára 6
s. 510-7900
www.fastlind.is

Fasteigna mark-
að ur inn hefur 

verið á góðri uppleið 
síðustu fimm árin og 
verðið hækkað í 
samræmi við það. 
Raunhækkun síðasta árs 
var 8,5% en þar af 
hækkaði fjölbýli um 9,8% 
og sérbýli um 4,6%. Það 
bendir allt til þess að 
hækkunin á árinu 2015 
verði um 10% og líklegt 
að fjölbýlin hækki 
hlutfalls lega meira en 
sérbýlin.

Á LIND FASTEIGNASÖLU starfa nítján einstaklingar, fimmtán við sölu fasteigna og fjórir á samninga- og frágangsdeild. Þess má geta að kynjahlutfall er nánast jafnt á stofunni.

LIND 
FASTEIGNASALA 

veitir góða og 
persónulega 

þjónustu og hefur 
frá upphafi lagt 

ríka áherslu á hátt 
þjónustustig. 

Á fasteignasölunni 
vinnur fólk saman 

að því markmiði að 
veita framúr-

skarandi þjónustu.

Hátt þjónustustig 
hjá LIND
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Við sérhæfum 
okkur í sölu 

fasteigna hverju nafni 
sem þær nefnast.

Starfsemi fasteignasölunnar 
er fjölbreytt að sögn Krist-
ínar Sigureyjar Sigurðar-

dóttur sem er eigandi og löggilt-
ur aðili sölunnar þar sem annars 
starfa hressir sölumenn ásamt 
bókara og sendli. 
„V ið s érh æf u m 
okkur í sölu fast-
eigna hverju nafni 
sem þær nef n-
ast, allt frá lóðum, 
íbúðum, atvinnu-
húsnæði, sumar-
húsum og til heilla 
fjölbýlishúsa. Einn-
ig sjáum við um út-
leigu á fasteignum 
fyrir einstaklinga 
og fyrirtæki.“

Spennandi verkefni fram undan
Að sögn Kristínar selur 101 
Reykjavík fasteignasala fasteign-
ir um allt land og hefur fasteigna-
salan verið að auka hlutdeild sína 
töluvert í nýbyggingum um allt 
höfuðborgarsvæðið. 

Þar má helst nefna nýjar og 
glæsilegar íbúðir fyrir 55 ára og 
eldri. „Þetta eru fallegar íbúðir á 
besta stað í Kópavogi í nálægð við 
sundlaugina og alla helstu þjón-
ustu. Þá ber einnig að nefna fjöl-
býli sem verið er að byggja við 
Sóleyjarima ásamt sérstaklega 
glæsilegum íbúðum í litlu fjöl-
býli á besta stað í Úlfarsárdal,“ 
segir Kristín en einnig hefur 101 

til sölu falleg raðhús í Úlfarsárdal 
sem eru tilbúin til innréttinga og 
mjög góða lóð fyrir minna fjöl-
býli.  

Að lokum nefnir Kristín nýjar 
og vandaðar íbúðir við Austur-

kór. „Það er mjög 
góð staðset ning 
með fallegu útsýni, 
fyrir barnafólk og 
eins fólk sem er að 
minnka við sig.“

Fleiri nýbygg-
ingar sem styttra 
eru komnar á veg 
eru einnig að koma 
í sölumeðferð hjá 
101 Reykjavík fast-
eignasölu.

Faglegt starf
Fasteignasalan á í góðu sam-
starfi við hin ýmsu fyrirtæki sem 
gagnast fólki í fasteignaviðskipt-
um. Sem dæmi má nefna málara, 
fyrirtæki sem sjá um flutnings-
þrif, arkitekta, múrara, smiði, 
aðila sem taka að sér gerð eigna-
skiptasamninga og matsmenn 
fasteigna.

Mörg spennandi verkefni eru 
í gangi hjá 101 Reykjavík fast-
eignasölu eins og sjá má. Krist-
ín segir reynslumikið starfsfólk 
fasteignasölunnar vel undirbú-
ið til að takast á við öll krefjandi 
verkefni sem snúa að fasteigna-
viðskiptum og sinna á faglegan 
máta þeim störfum sem fyrst og 

síðast snúa að því að aðstoða fólk 
við fasteignaviðskipti hvort sem 
það eru kaup eða sala eigna. „Það 
er okkur gríðarlega mikilvægt að 
allt ferlið sé eins ánægjulegt og 
mögulegt er fyrir hvern og einn 
í þessum mikil vægu viðskiptum 
einstaklinga og fyrirtækja.“

101 Reykjavík fasteignasala er 
með heimasíðuna www.101.is þar 
sem eignir eru kynntar og hægt er 
að nálgast upplýsingar um fast-
eignasöluna og þjónustu henn-
ar þar. Þar er einnig mögulegt 
að setja inn sölusíður fyrir stærri 
eignir og fjölbýli.

101 Reykjavík fasteignasala 
– ekki bara í miðbænum
Fasteignasalan 101 Reykjavík fasteignasala var stofnuð árið 2002 og hefur því starfað á traustum grunni í 13 ár.

Með góðum fasteignaljósmyndum má auka mögu-
leika á sölu eignar margfalt. Á vefnum fasteigna-
ljosmyndun.is er vísað í rannsóknir sem sýna að 

eignir markaðssettar með góðum fasteignamyndum eru 
þrisvar sinnum líklegri til að seljast fljótt. Þær fá allt að sjö 
sinnum fleiri heimsóknir og seljast á hærra verði. 

Góðar ljósmyndir gagnast ekki síður kaupendum sem 
geta skoðað eignina betur á vefnum og gert sér betri grein 
fyrir því hvaða eignir henta. Hins vegar þarf líka að gæta að 
því að myndirnar villi ekki um. Ef þær eru til dæmis teknar 
með mikilli víðlinsu getur það fælt kaupendur frá þegar þeir 
mæta á staðinn og sjá að rýmið er margfalt minna en það leit 

út fyrir á myndunum. Það er ekki sjálfgefið að allir geti tekið 
góðar fasteignaljósmyndir. Í fyrsta lagi þarf að hafa góða 
vél og svo þarf lýsingin að vera í lagi. Þá skiptir sjónarhorn-
ið hverju sinni miklu máli. Hér fylgja nokkur sýnishorn með 
fyrir- og eftir-myndum þar sem sést vel hve miklu máli skipt-
ir að vanda vel til verka. Þær eru frá fasteignaljosmyndun.is

Góðar myndir auka líkur á sölu
Fasteignaljósmyndir skipta miklu máli þegar kemur að því að fanga athygli væntanlegra kaupenda. Myndirnar eru fyrstu kynni 
þeirra af eigninni og mikilvægt að þær sýni hana í sínu besta ljósi. Þannig gengur salan yfirleitt hraðar fyrir sig. 

FYRIR

EFTIR

FYRIR

EFTIREFTIR

FYRIR

Daði Hafþórsson sölustjóri, Sturla Pétursson, löggiltur fasteignasali, Eymundur Austmann Jóhannsson, sölumaður fasteigna, og Kristín 
Sigurey Sigurðardóttir, löggiltur fasteignasali. MYND/ERNIR
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Ástandsskoðun er mikilvæg 
í nútímaþjóðfélagi þar sem 
ýmislegt getur komið upp 

við kaup og sölu, byggingu, breyt-
ingar eða aðra þætti húsbygginga. 
Fjöldi aðila á markaði býður upp á 
að gera ástandsskoðun og vinna þá 
eftir viðurkenndum aðferðum. Við 
ástandsskoðun eru framkvæmdar 
ítarlegar skoðanir á fasteignum og 
gerðar lýsingar á ástandi þeirri á ná-
kvæmri skoðunarskýrslu með til-
liti til eðlis byggingarhluta og einn-
ig til laga, reglugerða og opinberra 
gagna. 

Hvað segja lögin um galla?
Fasteign telst gölluð ef hún stenst 
ekki þær kröfur um gæði, búnað 
og annað sem leiðir af lögum og 
kaupsamningi. Notuð fasteign telst 
þó ekki gölluð, nema ágallinn rýri 
verðmæti hennar svo nokkru varði 
eða seljandi hafi sýnt af sér sak-
næma háttsemi.

Fyrir hverja er ástandsskoðun?
Ástandsskoðun vegna kaupa á fast-
eign er góð trygging gegn göllum 
í fasteignum. Eignina er hægt að 
skoða hvort sem er við kaup eða sölu 
og gera skriflega skýrslu. Kaupend-
ur fasteigna, seljendur, leigjendur, 
leigusalar, húseigendur og húsfélög 
eru allt aðilar sem geta notið góðs af 
því að láta ástandsskoða eignir sem 
um ræðir. Ástandsskoðun er gerð til 
að tryggja hag allra þessara aðila. 

Ástandsskoðun vegna sölu 
Ástandsskoðun eigna, gerð af óháð-
um skoðunarmanni fasteigna, ætti 
að vera eðlilegur þáttur í sölumeð-
ferð fasteigna. Söluyfirlit fasteigna-
sala ásamt ástandsskoðunarskýrsl-
unni er góður grunnur til verðmats 
eignarinnar. Tilgangur söluskoðun-
ar er að lýsa ástandi eignar miðað 
við aldur hennar. Skemmdir og 
hrörnun eignarinnar sem teljast 
vera meiri en aldur hennar gefur til-
efni til eru skráð. Einnig eru skoðuð 
atriði sem geta haft áhrif á kostnað 
eftir sölu og fallið gætu undir upp-
lýsingaskyldu seljanda í samræmi 
við lög um fasteignakaup, eða leitt 
til samskiptaerfiðleika á milli selj-
anda og kaupanda eftir sölu. 

Ástandsskoðun vegna kaupa
Ef ástandsskoðun fylgir ekki með 
ætti væntanlegur kaupandi að 
gera tilboð sitt í eignina með fyrir-
vara um ástand hennar og fá mats-
fræðing eða skoðunarmann fast-
eigna til að meta ástand hennar. 
Mjög hefur fjölgað beiðnum kaup-
enda um ástandsskoðun áður en 
tilboð eru gerð því þá er kaup-
andi óbundinn seljanda. Einnig 
hefur fjölgað beiðnum um gróft 
kostnaðarmat á meintum göllum 
og matið lagt fram við kaupin og 
þá samið um helmingslækkun á 
þeim kostnaði. 

Eign er alltaf skoðuð með tilliti til 
aldurs. Oft er nægjanlegt að skoð-
unarmaður fari með væntanleg-

um kaupenda og skoði eignina og 
ræði þá um hvort ástæða er til að 
gera skriflega skýrslu um hana eða 
hluta hennar. 

Hvað kosta úrbætur?
Í framhaldi af ástandsskoðun er 
hægt að gera kostnaðarmat og 
kostnaðaráætlanir enda vaknar sú 
spurning oftast næst hversu mikið 
kosti að laga það sem er að.

Hvernig er ástandsskoðun gerð? 
Ástandsskoðun er misjafnlega hátt-
að eftir því hver gerir hana en dæmi 
um skoðun er svona.

Eignin er sjónskoðuð, hlutir eru 
ekki hreyfðir, nema full ástæða sé 
til þess. Matsmaður hefur með sér 

teikningu af eigninni og skoðar 
hvort þær séu í samræmi við hana. 
Innréttingar, hurðir og gólfefni er 
metið. Málning veggja, veggefni, 
gluggar, gler og opnanleg fög eru 
metin. Athugað er sérstaklega hvort 
leki er eða hefur verið í eigninni. Ef 
ummerki eftir leka sjást er staður-
inn rakamældur.

Að utan eru veggir athugaðir. 
Einnig þak og þakkantar, þakrenn-
ur og niðurföll, garður og gróð-
ur, gangstétt og bílaplan. Athug-
aður er eignaskiptasamningur og 
gildi hans. Svo og önnur réttindi 
og skyldur sem gætu fylgt eigninni. 
Eftir skýrslugerðina er til heildstæð 
skýrsla sem seljandi getur notað til 
að uppfylla upplýsingaskyldu sína.

Gott að hafa vaðið fyrir neðan sig
Í fasteignaviðskiptum er verið að höndla með mikla fjármuni og framtíð bæði kaupenda og seljenda. Það er því beggja hagur að 
eignin sé ástandsskoðuð áður en viðskiptin fara fram. Eignir er hægt að skoða hvort sem er við kaup eða sölu. 

Ástandsskoðun eigna gerð af óháðum skoðunarmanni fasteigna ætti að vera eðlilegur 
þáttur í sölumeðferð fasteigna.

Fasteign telst gölluð ef hún stenst ekki 
þær kröfur um gæði, búnað og annað 
sem leiðir af lögum og kaupsamningi. 

Ýmislegt getur komið upp við kaup og 
sölu, byggingu, breytingar eða aðra þætti 
húsbygginga. NORDIC PHOTO/GETTY

Það er auðvelt að reikna 
Vertu klár fyrir stærstu fjárfestinguna með aðstoð  
nýju húsnæðislánareiknivélarinnar okkar. Reiknivélin  
hjálpar þér að bera saman ólíka kosti í fjármögnun  
með myndrænum hætti.
 
Farðu á islandsbanki.is og nýttu þér reiknivélina. 

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Við bjóðum nýja
húsnæðislánareiknivél
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GARNI KOMMÓÐA
Stærð: 85x39,5xH95 cm.

Áður 59.900 NÚ 47.920,-

GARNI GLERSKÁPUR
Stærð: 48,5x39xH179 cm.

Áður 59.900 NÚ 47.920,-
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20% afsláttur
kynningarafsláttur af 
Evelyn og Garni húsgögnum

GLÆSILEG VEFVERSLUN 
Á WWW.PIER.IS

EVELYN 
HÁLFMÁNABORÐ
Stærð: 85x38xH81 cm.
Áður 39.900 

NÚ 31.920,-

EVELYN SKÓSKÁPUR
Stærð: 100x27xH106 cm.

Áður 59.900 NÚ 47.920,-

Smára torg i  522  7860  •  Korpu torg i  5
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GARNI STOFUBORÐ
Stærð: 110x55,5xH45 cm.

Áður 49.900 NÚ 39.920,-

EVELYN STOFUBORÐ
Stærð: 128x70xH53 cm.

Áður 49.900 NÚ 39.920,-
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Ás hefur alltaf lagt áherslu á 
að veita trausta og örugga 
þjónustu. Eiríkur Svanur 

Sigfússon, einn af þremur eigend-
um og löggiltur fasteignasali, segir 
að í þau 27 ár sem Ás hefur verið 
starfandi hafi verið óvenjulega 
lítil starfsmannavelta hjá fyrir-
tækinu. „Sömu starfsmenn eru 
búnir að starfa hjá fyrir tækinu í 
áratugi. Í dag eru sex starfsmenn 
en þeir voru sjö fyrir hrun. Það er 
óvenjulegt í þessum geira hve lítil 
starfsmannaveltan er hjá okkur. 
Við erum gömul og rótgróin fast-
eignasala á íslenskan mælikvarða. 
Við höfum alltaf verið í Hafnar-
firði og höfum haldið úti öflugu 
auglýsinganeti fyrir allt landið. 
Stofan hefur stækkað smátt og 
smátt. Hún er orðin ein af stærstu 
fasteignasölum landsins,“ segir 
Eiríkur. 

Aukin sala
„Við erum með breitt eignaúr-

val á skrá og alltaf nóg að gera. 
Staðan í fasteignaviðskiptum á 
höfuðborgarsvæðinu hefur verið 
mjög góð á þessu ári. Salan datt 
niður eftir hrun en hefur verið 
að jafna sig ár frá ári. Það var al-
gengt að selja um 180 eignir á viku 
fyrir hrun á höfuðborgarsvæðinu. 
Undanfarin tvö ár hafa um 110 
eignir selst á viku á þessu svæði. 

Á þessu ári hefur það verið að 

aukast og síðustu fjórar vikur 
hefur salan verið í kringum 150 
eignir á viku,“ segir Eiríkur. 
„Netið hefur komið sterkt inn. 
Fólk notar það mikið og myndir 
eru teknar af fagmönnum,“ bætir 
hann við.

Hækkandi verð
„Fasteignaverð í Hafnarf irði 
hefur hækkað mikið frá áramót-
um. Samkvæmt gögnum frá Þjóð-
skrá Íslands hefur hækkunin verið 
um 6% á sérbýli og um 7% á eign-
um í fjölbýli í Hafnarfirði, þetta er 
gríðar leg hækkun á stuttum tíma. 
Ég tel að sérbýli muni hækka um-
talsvert á næstu tveimur árum. 
Það er vegna þess að aukið lánsfé 
er í boði, vextir hafa lækkað og 
kaupmáttur aukist. Eftirspurn er 
meiri en framboð.“

Ný uppbygging
Eiríkur segir að Hafnfirðingar 
vilji búa í bænum og minnka og 
stækka við sig innan bæjarmark-
anna. „Ef þeir fara þá koma þeir 
aftur og taka þá gjarnan maka 
með sér í fjörðinn. Hafnarfjörður 
hefur þá sérstöðu miðað við nálæg 
sveitarfélög að flestir vinna líka í 
bænum. Það er gróska í atvinnu-
lífinu og menn þurfa ekkert annað 
til að sækja vinnu. Hér er að hefj-
ast uppbygging í Skarðshlíðinni 
þar sem verður blómleg byggð á 

fallegu svæði. Þetta er suðurhlíð í 
skjóli fyrir norðanátt. Einnig erum 
við að fá til sölu íbúðir við Skipa-
lón 1, Bjarkarvelli 1 og Klukkuvelli 

1. Þetta eru nýjar íbúðir á mjög 
góðu verði,“ segir Eiríkur. 

Ás veitir alla almenna þjón-
ustu í fasteignaviðskiptum hvort 

heldur er kaup, sala eða leiga hús-
næðis. Ás selur húsnæði á öllu 
landinu og hefur selt mikið af 
sumarhúsum. 

Rótgróin og traust fasteignasala
Fasteignasalan Ás í Hafnarfirði var sett á laggirnar árið 1988 og á því langan og farsælan feril að baki. Allir Hafnfirðingar þekkja 
fasteignasöluna en viðskiptavinir koma þó af öllu landinu. Mikil aukning hefur verið í sölu fasteigna undanfarnar vikur. 

Eiríkur Svanur Sigfússon, fasteignasali og einn eigenda fasteignasölunnar Áss í Hafnarfirði. Margt spennandi er að gerast í uppbygg-
ingu í Hafnarfirði, ný byggð í Skarðshlíð rís fljótlega.  MYND/ERNIR

    

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Jónas  
Hólmgeirsson

sölustjóri

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali

Aron Freyr  
Eiríksson

sölufulltrúi

Birna  
Benediktsdóttir

skjalagerð

Melkorka  
Guðmundsdóttir 

skjalagerð

STEKKJARHVAMMUR 18 - HFJ 

Raðhús á eftirsóttum stað í Hafnarfirði.  Stutt í 
skóla, sund, íþróttir o.fl. Eignin er alls 245,1 fm 
að stærð sem skiptist þannig að fyrsta hæðin 
er 92,1 fm, önnur hæð 92,1 fm, risið 35,7 fm og 
bílskúrinn 25,2 fm. Fimm svefnherbergi.  
Verð 49,0 millj. 

ÖLDUSLÓÐ 42 - HFJ

Mikið endurnýjað 251,5 fm einbýli á þremur 
hæðum. Frábært útsýni yfir fjörðinn. Sex 
svefnherbergi, auk ca. 60 fm 2ja herbergja 
aukaíbúðar á jarðhæð með sérinngangi, einnig 
innangengt. Verð 64,9 millj. 

STAÐARHVAMMUR 7 - HFJ

Glæsilegt raðhús við Staðarhvamm 7 í Haf-
narfirði. Eignin er skráð skv. Þjóðskrá Íslands 
samtals 196,2 fm en risið sem er ca 40 fm er 
óskráð í dag. Þar af leiðandi eru heildarferme-
trarnir ca 236 sem skiptist þannig að jarðhæðin 
er 80,6 fm, efri hæðin 82,6 fm, risið 40,0 fm og 
bílskúrinn 33,0 fm. Verð 47,9 millj. 

HRAUNBRÚN 18 - HFJ 

SÉRLEGA VANDAÐ OG VEL VIÐHALDIÐ 279 
fm EINBÝLI ásamt bílskúr á frábærum stað 
við Víðistaðatúnið.  Allt að átta svefnherbergi.  
Sólstofa.  Verönd og falleg ræktuð lóð. Eignin 
er alls 279 fm að stærð sem skiptist þannig að 
aðalhæðin er 98,5 fm, kjallari 87 fm, risið 72 fm 
og bílskúrinn 21,5 fm.Verð 63,9 millj. 

Norðurbakki 13C - HFJ 

Glæsileg 135,3 fm 3ja herbergja endaíbúð 
(sjávarmegin) á 2. hæð í lyftuhúsi, sér stæði 
í bílgeymslu.Íbúðin er austan til í húsinu, þ.e. 
nær miðbænum. Íbúðin sjálf er 120,3 fm, tvær 
geymslur 7,6 fm og 7,4 fm,  samtals 135,3 fm. 
Verð 46,5 millj.

MIÐVANGUR 57 - HFJ 

Fallegt og vel skipulagt miðjuraðhús á tveim 
hæðum á góðum stað í norðurbænum í Haf-
narfirði.  Húsið er alls 187,3 fm að stærð sem 
skiptist þannig neðri hæðin er 79,1 fm og efri 
hæðin 69,8 fm og síðan er bílskúrinn 38,4 fm að 
stærð.  Verð 47,9 millj. 

Hótel á einni hæð í Vogum í Vatnsleysuströnd  
Eignin er alls 1.311,8 fm að stærð á einni hæð.
28 2ja manna herbergi með sér snyrtingu, öll með sjónvarpi og interneti, dúkur, teppi og korkflísar á gólfum. 
Sjö herbergi með sameiginlega snyrtingu, þ.e. eitt 2ja manna og sex herbergi með aðstöðu fyrir fjóra, internet 
aðgangur.  Þrjár íbúðir (ca 40 fm hver) með gistiaðstöðu fyrir allt að fimm manns. Að auki er gestamóttaka, tvö 
þvottahús, rúmgóður matsalur, eldhús, herbergi fyrir næturvörð, setustofa fyrir gesti, tölvuherbergi, snyrting og 
líkamræktarherbergi, aðallega flísar á gólfum. Nánari upplýsingar á  www.hotelvogar.is

Allar nánari upplýsingar hjá  
Eiríki Svani Sigfússyni löggiltum fasteignasala í síma 862-3377.

HÓTEL BEST  
STAPAVEGUR 7  
VOGAR VATNSLEYSTUSTRÖND 
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DÝRUSTU HÚSIN
Ríkasta fólk veraldar býr 
flest í glæsilegum híbýlum 
sem kosta svo sannarlega 
skildinginn. Nýlega birti við-
skiptatímaritið Forbes lista yfir 
20 dýrustu fasteignir heims. 
Efst á listanum er 27. hæða hús 
indverska auðkýfingsins Mukesh 
Ambani. Húsið er í Bombay á 
Indlandi en því fylgja meðal 
annars þrír þyrlupallar og sex 
hæða bílakjallari. Húsið er metið 
á rúmlega 136 milljarða króna.
Brasilíska konan Lily Safra hefur 
auðgast mikið eftir fjögur farsæl 
hjónabönd. Hún býr í höll-
inni Villa Leopolda á frönsku 
Rivíerunni en heimili hennar er 
metið á 74 milljarða króna.
Í þriðja sæti listans er heimili 
bandaríska fjárfestisins Ira Leons 
Rennert. Heimilið er eitt það 
stærsta í Bandaríkjunum og þar 
eru meðal annars 29 svefnher-
bergi og 39 baðherbergi. 
Heimilin í fjórða og fimmta 
sæti listans eru bæði í London. 
Það fyrra er í eigu indverska 
stáljöfursins Lakshmi Mittal og 
er metið á 30 milljarða króna. 
Húsið stendur við eina dýrustu 
götu veraldar, Kensington 
Palace Gardens. Hitt er í eigu 
úkraínska auðjöfursins Rinats 
Akhmetov sem er ríkasti maður 
heimalands síns. Höllin er metin 
á um 17 milljarða króna.

LIFÐU í NÚLLINU! 
Til hvers að flækja hlutina?

*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

Með Skemmtipakkanum fylgja sex sjónvarpsstöðvar, GSM, 
internet, heimasími, Stöð 2 Maraþon og aðild að Vild.

SKEMMTIPAKKINN

Öll vitum við að margt af því besta í lífinu kostar ekki neitt. Það fer svo sannarlega ekki fram hjá þeim sem eru með Skemmtipakka 
365 eða aðra valda pakka, því nú er GSM áskriftin líka innifalin. Þannig geta viðskiptavinir 365 talað í 60 mínútur og sent 60 SMS fyrir 
0 krónur. Viðskiptavinir fá einnig 20 GB í interneti og 100 mín. í heimasíma á 0 kr. Allt þetta ásamt frábærri sjónvarpsdagskrá! 
Komdu í áskrift og lifðu í núllinu með okkur.

©2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. 
HBO® and all related programs are the property 
of Home Box Office, Inc.

365.is
Sími 1817

eitt er 9,7 kr. upphafsgjald þegar 
ngt er úr heimasíma

eimasími
00 mín.*

masíma á 0 kr. Allt þetta ásamt frábærri sjónvarpsdagskrá! 

015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. 
O® and all related programs are the property
Home Box Office, Inc.

365.is
Sími 1817

Aðeins 310 kr. á dag

GÓÐ LAUSN FYRIR 
SNÚRUR
Þau eru mörg, tækin sem þarf 
að hlaða, símar, spjaldtölvur og 
þess háttar. Ekkert er leiðinlegra 
en að sjá snúrur liggjandi á 
öllum borðum. Hér á myndinni 
má sjá mjög góða lausn á þessu 
vandamáli. Fjöltengi hefur verið 
komið fyrir ofan í skúffu og þar 
er hægt að hlaða símann og 
spjaldtölvuna. 
Ef þú ert að selja fasteign er 
betra að hafa borðin hrein 
þegar væntanlegir kaupendur 
skoða. Með svona einfaldri lausn 
er hægt að fjarlægja snúrur og 
hleðslutæki af borðum. Svo virð-
ist sem það sé ekki mjög flókið 
að útbúa tengið í skúffunni. 

SÖLUMENN MEGA EKKI GANGA 
FRÁ KAUPTILBOÐUM
Á vef Félags fasteignasala er að finna svör við ýmsum spurning-
um sem brenna á kaupendum og seljendum. Ein þeirra er: Mega 
sölumenn ganga frá kauptilboðum og veita mér ráðgjöf?
„Nei, það mega þeir ekki. Fasteignasalar hafa einkarétt frá ríkinu til að 
sinna þeim störfum sem löggildingin tekur til og er óheimilt að framselja 
slík störf til aðstoðarmanna sinna (sölumanna). Að baki löggildingu til 
fasteignasölu liggja ríkar kröfur til umfangsmikillar þekkingar og að baki 
réttindunum er löng og ströng menntun, yfirgripsmikil starfsreynsla auk 
endurmenntunar sem félagsmenn sinna. Engar kröfur eru á hinn bóginn 
gerðar til sölumanna og lagaleg réttindi þeirra engin. Á hinn bóginn geta 
þeir sinnt einföldum almennum verkefnum sem fasteignasali felur þeim.“



Evrópsku kærleiksþjónustusamtökin Eurodiaconia 

hafa útnefnt nálgun Hjálparstarfs kirkjunnar í vinnu 

með fólki sem býr við fátækt og félagslega einangrun 

sem bestu aðferð í starfi. Í skýrslu Eurodiaconia frá 

desember 2014 (sjá www.eurodiaconia.org) er tekið 

undir það sjónarmið Hjálparstarfsins að fólki sé sýnd 

meiri virðing með því að láta það hafa inneignarkort í 

matvöruverslanir í stað matargjafa í poka hjá hjálpar-

samtökum. Að valdefling felist í því að gera fólki kleift 

að fara sjálft í þá matvöruverslun sem það kýs og 

kaupa matvörur að eigin vali. 

Þá telur Eurodiaconia til eftirbreytni hvernig Hjálpar-

starfið tvinnar saman efnislegan stuðning, ráðgjöf 

og sjálfstyrkingar- og virknivinnu með skjólstæðingum. 

Eurodiaconia valdi alls tíu aðferðir sem bestu aðferð í 

starfi í evrópskri kærleiksþjónustu árið 2014 en alls 

eru tæp 50 aðildarfélög í samtökunum. 

Sædís Arnardóttir félagsráðgjafi kynnti starf Hjálp-

arstarfs kirkjunnar á fundi Eurodiaconia í París í 

október síðastliðnum en fundinn sátu fulltrúar 

kærleiks þjónustusamtaka víðs vegar að úr Evrópu. 

Sædís ræddi meðal annars hvernig horfið var frá 

beinum matargjöfum til inneignarkorta í matvöru-

verslanir árið 2011. Fjörlegar umræður urðu í kjölfar 

erindis og voru fundarmenn almennt sammála um að 

inneignarkort í matvöruverslanir og heildræn nálgun 

væri það sem koma skyldi í evrópskri kærleiksþjónustu.

Fólk sem leitar eftir efnislegum stuðningi hjá Hjálpar-

starfinu kemur með gögn um tekjur og útgjöld síðasta 

mánaðar og ræðir stöðu sína við félagsráðgjafa 

stofnunar innar. Í viðtalinu leitast félagsráðgjafinn 

við að fá heildarmynd af aðstæðum viðkomandi og 

saman ræða þeir um mögulegar leiðir út úr erfiðleik-

unum. Félagsráðgjafi bendir á úrræði í samfélaginu 

og býður þjónustu fjármála- og fjölskylduráðgjafa. 

Frá því í janúar 2015 hefur einnig verið boðið upp á 

sálgæslu og sáttamiðlun. 

Félagsráðgjafar Hjálparstarfsins fylgja svo skjól-

stæðingunum eftir á vegferð þeirra til aukinnar þátt-

töku í samfélaginu. Boðið er upp á sjálfstyrkingar- og 

virkninámskeið sem og skipulagða afþreyingu. Þá eru

styrkir veittir vegna íþróttaiðkunar og tómstunda-

starfs barna. Á starfsárinu 2013–2014 nutu um 5900 

manns á Íslandi aðstoðar Hjálparstarfsins. 
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Hugvekja til fjölmiðla í umfjöllun um fátækt

Kortaleiðin slær í gegn hjá  
evrópskum samstarfsaðilum

Ég skrifa þessi orð ekki til þess að 

skamma neinn eða í þeim tilgangi að fá 

afsökunarbeiðni, enda snýst þessi um-

ræða ekki bara um mig. Það sem ég vil 

hins vegar biðja fjölmiðla að gera, er að 

vanda sig betur þegar kemur að 

umfjöllun um fátækt og koma sér upp úr 

þeim gír að þetta séu einhverjar 

sjokkerandi æsifréttir.

Í fréttatíma Stöðvar 2 þann 29. janúar 

síðastliðinn var fjallað um fátækt á Ís-

landi og í þetta skipti vegna nýútkom-

innar skýrslu Velferðarvaktarinnar um 

aðgerðartillögur til þess að bæta hag 

tekjulágra einstaklinga og sérstaklega 

þeirra sem eru með börn á framfæri. Ég 

var beðin um að tjá mig um skýrsluna 

sem varaformaður EAPN á Íslandi* 

enda fagna samtökin allri umræðu og 

því að fá að taka þátt í henni.

Við höfum oft talað um að „tónninn” í 

umræðunni sé niðrandi. Því miður varð 

þessi umfjöllun ekki undantekning frá 

því, en mér brá heldur betur í brún 

þegar ég heyrði kynningu fréttarinnar 

sem var á þessa leið: „Kona sem búið 

hefur við fátækt í mörg ár segir að úr-

bótum í málum þeirra sem glíma við 

sára fátækt hafi oft verið lofað undan-

farin ár en að reynslan sýni að þær skili 

sér ekki til þeirra sem á þurfa að halda.” 

Ég spurði sjálfa mig: „Af hverju er ég 

kölluð „kona sem búið hefur við fátækt í 

mörg ár” en ekki „Laufey Ólafsdóttir, 

varaformaður EAPN á Íslandi“?“ Einu 

upplýsingarnar sem Stöð 2 var með í 

höndunum um mína persónulegu hagi 

voru þær að ég hafi verið einstæð móðir 

í 19 ár. Það er allt og sumt. Hitt var 

ályktun og var af einhverjum ástæðum 

slengt upp sem yfirskrift fréttarinnar.

Ég er ekkert viðkvæm fyrir því að viður-

kenna að ég er oftast skítblönk og hef 

alltaf verið. Stundum meira, stundum 

minna. Hins vegar fór ég ekki í þetta 

viðtal til þess að undirstrika það, heldur 

til þess að benda á vandamál sem tals-

maður félagasamtaka, ekki sem „fátæk 

kona”. Umræðan snerist heldur ekki 

bara um „sára fátækt” heldur um það 

hversu mikið ósamræmi er á milli lág-

marks framfærslu annars vegar og hins 

vegar þess sem það kostar að vera til.

Það gerir engum greiða að gjaldfella 

fólk sem er að rísa upp og tala gegn 

mismunun í samfélaginu með því að 

nota ekki einu sinni nafn þess og titil 

þegar rætt er um það. Það sýnir mjög 

slæmt fordæmi að mínu mati að sama 

hversu hörðum höndum fólk vinnur til 

þess að koma sér áfram í lífinu sé staða 

þess metin út frá efnislegum gæðum. 

Lykillinn að því að fá fólk til þess að tjá 

sig um viðkvæm mál er einmitt sá að 

sýna fólk í jákvæðu ljósi þrátt fyrir þá 

erfiðleika sem það glímir við. Hafa þarf 

í huga að viðkomandi þarf að geta 

gengið með reisn um samfélagið eftir 

umfjöllunina og jafnvel vera öðrum til 

fyrirmyndar. Jákvæð ímynd er einnig 

lykillinn að breytingum og sýnir frekar 

fram á þá staðreynd að málstaðurinn 

er ekki „bara“ jafnréttis- og mann-

réttinda mál heldur einnig verðugur 

fyrir samfélagið allt.

Ef við viljum breyta umræðunni og koma 

henni á það plan sem við viljum hafa 

hana þarf að eiga sér stað hugarfars-

breyting inni á fjölmiðlunum sjálfum. 

EAPN er talsmaður þess að allir hafi 

rödd í samfélaginu og geti sagt frá

stöðu sinni með reisn og á jafningja-

grundvelli við þá sem gjarnan eru „æðra 

metnir“ í samfélaginu. Við höfum nóg af 

rökum til þess að styðja okkar málstað 

og þurfum ekki að sjokkera neinn til þess 

að kaupa hann, enda hefur sú aðferð

jafnvel öfug áhrif. Til þess að þetta tak-

ist þurfa fjölmiðlar að læra að vinna með 

okkur og sýna okkur í réttu ljósi með 

yfirvegaðri umræðu. Við þökkum að 

sjálfsögðu Stöð 2 fyrir umfjöllunina en 

biðjum um leið alla miðla að hafa 

ofangreint í huga í næstu umfjöllun.

Virðingarfyllst, 

Laufey Ólafsdóttir, varaformaður EAPN 

á Íslandi. *EAPN er evrópskur sam-

ræðuvettvangur um fátækt

Laufey Ólafsdóttir, varaformaður EAPN á Íslandi.
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Fósturbörn á Indlandi
Hjálparstarf kirkjunnar og 300 íslenskir fósturforeldr-

ar styrkja alls 489 börn til skólavistar hjá Sameinuðu 

indversku kirkjunni (UCCI) í Andhra Pradeshfylki. Fjör-

tíu og fjögur þeirra ganga í grunnskóla en eru ekki á 

heimavist. 231 barn er í skóla og á heimavist og 214 

ungmenni eru í bóklegu eða verklegu framhaldsnámi 

nú. Við skólann er einnig rekin sjúkrastofa fyrir nem-

endur jafnt sem fátæka íbúa í nágrenninu.

Vilt þú styrkja fátækt barn á Indlandi til náms? Fyrir 

2.770 kr. á mánuði getur þú stutt það til menntunar og 

séð því fyrir fæði, fatnaði og húsaskjóli. Smáaurar á 

Íslandi nýtast margfalt í verkefninu. Hringdu til okkar

í síma 528 4400 eða komdu á skrifstofuna að Háaleitis-

braut 66. Öll börnin sem eru á skrá hjá okkur eru komin

inn í skólann og þú stendur því ekki frammi fyrir því að

ákveða hver kemst í skóla og hver ekki. Hjálparstarfið 

sér um það og leitar síðan styrktarmanna eins og þín.

Með munaðarlausum í Úganda
Skjólstæðingar Hjálparstarfsins í Úganda eru fyrst og 

fremst börn sem misst hafa foreldra sína úr alnæmi og 

búa ein sem og HIV-smitaðir einstæðir foreldrar og 

ömmur sem hafa börn á framfæri og búa við sára fá-

tækt. Verkefnin ná til yfir 1200 manns í heild og eru 

unnin í samstarfi við Lúterska heimssambandið, LWF, 

og staðbundin samtök, RACOBAO. Þau eru í þremur hér-

uðum: Rakaí, Lyantonde og Sembabule. Áhersla er lögð 

á að bæta lífsskilyrði fólksins með því að reisa íbúðar-

hús með grunnhúsbúnaði, eldaskála með hlóðum sem 

spara eldsneyti og helstu áhöldum. Reistir eru kamrar 

og fólkið frætt um samband hreinlætis og smithættu 

og hvernig bæta má hreinlætisaðstöðu. Aðgangur að 

hreinu vatni er aukinn til muna með því að koma upp 

rigningarvatnssöfnunartönkum við hlið íbúðarhús-

anna og með viðhaldi á brunnum í héruðunum. Fólkið 

fær svo geitur og hænur til að auka fæðuval og 

möguleika á tekjuöflun. 

Við eigum eftir að fá skýrlslu yfir það sem hefur áunnist 

síðustu sex mánuði en við fengum um áramótin skýrslu 

yfir það sem gert var fyrstu níu mánuði ársins. Í 

september höfðu 10 hús verið reist á árinu, 10 

vatnstankar, 10 eldaskálar og 10 kamrar. Unnið var að 

endurbótum á 4 vatnsbrunnum, 4 fræðslufundir höfðu 

farið fram um hreinlætismál þar sem 781 tók þátt. 12 

fundir höfðu verið haldnir með um 1000 manns til að 

sannfæra fólk um gildi þess að nota kamra í stað þess 

að ganga örna sinna á víðavangi. Keppni milli þorpa um

mesta hreinlæti var haldin þrisvar á fyrstu níu mánuð-

um ársins og 3 þorp voru útnefnd sem fyrirmyndar-

þorp þar sem allir þorpsbúar notuðu kamra og fyllsta 

hreinlætis var gætt í alla staði.



Margt smátt ...  –  9

Fulltrúaráð Hjálparstarfs kirkjunnar fundaði í 

Grensáskirkju þann 12. mars síðastliðinn. Á fundin-

um kynnti Stefán Jón Hafstein nýútkomna bók sína 

Afríka, ást við aðra sýn. „Horfi maður á Afríku frá 

öðrum sjónarhóli en „þetta er allt vonlaust“ birtist 

manni fegurð, töfrar og viðmótsþróttur sem á varla 

sinn líka. Og það er ást. Þess vegna heitir bókin Ást 

við aðra sýn,“ sagði Stefán Jón Hafstein um bók 

sína. 

Í erindi sínu nefndi Stefán Jón meðal annars að raun-

veruleg kjarabót fælist í því að stytta leið fólks að 

vatni. Að með bættu aðgengi að hreinu vatni fækkaði 

sjúkdómum, viðnámsþróttur ykist og fólk öðlaðist 

meiri tíma og orku til að vinna fyrir sér. 

Stefán Jón fjallaði um nauðsyn þess að draga úr 

mæðradauða á heimsvísu en nú látast um 300.000 

konur árlega við barnsburð. Hann sagði að hægt væri 

að draga úr mæðradauða um helming á næstu 10 

árum ef unnið yrði að því kerfisbundið. Til þess þyrfti 

aðhlynningu, húsnæði, starfsfólk og bólusetningar og 

það kallaði á fjármagn. 

Bjarni Gíslason, framkvæmdastjóri Hjálparstarfsins, 

gerði því næst grein fyrir starfsemi stofnunarinnar

það sem af er starfsári og Sædís Arnardóttir sagði frá 

nýjum áherslum í starfinu innanlands. Dagsetning 

aðalfundar Fulltrúaráðs Hjálparstarfs kirkjunnar var 

ákveðin 26. september 2015.

Við aðra sýn birtist fegurð og þrautseigja 

Á síðasta starfsári veittu Lyf og heilsa styrk að upphæð 
3,2 milljónir króna í formi lyfja til skjólstæðinga Hjálpar-
starfsins. Bjarni Gíslason framkvæmdastjóri þakkar 
fulltrúum fyrirtækisins þeim Boggu Eggertsdóttur, sölu- 
og markaðsstjóra, og Kjartani Erni Þórðarsyni lyfjastjóra 
fyrir stuðninginn.  

Guðmundur Marteinsson, framkvæmdastjóri Bónus, tekur 
við blómvendi frá Bjarna Gíslasyni en Bónus styrkti 
starfið með inneignarkortum í Bónus að upphæð 2,5 
milljónir króna. 

Arion banki styrkti sérstaka jólaaðstoð Hjálparstarfsins 
með 2 milljóna króna framlagi. Inga Rósa Sigurðardóttir 
og Guðríður Birgisdóttir, fulltrúar bankans, taka á móti 
þökkum frá Bjarna Gíslasyni, framkvæmdastjóra 
Hjálparstarfsins.

Hjálparstarf kirkjunnar þakkar fyrir frábæran stuðn-

ing sem starfið fær úr öllum áttum. Mjög margir leggja 

hönd á plóg: Einstaklingar greiða valgreiðslur sem við 

sendum í heimabanka, leggja inn á söfnunarreikninga, 

hringja í söfnunarsíma og kaupa gjafabréfin okkar á 

gjofsemgefur.is. Fyrirtæki taka mjög vel í styrkbeiðni 

okkar og bankar, stéttarfélög, sóknir og samtök leggja 

fram umtalsverða fjármuni. 

Markmið starfsins, heima og að heiman, er að hjálpa 

fólki og samfélögum að finna eigin lausnir á vanda 

sem að þeim steðjar og fræða um réttindi og skyldur 

einstaklinga, samfélags og stjórnvalda. Nálgun stofn-

unarinnar felst í að efla fólk til áhrifa með formlegri 

og óformlegri fræðslu, þjálfun og efnislegri aðstoð. 

Hún er réttindamiðuð og sniðin til þess að byggja upp 

þekkingu og færni fólks svo þróun verði sjálfbær og 

utanaðkomandi aðstoð óþörf. Hjálparstarfið veitir 

þannig aðstoð til sjálfshjálpar og virkjar skjólstæðinga 

til þátttöku í öllu ferlinu. Stuðningur er veittur á 

grundvelli þarfar án tillits til trúar, þjóðernis, kyns,

fötlunar, kynhneigðar, stéttar eða nokkurs annars

sem er ólíkt með fólki. Sá mikli stuðningur sem starfið 

nýtur ber vott um að margir eru sammála markmiðum 

og nálgun Hjálparstarfsins hvort heldur sem er í 

þróunarsamvinnuverkefnum erlendis eða í starfinu

hér heima. Takk fyrir stuðninginn!

Þakkir til þeirra fjölmörgu sem styrkja starfið!



Magnús Magnússon prestur á Hvammstanga og 
landsmótsstjóri og Eva Björk Valdimarsdóttir 
fram kvæmdastjóri ÆSKÞ afhentu Bjarna Gíslasyni, 
framkvæmdastjóra Hjálparstarfsins söfnunarféð, 
314.361 krónur, á aðalfundi ÆSKÞ þann 4. mars 
síðastliðinn.   

Æskulýðsfélög þjóðkirkjunnar söfnuðu alls 592 þús-
und krónum fyrir verkefni Hjálparstarfsins í 
Úganda.

Á landsmóti æskulýðsfélaga þjóðkirkjunnar, ÆSKÞ, 
sem haldið var á Hvammstanga í október síðast-
liðnum héldu unglingarnir áfram að láta gott af sér 
leiða og söfnuðu 314.000 krónum fyrir verkefni 
Hjálparstarfsins í Úganda sem stuðla að forvörnum 
og stuðningi við alnæmissjúka og börn sem misst 
hafa foreldra af völdum sjúkdómsins. Yfirskrift 
mótsins var Já! en frætt var um kynhegðun og 
kynheilbrigði og fjallað um álitamál í kynlífi á borð 
við klámmenningu og kynferðis ofbeldi. Irene og 
Ronald frá verkefnasvæðum Hjálparstarfsins í 
Úganda voru með á mótinu og fræddu um hvernig 
alnæmi hefur haft áhrif á samfélög þar.

Í aðdraganda landsmótsins stóðu æskulýðsfélög á 
Austurlandi fyrir fjáröflun til að mæta kostnaði við 
þátttöku í landsmótinu. Hluta fjárins sem safnað-
ist, 278.400 krónur, létu þau renna til verk efnisins 
í Úganda. All söfnuðu æskulýðsfélög þjóðkirkjunnar 
því 592 þúsund krónum í þágu alnæmisjúkra og 
aðstandenda þeirra í Úganda. Hjálparstarfið 
þakkir kærlega fyrir frábæran stuðning! 
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Lesendur kunna að hafa rekið augun í það að Breyt-

endur, ungliðahreyfing Hjálparstarfs kirkjunnar, hafa 

ítrekað gert umhverfismál að umtalsefni. Fyrir nokkru 

var bent á leiðir að betri sorphirðu á Reykjavíkur-

svæðinu og nú er hafið umtal um að olíuvinnsla við 

Íslandsstrendur kunni ekki góðri lukku að stýra. 

Verið getur að fólk hafi spurt sig af hverju hreyfingin 

leggi áherslu á mál sem kunna að virðast örlítið fjar-

læg áherslum Hjálparstarfsins. Sorphirða og olíu-

vinnsla – ættu umhverfismál að vera baráttumál 

þeirra sem umhugað er um að bjarga mannslífum, lina 

þjáningar og vinna að þróun? Í okkar augum felst þró-

un, þegar öllu er á botninn hvolft, einmitt í að breyta 

viðhorfum og viðteknum venjum, hérna heima ekki 

síður en í fjarlægum fátækari ríkjum. Breytendur 

temja sér að horfa á stóra samhengið – leita að 

orsökum, kryfja vandann og finna rót hans. 

Nú blasir við sú staða að á öldinni sem hafin er muni 

hnattræn hlýnun fara úr öllum böndum nema eitthvað 

verði að gert – og það strax. Þetta teljum við eitt 

stærsta úrlausnarefni okkar kynslóðar, að koma á 

jafnvægi milli samfélags manna og vistkerfisins sem 

ól þá af sér. Sá vandi er að mestu leyti tilkominn vegna 

útblásturs Vesturlanda en fyrir kaldhæðni örlaganna 

bitnar hann mest á mörgum fátækustu þjóðum heims 

sem minnst hafa mengað. Því teljum við það skyldu 

okkar að sporna við. Í stóra samhenginu mun það 

bjarga flestum mannslífum að fyrirbyggja að þessar 

ógöngur verði jafn afdrifaríkar og nú lítur út fyrir.

Er áætlanir voru kunngjörðar um að hefja tilraunabor-

anir og mögulega olíuvinnslu á Drekasvæðinu blöskr-

aði okkur hve lítil umræða átti sér stað hér á landi. Því 

tókum við upp kyndilinn í baráttunni um að leyfa olíunni 

að liggja. Við teljum gríðarlega óábyrgt af Íslandi, 

iðnvæddu og vel stæðu ríki, að ætla sér að fjárfesta í 

olíu með gróðavon í huga án tillits til hins hnattræna 

samhengis. Ef raunverulegur vilji væri til þess að ná 

markmiðum um að draga úr losun gróðurhúsaloft-

tegunda væri olíubröltinu sjálfhætt. Á heimasíðunni 

www.changemaker.is má finna hlekk á undirskrifta-

söfnun okkar gegn olíuvinnslu, ég hvet ykkur til að 

kynna ykkur það mál og taka upplýsta afstöðu.

Þorsteinn Valdimarsson, 

í stjórn Breytenda – Changemaker á Íslandi

Stóra samhengið
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REYKJAVÍK
101 Hótel ehf.
7 generations ehf.
A. Margeirsson ehf.
AB varahlutir ehf.
Aðalblikk ehf.
Aðalvík ehf.
Antikhúsið ehf.
Argos ehf. – Arkitektastofa  

Grétars og Stefáns
Arkitektastofan OG ehf.
Arkís arkitektar ehf.
Auðvitað ehf.
Aurum ehf.
Árni Reynisson ehf.
Ásbyrgi, fasteignasala
B. Ingvarsson ehf.
Bakkus ehf.
Bandalag háskólamanna
Barnalæknaþjónustan ehf.
Barnatannlæknastofan ehf.
BBA/Legal ehf.
Betri bílar ehf.
Betri stofan ehf.
Bifreiðaverkstæði Svans ehf.
Bílalíf ehf., bílasala
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Bílasmiðurinn hf.
Bjarnar ehf.
Björninn innréttingar ehf.
Blaðamannafélag Íslands
Blómabúðin Hlíðablóm
Blómaverkstæði Binna ehf.
Bonafide lögmenn ráðgjöf sf.
Bókhaldsþjónusta Júlíönu ehf.
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf.
Bókhaldsþjónustan Vík
Bólstrarinn ehf.
Bónstöðin hjá Jobba ehf.
Brauðhúsið ehf.
Breiðan ehf.
Breiðholtskirkja
BSRB
Cafe Roma
Carpe Diem sf., markþjálfun og 

ráðgjöf
Danica sjávarafurðir ehf.
Dekurhornið ehf., snyrtistofa
Dómkirkjan í Reykjavík
Dýraspítalinn Víðidal ehf.
Eðalflutningar ehf.
Efling stéttarfélag
Efnalaugin Katla ehf.
Eggert Kristjánsson hf.
Eignaumsjón hf.
Elding Trading Co ehf.
Endurskoðun og reikningsskil hf.
Ernst & Young ehf.
Extra lagnir ehf.
Fasteignasalan Miklaborg
Fasteignasalan Þingholt ehf.
Felgur smiðja ehf.
Ferðaskrifstofan VITA
Ferðaþjónusta bænda hf.
Félag bókagerðarmanna
Félag íslenskra bifreiðaeigenda
Félag tanntækna og aðstoðarfólks 

tannlækna
Finnbogi Helgason tannsmiður
Fjallamenn – Mountaineers of 

Iceland
Fjárhald ehf.
Fjármálaeftirlitið
Fjöður ehf., þvottahús
Formverk
Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur ehf.
Garðmenn ehf.
Garðs Apótek ehf.
GÁ húsgögn ehf.
Gátun ehf., bókhaldsþjónusta
Gjögur hf.
Gjörvi ehf.
GO múrverk ehf.
Góð heilsa, heilsubúð
Gray Line Iceland
GTG endurskoðun ehf.
Guðjón Guðmundsson ehf.
Guðmundur Arason ehf., smíðajárn
Guðmundur Jónasson ehf.
Gunnar Eggertsson hf.
Hamborgarabúlla Tómasar
Hárgreiðslustofa Hrafnhildar
Hármiðstöðin
Hársnyrtistofa Dóra
Hitastýring hf.
Hjúkrunarheimilið Skjól
Hljóðfærahúsið ehf.
Hópferðabílar Snælands  

Grímssonar ehf.
Hótel Frón ehf.
Hreyfimyndasmiðjan ehf.
Húsasmiðurinn ehf.
Hússtjórnarskóli Reykjavíkur
Hverafold bakarí
Hvíta húsið hf., auglýsingastofa
Höfðahöllin, bílasala
Höfðakaffi ehf.
IBH ehf.
Icepack ehf.
Iðntré ehf.
Innform ehf.
InnX innréttingar ehf.
Intellecta ehf.
Ísbúðin Erluís
Ísfrost ehf.
Íslandsstofa
Íslensk endurskoðun ehf.
Íslensk erfðagreining
Íslenska umboðssalan hf.
Íslenskir endurskoðendur
Ísold ehf.
Íþróttasamband fatlaðra
J. S. Gunnarsson hf.
Jafnvægi ehf., Aveda
JP Lögmenn ehf.

K. Pétursson ehf.
Kaffi París
Kaffifélagið
Kemi ehf.
Kjörgarður
Klettur – sala og þjónusta ehf.
Klipphúsið ehf.
Kolibri ehf.
Kórall sf.
Kramhúsið ehf.
Krydd og Kaviar ehf.
Kvika ehf.
Lambakjot.is
Landar ehf.
Láshúsið ehf.
Lifandi vísindi
Lionsumdæmið á Íslandi
Listvinahúsið, leirkerasmíði
Litla sendibílastöðin
Litróf ehf.
Ljósafoss ehf.
Ljósin í bænum
Ljúfmetisverslunin Búrið
Local
Loftstokkahreinsun.is
LOG lögmannsstofa sf.
Lögfræðiþjónusta Sigurðar 

Sigurjónssonar hrl.
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsstofa Jóns G. Briem hrl.
Lögskil ehf.
Löndun ehf.
Magnús Arnar Einarsson 

húsasmíðameistari
Mannvit ehf.
Margt smátt ehf.
MD vélar ehf.
Mecca Spa ehf.
MS Armann skipamiðlun ehf.
Myndhraði ehf.
NASDAQ Iceland
Neskirkja
Nínukot ehf.
Nýi tónlistarskólinn
Nýi ökuskólinn ehf.
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
Oddgeir Gylfason, tannlæknir  

og læknir
Og svo ehf.
Orka ehf.
Orkuvirki ehf.
Ormsson
Ortis tannréttingar slf.
Ostabúðin
ÓK Lögmenn slf.
Ólafur Þorsteinsson ehf.
Ósal ehf.
Páll V. Einarsson slf.
PG Þjónustan ehf.
Pixel ehf.
Pizza Royal ehf.
Plastco ehf.
Poulsen ehf.
R3 ehf.
Rafha ehf.
Rafneisti ehf.
Rafstilling ehf.
Rafsvið sf.
Rafver hf.
Rafþjónustan slf.
Ratsjá ehf.
Ráðgjafar ehf.
Regla.is, bókhaldskerfi
Reikniver ehf.
Reki ehf.
Remax Alpha
REMAX Ísland
Reykjagarður hf.
Reykjavik Residence Hotel
Reykjavíkurborg
Reykjavíkurprófastsdæmi eystra
Réttingaverkstæði Bjarna  

og Gunnars ehf.
Réttur lögmannsstofa
Rossopomodoro, veitingastaður
S.B.S. innréttingar
Safalinn ehf.
Samiðn, samband iðnfélaga
Samskipti ehf.
Samtök starfsmanna  

fjármálafyrirtækja – SSF
Scanmar á Íslandi ehf.
Seðlabanki Íslands
Sindri RE-46
Sjáðu gleraugnaverslun
Sjómannasamband Íslands
Sjónarlind, bókabúð
Sjónlag hf.
Skorri ehf.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.
SM kvótaþing ehf.
Sportbarinn
Sportís ehf.
Sportlíf
Stansverk ehf.
Stjörnuegg hf.
Stoð pallaleiga ehf.
Stólpi gámar ehf., gámaleiga og -sala
Suzuki bílar hf.
SVÞ – Samtök verslunar og þjónustu
Sægreifinn
Söluturninn Vikivaki
Söngskólinn í Reykjavík
Tandur hf.
Tannlæknastofa Geirs A. Zoëga
Tannlæknastofa Sigríðar Rósu 

Víðisdóttur
Tannlæknastofa Sigurjóns 

Arnlaugssonar ehf.
Tannréttingar sf.
Tannval Elínar og Kristínar Gígju
Tapashúsið
TCM Innheimta ehf.
Teiknistofan Arkitektar
THG Arkitektar ehf.

Tilraunastöð Háskóla Íslands  
í meinafræði

Timberland Kringlunni og  
Timberland Laugavegi

Tónastöðin ehf.
Tónmenntaskóli Reykjavíkur
Tónskóli þjóðkirkjunnar –  

Grensáskirkju
Trackwell hf.
Trésmiðja Magnúsar F. Jónssonar
Tækniskólinn – skóli atvinnulífsins
Tölvar ehf.
Tölvu- og verkfræðiþjónustan
Tösku- og hanskabúðin ehf.
Ullarkistan ehf.
Úra- og klukkuverslun Gilberts Ó. 

Guðjónssonar
Úra- og skartgripaverslun Heide ehf.
VA arkitektar ehf.
Verðbréfaskráning Íslands hf.
Verkfræðistofan VIK ehf.
Verkfærasalan ehf.
Versa ehf.
Verslunin Brynja ehf.
Verslunin Rangá
Vesturröst
Vélar og verkfæri ehf.
Þ.G. verktakar ehf.
Þorsteinn Bergmann ehf.
Þvottahúsið A. Smith ehf.
Ökuskólinn í Mjódd ehf.
Ölstofa Kormáks og Skjaldar ehf.
Örninn ehf.

SELTJARNARNES
Aðalbjörg RE-5 ehf.
Bílaverkstæði Ella
Seltjarnarneskirkja
Vökvatæki ehf.

KÓPAVOGUR
ALARK arkitektar ehf.
Allianz á Íslandi hf.
AP varahlutir ehf.
Arnardalur sf.
Ásborg slf.
Bak Höfn ehf.
Bifreiðasmiðja Sigurbjörns 

Bjarnasonar ehf.
Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf.
Bílaklæðningar hf.
Bílaleiga Reykjavíkur
Bílasprautun og réttingar Hjartar
Bílaverkstæði Kjartans og  

Þorgeirs sf.
Bílaþvottastöðin Lindin ehf.
Bílhúsið ehf.
Blikksmiðjan Vík ehf.
Brunabótafélag Íslands
Digranessókn
Einar Beinteins ehf. 
Eureka Golf ehf.
Faglagnir
Farice ehf.
Feris ehf.
Flugfélagið Atlanta hf.
Frostmark ehf.
Go2 Flutningar ehf.
goddi.is
Hegas ehf.
Hilmar Bjarnason ehf., rafverktaki
Hjallakirkja
Húsfélagaþjónustan ehf.
Hvellur – G. Tómasson ehf.
Ingi hópferðir ehf.
Init ehf.
Ísfix ehf.
Íslandsspil sf.
Íslenskt marfang ehf.
Íslenskt sjávarfang ehf.
Íslyft – Steinbock þjónustan
Klukkan, úr og skartgripir
Lakkskemman ehf.
Línan ehf.
Ljósvakinn ehf.
Loft og raftæki ehf.
Lokasjóður ehf., bókhaldsstofa
Mannrækt og menntun ehf.
Margmiðlun ehf.
MHG verslun ehf.
Nobex ehf.
Norm X ehf
Nýi tölvu- og viðskiptaskólinn ehf.
Nýja kökuhúsið ehf.
Pottagaldrar ehf.
Rafbreidd ehf., 

heimilistækjaviðgerðir
Rafís ehf.
Rafmiðlun hf.
Rafnar ehf.
Rafvirkni ehf.
Reynir bakari
Réttingaþjónustan ehf.
Sálarrannsóknarfélag Íslands
Skuggabyggð ehf.
Slökkvitækjaþjónustan ehf.
Sólarfilma ehf.
Tannhjól ehf.
Útfararstofa Íslands ehf.
Vatnsborun ehf.
Verkfræðistofan VSI öryggishönnun 

og ráðgjöf ehf.
Vetrarsól ehf., verslun
Þórutindur ehf.

GARÐABÆR
Apótek Garðabæjar
Bílasprautun Íslands ehf.
Denar ehf.
Garðabær
Geislatækni ehf. – laserþjónustan
Icewear
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
K.C. Málun ehf.
Ljósmyndastofa Garðabæjar ehf.

Loftorka ehf.
Mekka – bifreiðaverkstæði 

Garðabæjar ehf.
Onno ehf.
S.S. Gólf ehf.
Val-ás ehf.
Vélsmiðja Þorgeirs ehf.
Vörukaup ehf., heildverslun
Vörumerking ehf.
Würth á Íslandi ehf.
Öryggisgirðingar ehf.

HAFNARFJÖRÐUR
Alexander Ólafsson ehf.
Ás, fasteignasala ehf.
Ásafl ehf.
Bergplast ehf.
Bílaverk ehf., bílamálun og réttingar
Blómabúðin Burkni ehf.
Bor ehf.
Dverghamrar ehf.
Ecospira
Eiríkur og Einar Valur ehf.
EÓ-Tréverk sf.
Essei ehf.
Fjörukráin – Hótel Víking
Flúrlampar ehf.
G.S. múrverk ehf.
Gaflarar ehf., rafverktakar
Gára ehf.
H. Jacobsen
Hafnarfjarðarhöfn
Hans-verk ehf.
H-Berg ehf.
Heimir og Jens ehf.
Hjólasprettur ehf.
Hlaðbær-Colas hf., malbikunarstöð
Ican – beykireykt þorsklifur ehf.
Ísrör ehf.
Krossborg ehf.
Lagnameistarinn ehf.
Lögmenn – Hlöðver Kjartansson hrl.
Markus Lifenet ehf.
Matbær ehf.
MEDOR ehf.
Netorka hf.
Nonni Gull
Opal Sjávarfang ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Rafrún ehf.
S.G múrverk ehf.
Spennubreytar
Stálnaust ehf.
Stálorka
Sæli ehf.
Teknís ehf.
ThorShip
Umbúðamiðlun ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Víðir og Alda ehf.
VSB verkfræðistofa ehf.

ÁLFTANES
Bessastaðasókn

VOGAR
Stálafl Orkuiðnaður ehf.

REYKJANESBÆR
Arkitektastofan Örk
Bókhalds- og rekstrarþjónusta 

Gunnars Þórarinssonar
Brautarnesti
DMM Lausnir ehf.
Húsagerðin ehf., trésmiðja
Ice Group Ltd.
Keflavíkurkirkja
Langbest ehf.
Lyfta ehf.
M2 fasteignasala og leigumiðlun
Nesraf ehf.
Nettó
Pulsuvagninn í Keflavík
Reiknistofa fiskmarkaða hf.
Renniverkstæði Jens Tómassonar
Reykjanesbær
Rörlagningamaðurinn ehf.
Rörvirki sf.
Samband sveitarfélaga á 

Suðurnesjum
Sigurjónsbakarí
Skipting ehf.
Skólamatur ehf.
Sporthúsið Reykjanesbæ
Starfsmannafélag Suðurnesja
Suðurflug ehf.
Toyota Reykjanesbæ

GRINDAVÍK
Bókvit ehf.
Hársnyrtistofan Rossini ehf.
Marver ehf.
TG raf ehf.
Veitingastofan Vör ehf.
Vísir hf.
Þorbjörn hf.

SANDGERÐI
Vélsmiðja Sandgerðis ehf.
Þensla ehf.

GARÐUR
Aukin Ökuréttindi ehf.
Gunnar Hámundarson ehf.
Útskálakirkja

MOSFELLSBÆR
Blikksmiðjan Borg ehf.
Brunnlok ehf.
Dalsbú ehf.
Fagverk verktakar sf.
Garðagróður ehf.
GT-bílar ehf.
Hestaleigan Laxnesi
Matfugl ehf.

Mosfellsbakarí
Múlalundur, vinnustofa S.Í.B.S.
Nonni litli ehf.
Sjöund slf.
Vélsmiðjan Sveinn ehf.

AKRANES
Brautin ehf.
Galito veitingastaður
Grastec ehf.
Hús og bátar ehf.
Kaffi ást ehf.
Practica, bókhaldsþjónusta
Rafnes sf.
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Snókur verktakar ehf.
Þorgeir og Ellert hf.

BORGARNES
Eyja- og Miklaholtshreppur
J.K. Lagnir ehf.
Jörvi hf., vinnuvélar
Sprautu- og bifreiðaverkstæði 

Borgarness sf.
Traktorsverk ehf.
Trésmiðja Pálma
Vélabær, bíla- og búvélaverkstæði
Vélaverkstæðið Vogalæk
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf.

REYKHOLT BORGARFIRÐI
Garðyrkjustöðin Sólhvörf
Garðyrkjustöðin Varmalandi

STYKKISHÓLMUR
Marz sjávarafurðir ehf.
Þórsnes ehf.

GRUNDARFJÖRÐUR
Hótel Framnes
Þjónustustofan ehf.

ÓLAFSVÍK
Rafn ehf.
Steinprent ehf.
Steinunn ehf.
TS vélaleiga ehf.
Verslunin Kassinn ehf.

BÚÐARDALUR
Dalabyggð
Rafsel Búðardal ehf.

REYKHÓLAHREPPUR
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf.

ÍSAFJÖRÐUR
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
GG málningarþjónusta ehf.
Hamraborg ehf.
Harðfiskverkun Finnboga
Rörás ehf.
Sólberg ehf.
Verkalýðsfélag Vestfirðinga
Vestfirskir verktakar ehf.
Vélsmiðja ÞM

BOLUNGARVÍK
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf.
Flugrúta Bolungarvík
Glaður ehf.
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf.
Vélvirkinn sf.

SÚÐAVÍK
Súðavíkurhreppur

PATREKSFJÖRÐUR
Albína verslun
Bílaverkstæðið Smur- og 

dekkjaþjónustan
Grunnslóð ehf.
Nanna ehf., vöruflutningar
Oddi hf., fiskvinnsla/útgerð
Vesturbyggð

TÁLKNAFJÖRÐUR
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf.
T.V. Verk ehf.

ÞINGEYRI
Brautin sf.
Grillir ehf.

STAÐUR
Kvenfélagið Iðunn

HÓLMAVÍK
Grundarás ehf.
Hótel Laugarhóll
Kaupfélag Steingrímsfjarðar

ÁRNESHREPPUR
Hótel Djúpavík ehf.

HVAMMSTANGI
Sveitasetrið Gauksmýri

BLÖNDUÓS
Blönduósbær
Húnavatnshreppur
Sveitabakarí sf.

SKAGASTRÖND
Rafmagnsverkstæðið Neistinn ehf.
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf.
Skagabyggð
Sveitarfélagið Skagaströnd
Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf.
Vélaverkstæði Skagastrandar
Vík ehf.

SAUÐÁRKRÓKUR
Dögun ehf.
FISK-Seafood ehf.
Fjólmundur ehf.
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk ehf.
Skagafjarðarveitur
Skinnastöðin hf.
Tannlæknastofa Ingimundar 

Guðjónssonar ehf.
Verslun Haraldar Júlíussonar
Vörumiðlun ehf.

VARMAHLÍÐ
Akrahreppur Skagafirði
Ferðaþjónustan Bakkaflöt

SIGLUFJÖRÐUR
Fjallabyggð
Siglufjarðarkirkja
Veitingastaðurinn Torgið ehf.

AKUREYRI
Akureyrarkirkja
Almenna lögþjónustan ehf.
Ambassador ehf.
AUTO ehf., bílapartasala
B. Snorra ehf.
Baugsbót ehf., bifreiðaverkstæði
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf.
Bláa kannan ehf.
Blikkrás ehf.
Bústólpi ehf.
Félagsbúið Hallgilsstöðum
Geisli, gleraugnaverslun
Goya Tapas bar
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf.
Hagvís ehf., heildverslun
Hnýfill ehf.
Höldur ehf., bílaleiga
Ísgát ehf.
J M J herrafataverslun
K.B. bólstrun
Keahótel ehf.
KG sendibílar
Knattspyrnufélag Akureyrar
Kraftbílar ehf.
Ljósco ehf.
Lögmannshlíð lögfræðiþjónusta ehf.
Lögmannsstofa Akureyrar ehf.
Meðferðarheimilið Laugalandi
Miðstöð ehf.
Passion, hársnyrtistofa
Pípulagningaþjónusta Bjarna F. 

Jónassonar ehf.
Rafmenn ehf.
Raftákn ehf., verkfræðistofa
Rakara- og hárstofan Kaupangi
Reynir ráðgjafastofa
Samherji ehf.
Samvirkni ehf.
Slippurinn Akureyri ehf.
Snyrtistofa Gunnhildar
Sólskógar ehf.
Stefna ehf.
Tannlæknahúsið sf.
Tannlæknastofa Björns  

Rögnvaldssonar
Trétak ehf.

DALVÍK
Bruggsmiðjan Kaldi ehf.
G.Ben útgerðarfélag ehf.
Gistihúsið Skeið
Híbýlamálun, málningarþjónusta ehf.
Kussungur ehf.
O Jakobsson ehf.
Sparisjóður Norðurlands
Vélvirki ehf., verkstæði

ÓLAFSFJÖRÐUR
Árni Helgason ehf., vélaverkstæði
Norlandia ehf.
Vélsmiðja Ólafsfjarðar hf.

HÚSAVÍK
Framhaldsskólinn á Húsavík
Norðurþing
Skóbúð Húsavíkur ehf.
Steinsteypir ehf.

FOSSHÓLL
Fosshóll ehf.

MÝVATN
Hestaleigan Safarí hestar
Jarðböðin við Mývatn

VOPNAFJÖRÐUR
Blikar ehf.
Ferðaþjónustan Syðri-Vík
Hofssókn
Símabær ehf.

EGILSSTAÐIR
Austfjarðaflutningar ehf.
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Bólholt ehf.
Ferðaskrifstofa Austurlands
Fljótsdalshérað
G. Ármannsson ehf.
Gistihúsið Egilsstöðum
Héraðsprent ehf.
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf.
Klausturkaffi ehf.
Miðás ehf.
Myllan ehf.
Rafey ehf.
Sentrum ehf.
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf.
Ylur hf.
Þ.S. verktakar ehf.

SEYÐISFJÖRÐUR
Gullberg ehf., útgerð

REYÐARFJÖRÐUR
Félag opinberra starfsmanna  

á Austurlandi
Launafl ehf.

ESKIFJÖRÐUR
Egersund Ísland ehf.
Fjarðaþrif ehf.
Tanni ferðaþjónusta ehf.

NESKAUPSTAÐUR
Fjarðahótel
Fjarðalagnir ehf.
Nestak ehf., byggingaverktaki
Síldarvinnslan hf.
Tónspil ehf.
Verkmenntaskóli Austurlands

FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR
Loðnuvinnslan hf.
Vöggur ehf.

STÖÐVARFJÖRÐUR
Ástrós ehf.

HÖFN Í HORNAFIRÐI
AJTEL ICELAND ehf.
Ferðaþjónustan Brunnavöllum
Hafnarsókn
Jökulsárlón ehf.
Rósaberg ehf.
Skinney-Þinganes hf.
Sveitarfélagið Hornafjörður
Uggi SF-47
Þingvað ehf.
Þrastarhóll ehf.

SELFOSS
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Bíltak ehf.
Bílverk BÁ ehf., bílamálun og 

bílaréttingar
Brandugla slf., þýðingar
Eðalbyggingar ehf.
Fasteignasalan Árborgir ehf.
Ferðaþjónustan Úthlíð
Félag opinberra starfsmanna 

Suðurlandi
Flóahreppur
Freistingasjoppan sf.
Garðyrkjustöðin Engi
Gesthús Selfossi, gistihús og 

tjaldsvæði
Jötunn vélar ehf.
Krás ehf.
Kvenfélag Grímsneshrepps
Mjölnir, vörubílstjórafélag
Písl ehf.
Pylsuvagninn Selfossi við 

brúarendann
Sláttu- og garðaþjónusta Suðurlands
Súperbygg ehf.
Svavar Sveinsson
Útfararþjónustan Fylgd ehf.

HVERAGERÐI
Garðyrkjustöð Ingibjargar
Hveragerðiskirkja

ÞORLÁKSHÖFN
Frostfiskur ehf.

ÖLFUS
Eldhestar ehf.
Stokkar og steinar sf.

FLÚÐIR
Ferðaþjónustan Ásatún
Hitaveita Flúða og nágrennis
Hrunamannahreppur
Íslenskt grænmeti

HELLA
Fannberg ehf.
Freyðing ehf.
Hestvit ehf.
Varahlutaverslun Björns Jóhannsson
Verkalýðsfélag Suðurlands

HVOLSVÖLLUR
Búaðföng
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
Gestastofan Þorvaldseyri
Rafverkstæði Ragnars ehf.
Rangárþing eystra

VÍK
Gisting Görðum
Mýrdalshreppur

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Geirland ehf., hótel og 

veitingarekstur
Hótel Laki
Icelandair Hótel Klaustur

VESTMANNAEYJAR
Bíla- og vélaverkstæðið Nethamar 

ehf.
Godthaab í Nöf ehf.
Hárstofa Viktors
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Langa ehf.
Rannsóknarþjónustan  

Vestmannaeyjum
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf.
Útgerðarfélagið Már ehf.
Vinnslustöðin hf.
Þekkingarsetur Vestmannaeyja
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18. desember, 2014
„Stundum held ég að kannski færi best á því að 
björninn okkar sæti bara kyrr. Hann ætti kannski 
að hætta að elta svín og villigelti um barrskógana 
og fara heldur að tína ber og éta hunang. Þá yrði 
hann kannski látinn afskiptalaus. En nei, hann fær 
ekki að vera það. Vegna þess að alltaf verður ein-
hver til þess að reyna að setja björninn í keðjur. Og 
um leið og búið er að setja hann í keðjur þá munu 
þeir rífa úr honum tennurnar og klærnar. Í þessari 
líkingasögu er ég að vísa til máttarins sem býr í 
kjarnorkufælingu.“

Vladimír Pútín, forseti Rússlands, 
á blaðamannafundi í Moskvu.

PIRRINGUR RÚSSA

OPNUNARTÍMAR

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00
Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

249.900

4K-UHD

Ótrúlegt leikjaskrímsli frá Lenovo drekkhlaðin 
allri nýjustu tækni með 4K ULTRA-HD skjá og 
gífurlega öflugu GTX 960 leikjaskjákorti.

• Intel Core i7-4720HQ 3.6GHz Turbo 8xHT
• 16GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 15.6’’ Ultra HD 4K IPS skjár 3840x2160
• 4GB GeForce GTX 960M leikjaskjákort
• 2.1 JBL Dolby Digital Plus hljóðkerfi
• AccuType lyklaborð með baklýsingu
• 433Mbps WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

Y504K
LÚXUS LEIKJAFARTÖLVA FRÁ LENOVO

ÞESSI VAR AÐ LENDA:)

BAKLÝSTLYKLABORÐ Í FULLRI STÆRÐ

LÚLÚLÚ

3840x2160

4K-UHD
4GB GTX 960 ALVÖRU 

LEIKJASKJÁKORT!

24.900

• 50W RMS og 50Hz - 20kHz tíðnissvið
• Öflug 5.25” segulvarin bassakeila
• Hárnákvæmur 1” tweeter úr silki
• Drone FX tæknin skilar kristaltærum hljóm
• Hammer Bass tækni fyrir meiri bassa
• Bluetooth móttakari RCA og jack tengi
• Tengist þráðlaust við síma og fleiri tæki

KÜRBISBT
2.1 HLJÓÐKERFI

BLUETOOTH ÞRÁÐLAUST

119.900

• AMD A8-5557M Quad Core 3.1GHz Turbo
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 1TB SATA3 Ultra Fast harðdiskur
• 15.6’’ HD LED CineCrystal 1366x768
• 2GB HD8750M DUAL leikjaskjákort
• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• 4.0 Dolby Home Theater v4 hljóðkerfi
• 720p HD Crystal Eye vefmyndavél
• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

8555GTK5555858585888NÝ
KYNSLÓÐ
ÖRÞUNN AÐEINS 

18mm OG FISLÉTT

V5-552G

VINSÆLASTA FARTÖLVAN OKKAR;)
249.900
ALGENGT VERÐ 309.990

• Intel Core i5-4288U 3.1GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SSD PCIe Flash - 60% hraðari
• 13.3’’ IPS Retina 2560x1600 skjár
• Intel Iris Graphics og HDMI tengi
• AC WiFi, BT4.0, USB 3.0, Thunderbolt 2
• Apple OS X Mavericks stýrikerfi
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MacBookPro
13” RETINA 256GB
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HEYRNARTÓL
19.900

ÞRÁÐLAUS LEIKJAHEYRNARTÓL

Þráðlaus lúxus leikjaheyrnartól frá Creative með 
ofur flottri RGB lýsingu, aftengjanlegur mic og 
sérstaklega hönnuð til þess að skila ótrúlega 
nákvæmum og þéttum hljómi til þín ;)

• Ótrúleg þráðlaus Creative heyrnartól
• Sérhönnuð með leikjaspilun í huga
• Hágæða 50mm Neodymium hátalarar
• Hámarks hljómgæði með SBX Pro Studio
• Sérstillanleg RGB lýsing á heyrnartólum
• Hnappar til að stýra öllum helstu aðgerðum
• Aftengjanlegur noise cancelling hljóðnemi
• 16 tíma afspilun sem hleður meðan þú spilar
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15.6” ACER EXTENSA

49.900
EX2508

ACER
EXTENSA

15.6” fartölva með Intel 

Dual Core örgjörva, 4GB 

minni, 500GB disk og 

Windows 8.1 
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16GB iPad Air 2

74.900
16GB AIR2 WIFI

9.7” RETINA WiFi 64GB
99.900

ALGENGT VERÐ 119.990

iPadAir2

1TB SLIM FLAKKARI
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14.900
1TB SLIM

7” SPJALDTÖLVA

19.900
B1-750
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ACER
ICONIA
Ný kynslóð enn öflugri og 
þynnri spjaldtölva frá Acer 

með 7” IPS HD fjölsner-
tiskjá með Zero Air Gap og 

Anti-fingerprint tækni 
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21.900

• Prentar, skannar og ljósritar - þráðlaust!
• 6 hylki (550-PGBK, 551-Y/M/C/BK/GY)
• Prentar báðum megin með Auto Duplex
• ISO hraði 15 bls á mín í svörtu / 10 í lit
• AirPrint sem prentar frá Android o. fl.
• 1200x2400dpi hágæða A4 skanni
• 6.2cm litaskjár sýnir myndir og aðgerðir
• USB 2.0 og WiFi, PC, Mac og Linux

MG7550
WiFi FJÖLNOTATÆKI

ALGENGT VERÐ 29.995
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PÁSKATILBOÐ

ÚRVALIÐ ER Í STÆRSTU TÖLVUVERSLUN LANDSINS!

FERMINGAR
VEISLA

2010 Rúmenía samþykkir að 
Bandaríkin setji upp 

flugskeytavarnir þar í landi.

2011 Fyrsta bandaríska her-
skipið, USS Monterey, 

var sent til Miðjarðarhafsins með 
Aegis-flugskeytavarnarkerfi um borð. 

2015 Aegis-flugskeytavarnar-
kerfi verður sett upp í 

Rúmeníu.

2018 Aegis-flugskeytavarnar-
kerfi verður sett upp í 

Póllandi.

| 18. DES 2014 | 15. MARS 2015 | 21. MARS 2015 | 26. MARS 2015

15. mars, 2015
„Við vorum reiðu-
búnir til þess.“
Vladimír Pútín, 
forseti Rússlands, í 
rússneskri heimildar-
mynd um innlimun 
Krímskaga, spurður 
hvort Rússar hafi ver-
ið tilbúnir til þess að 
hafa kjarnorkuvopn 
í viðbragðsstöðu 
vegna deilunnar um 
Krímskaga.

21. mars, 2015
„Ég held að Danir átti 
sig ekki til fulls á því 
hvaða afleiðingar það 
hefði ef Danmörk tæki 
þátt í flugskeytavörnum 
undir stjórn Bandaríkj-
anna. Ef það gerist geta 
dönsk herskip orðið 
skotmörk rússneskra 
kjarnorkuflauga.“ 

Mikhaíl Vanín, 
sendiherra Rússlands í 

Danmörku

26. mars, 2015
„Afstaða okkar, sjálfstæð 
stefna okkar og jafnvel 
tilraunir okkar til þess 
að koma fólki í neyð 
til hjálpar, þar á meðal 
í Úkraínu og á fleiri 
svæðum, valda hreinlega 
pirringi af hálfu þeirra 
sem við höfum venju-
lega kallað félaga okkar 
og samstarfsaðila.“

Vladimír Pútín 
Rússlandsforseti

26. mars, 2015
„Til lengri tíma litið munu Bandaríkin, 
í samvinnu við bandamenn sína, halda 
áfram þeirri stefnu sinni sem miðar að 
pólitískri og efnahagslegri einangrun 
Rússlands, þar á meðal til að takmarka 
möguleika Rússlands til að flytja út orku 
frá auðlindum sínum og þröngva hergagna-
framleiðslu Rússlands út af öllum mörk-
uðum, og skapa þá um leið erfiðleika fyrir 
framleiðslu á hátæknivörum í Rússlandi.“

Sérfræðingar rússneska Öryggisráðsins 
í yfirlýsingu um þjóðaröryggisstefnu 

Bandaríkjanna

björninn bæði ekki um leyfi til 
að gera það sem honum sýndist. 
Hann væri „meistari barrskógar-
ins“ og eftirléti engum yfirráða-
svæði sitt.

Spenna milli Vesturlanda og 
Rússlands hefur vaxið hratt und-
anfarið hálft annað ár, einkum 
vegna átakanna í Úkraínu sem 
kostað hafa þúsundir manna 
lífið. Pútín Rússlandsforseti 
sakar Vesturlöndin, og þá eink-
um Bandaríkin, um að hafa staðið 
á bak við valdarán í Kænugarði. 
Vesturlönd saka Pútín á móti 
um að hafa stutt leynt og ljóst 
aðskilnaðarsinna í átökunum í 
austanverðu landinu.

Í rússneskri heimildarmynd 
um Krímskaga, sem sýnd var í 
rússneska ríkissjónvarpinu um 
miðjan mars, viðurkenndi Pútín 
fúslega að hafa haft frumkvæði 
að því að innlima Krímskaga 
fyrir rétt rúmlega ári. Í þessari 
heimildarmynd viðurkennir Pútín 
einnig að hafa verið tilbúinn til að 
grípa til kjarnorkuvopna í átökun-
um um Krímskaga.

Pirringur
Afstaða Vesturlanda í Úkraínu-
stríðinu, ásamt refsiaðgerðum 
tengdum kröfum um að Rússar 
láti vera að skipta sér af innan-
landsstjórnmálum í Úkraínu, er 
ekki það eina í fari Vesturlanda 
sem rússneskir ráðamenn hafa 
átt erfitt með að sætta sig við.

Lengi hefur verið vitað að 
Rússar eru mjög ósáttir við 
áform NATO og Bandaríkjanna 
um að setja upp flugskeytavarn-
ir í Austur-Evrópu, og líta á það 
sem beina ógn við sig.

Leiðtogar Bandaríkjanna og 
NATO hafa ítrekað reynt að halda 
því fram að þessu varnarkerfi sé 
ekki beint gegn Rússlandi, en á 
þann málflutning leggja rúss-
neskir ráðamenn lítinn trúnað. 
Bandaríkjamenn sögðust lengi 
vel hafa meiri áhyggjur af kjarn-
orkuáformum Írans, og að auki 
hryðjuverkamönnum í Mið-Aust-
urlöndum.

Þegar hins vegar rússneskur 
fréttamaður spurði Pútín Rúss-
landsforseta hvort þetta væri 
ekki bara rétt hjá Bandaríkja-
mönnum, að þeir litu ekki á 
Rússland heldur Íran sem ógn, 
þá setti að forsetanum óstjórn-
legan hlátur.
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Ég var að tala um Júdas. Manninn 
sem sveik meistara sinn Jesú frá 
Nasaret og var úthrópaður versti 
níðingur heimsins. Fyrir viku hafði 
ég náð að skoða hvað sagt var  um 
Júdas og þá einkum afdrif hans 

í tveimur elstu guðspjöllunum, þeim sem 
kennd eru við Markús og Matteus. Og ég vísa 
í því sambandi til flækjusögunnar fyrir viku, 
en hlýt þó að endurtaka að hjá Markúsi var 
ekkert sagt um hvað varð um Júdas eftir að 
hann sveik meistara sinn, en Matteus kvað 
hann hafa gengið út og hengt sig, svo djúpan 
móral hefði hann fengið eftir að hafa horft 
upp á Jesú handtekinn fyrir sinn tilverknað. 
Og hann átti að hafa fleygt þeim 30 silfur-
peningum, sem hann fékk fyrir svikin, aftur 
í æðstu prestana sem höfðu greitt honum féð. 
Og svo bætti guðspjallamaðurinn við frásögn 
af því hvað prestarnir hefðu gert við pen-
ingana, keypt fyrir þá akur sem síðan hefði 
verið notaður til að jarðsetja útlendinga.

Sú frásögn er öll hin skrýtnasta og virð-
ist í raun einna helst vera tilraun til að skýra 
af hverju þessi óviðkomandi akur hafi verið 
kallaður „blóðakur“ – sem sé af því hann var 
keyptur fyrir „blóðpeninga“. Um leið hafi 
frásögn Matteusar verið ætlað að varpa akk-
erum í spádómum Gamla testamentisins, en 
guðspjallamennirnir lögðu allir mikið upp úr 
því að geta tengt frásagnir sínar af Jesú við 
orð spámanna Gamla testamentisins og fóru 
stundum heillangar Fjallabaksleiðir til þess.

En hvað hafði þá Lúkas um þennan erki-
svikara páskanna að segja? Hann skrif-
aði guðspjall sitt líklega um svipað leyti og 
Matteus; sennilega um árið 80-90 eftir Krist, 
eða jafnvel nokkru síðar. Í því felst að Lúkas 
sat við skriftir í besta falli heilum 50 árum 
eftir að Jesú var krossfestur. Og ljóst má vera 
að þótt Lúkas hafi augljóslega haft guðspjall 
Markúsar til hliðsjónar þegar hann skrifaði 
sína frásögn, þá hefur hann ekkert vitað um 
hvað Matteus hafði til mála að leggja, enda er 
til dæmis frásögn hans af Júdasi og afdrifum 
hans allt önnur en Matteus greindi frá.

Lúkas segir í fyrsta lagi frá því að Júdas 
hafi svikið Jesú ekki af fégræðgi, heldur af 
því að „Satan fór í [hann]“ og hann bauðst til 
að framselja Jesú alveg án þess að biðja um 
fé fyrir, þótt að vísu hafi prestarnir síðan 

boðið honum ótilgreinda upphæð 
(ekki minnst á 30 silfurpeninga 
altso) og hann gengið að því. 
Í guðspjalli Lúkasar er svo 
sagt frá svikum Júdasar í 
Getsemane-garðinum, það 
er hin kunnuglega frásögn 
af því þegar hann kyss-
ir meistara sinn svo her-
mennirnir viti hvern þeir 
eiga að handsama, en svo 
er ekki frekar minnst á 
Júdas í guðspjallinu.

Hins vegar skrifaði sami 
Lúkas líka Postulasöguna, á 
því er lítill vafi, og þar er reynd-
ar frásögn um afdrif Júdasar. Postul-
arnir koma saman eftir krossfest-
ingu og upprisu Jesú til að velja 
nýjan mann í stað Júdasar, en 
hann – segir Pétur postuli í 
frásögn Lúkasar – „keypti 
reit fyrir laun ódæðis síns, 
[en] steyptist á höfuðið og 
brast sundur í miðju svo 
að iðrin öll féllu út“. Svo 
bætir Pétur við að þess 
vegna hafi reiturinn verið 
kallaður „blóðreitur“.

Illskeytt magakveisa
Hvað er nú hér á ferð? Jú, bæði 
Matteus og Lúkas kannast sem 
sagt við að nálægt Jerúsalem hafi verið 
reitur eða skiki sem kallaður hafi verið því 
einkennilega nafni blóðakur, eða eitthvað í 
þá áttina. Og báðir þekkja sögur í kreðsum 
hinna frumkristnu um að akurinn hljóti að 
hafa tengst svikaranum Júdasi og endalokum 
hans. Og þeir eða heimildarmenn þeirra hafa 
því búið til sögur sem gætu komið því heim 

og saman. En þótt útgangspunktur 
þeirra sé hinn sami – illa fór fyrir 

Júdasi, og eitthvað tengdist það 
blóðakri – þá urðu sögurnar 
mjög ólíkar. Matteus lætur 
hann ganga út og hengja 
sig en svo eru það æðstu 
prestarnir sem kaupa 
akurinn; Lúkas lætur 
Júdas hins vegar kaupa 
akurinn og þar springur 

hann af fitu eða illskeyttri 
magakveisu  svo blóðug iðrin 

liggja úti. 
Svipaða viðleitni Matteus-

ar og Lúkasar til að leggja út af 
óljósum sögum sem þeir hafa heyrt af 

meistara sínum má sjá í jólaguð-
spjöllum þeirra. Jesú var frá 

Galíleu í norðanverðri Pal-
estínu en bæði Matteus og 
Lúkas höfðu hins vegar 
heyrt sögur sem tengdu 
hann í blábernsku við 
Betlehem í suðrinu. Þær 
sögur voru sprottnar af 
löngun hinna frumkristnu 
til að tengja Jesú við spá-

dóma Gamla testament-
isins um að nýr konungur 

myndi fæðast í Betlehem, og 
því sömdu báðir frásögn um það, 

en þær urðu gerólíkar. Hjá Matte-
usi var fjölskylda Jesú einfaldlega búsett 

í Betlehem um það leyti sem hann fæddist, 
en þurfti að flýja þaðan undan Heródesi Gyð-
ingakóngi. En Lúkas samdi sitt fræga jóla-
guðspjall um skrásetninguna og för Jósefs og 
Maríu frá Galíleu til Betlehem, en sú frásögn 
er aldeilis fráleit frá sagnfræðilegu sjónar-
miði, þótt hún kunni að vera snotur svona 
táknrænt.

Ólíkar sögur Matteusar og Lúkasar um 
afdrif Júdasar eru sem sé til marks um 
hvernig guðspjallamennirnir reyndu að búa 
til sannfærandi og samhangandi frásagnir 
úr þeim heimildum sem þeir höfðu viðað að 
sér um ævi Jesú, og komu ugglaust úr ýmsum 
áttum. Hvort þeir hafa beinlínis samið þess-
ar mismunandi sögur sjálfir eða skráð þær 
einfaldlega eftir misjöfnum heimildum, það 
skiptir svo ekki öllu máli.

„Það sem þú gjör, gjör þú skjótt“
Fjórða guðspjallið, kennt við Jóhannes, það 
segir svo nokkuð aðra sögu um Júdas. Eins og 
allir vita eru Markúsar-, Matteusar- og Lúk-
asarguðspjöll að mörgu leyti mjög skyld, enda 
kölluð „samstofna guðspjöllin“ en Jóhann-
esarguðspjall sker sig að mörgu frá hinum 
þremur. Jóhannes kann vel að hafa haft 
aðgang að ýmsum gömlum heimildum frá 
ævisögum Jesú sjálfs sem hinir þrír þekktu 
ekki til, en hann var um leið djarfari en þeir 
allir við að smíða sína eigin mynd af Jesú. 
Hans guðspjall er yngst, skrifað varla fyrr 
en um árið 100-120 e.Kr. og þá hefur Krists-
ímynd Jesú þróast heilmikið frá því hinir þrír 
guðspjallamennirnir skráðu sínar frásagnir: 
Jesú Jóhannesar er miklu meiri guð heldur en 
Jesú samstofna guðspjallanna.

Og það segir líka til sín í mynd Jóhannesar 
af Júdasi. Jóhannes telur af og frá að hans 

guðlegi Kristur geti í rauninni verið svikinn 
af dauðlegum manni, svo frásögn Jóhann-
esar gefur skýrt til kynna að svik Júdas-
ar eru bara formsatriði; í raun er allt sem 
gerist samkvæmt forskrift guðs sjálfs. Og 
Jesú hvetur hann beinlínis áfram: „Það sem 
þú gjörir, gjör það skjótt!“ Júdas Jóhannes-
ar þarf ekki einu sinni að kyssa Jesú til að 
svíkja hann, og Jóhannes sér enga ástæðu til 
að rekja örlög hans eftir svikin – svikarinn 
er lítið annað en viljalaust verkfæri í þessu 
guðspjalli og til hvers að níðast á því með því 
að búa til sögu um hve illa hafi farið fyrir 
honum? Jóhannes minnist einfaldlega ekki á 
Júdas framar.

En hins vegar er Jóhannes reyndar einn um 
að reyna að gefa aðra og ögn þekkilegri skýr-
ingu á svikum Júdasar en einskæra fégræðgi 
eða vélabrögð Satans. Það er nefnilega Júdas 
Jóhannesar sem kvartar þegar María í Bet-
aníu smyr fætur Jesú dýrum ilmsmyrslum 
og Júdas spyr hvort ekki hefði verið ráð að 
gefa peningana fátækum frekar en nota þá 
í svona pjatt.

Móðir allra synda
Júdas er í rauninni stórmerkileg persóna 
í Nýja testamentinu af því hann gefur svo 
skýrt til kynna hvernig hinir frumkristnu 
reyna að skilja og skýra veröldina og í leiðinni 
skapa sjálfir þann hugmyndaheim sem þeir 
ætla að búa í. Eins og getið var um í síðustu 
viku, þá er ekkert víst að Júdas hafi verið til, 
úr því ekki er minnst á hann í elstu heimild-
unum um Jesú og lærisveina hans sem til eru, 
bréfum Páls.

En síðan má lesa í guðspjöllunum merkilega 
þróun frá því hvernig hann er í fyrstu notaður 
til að skýra þá furðulegu og hörmulegu stað-
reynd að hinn góði meistari skuli hafa fallið 
í hendur svívirðilegra óvina og verið kross-
festur, og svo fara menn að spekúlera í, hvers 
vegna í ósköpunum gerðist það, og hlaut ekki 
ástæðan að vera fégræðgi, móðir allra synda, 
eða bara andskotinn sjálfur? Og hlaut Júdas 
þá ekki að hafa fengið makleg málagjöld? Jú, 
og menn búa til sögur um það, ólíkar sögur 
vissulega, en seinna eru gerðar klaufalegar 
tilraunir til að sameina þær, og þá er barin 
saman sú farsakennda saga sem ég rakti fyrir 
viku, sagan um hinn akfeita Júdas sem reyndi 
að hengja sig, en reipið slitnaði og þá brast 
kviður hans og iðrin lágu úti.

En svo má áfram lesa þróun Júdasar – auð-
vitað gat ekki verið að almáttugur herrann 
hafi ekki vitað af yfirvofandi svikum Júdasar, 
hann vissi það náttúrlega, og vildi það sjálf-
ur, þannig séð, því það varð að uppfylla ritn-
inguna um sjálfsfórn hans, og var Júdas þá 
kannski bara ekkert svo slæmur, hafði hann 
ekki bara misskilið meistara sinn, var það 
ekki skýringin á svikunum, sem voru eigin-
lega hvort sem er bara leikþáttur Drottins 
sjálfs?

Og endaði svo með því að Júdas fékk sitt 
eigið guðspjall löngu seinna, þar sem hann 
var hinn sanni lærisveinn, því hann hjálpaði 
þeirra allra mest til að uppfylla ritninguna. 
En þá var að vísu sagan um svikarann orðin 
of föst í sessi, sagan sem sögð verður nú um 
páskana, eina ferðina enn, hún er þrátt fyrir 
allt einföldust, og stundum er best að vera 
ekkert að flækja hlutina um of.

HVAÐ VAKTI FYRIR JÚDASI?
FLÆKJUSAGA

Illugi Jökulsson 
rekur hvernig 

myndin af erki-
svikaranum 

Júdasi þróað-
ist í ritum 

hinna frum-
kristnu. 

  En 
hins vegar 

er Jóhannes 
reyndar 

einn um að 
reyna að 

gefa aðra og 
ögn þekki-

legri 
skýringu á 

svikum 
Júdasar en 

einskæra 
fégræðgi 
eða véla-

brögð 
Satans. 

JÚDAS KYSSIR MEISTARANN  Í guðspjalli Lúkasar er sagt frá svikum Júdasar í Getsemane-garðinum

Fermingargjöf 
til framtíðar

Eternity
LED borðlampi

9.990 kr.



www.lyfja.is

Betri og 
bjartari
Lyfja 
Lágmúla
Við bjóðum ykkur velkomin í nýja og
endurbætta Lyfju Lágmúla.

Þar sameinast afbragðs þjónusta, fagleg ráðgjöf,
frábært vöruúrval og þægileg staðsetning í alfaraleið.
 
Í tilefni af breytingunum bjóðum við 25% afslátt af öllum  
vörum í verslun og glæsilega kaupauka frá birgjum.*

Við hlökkum til að sjá þig.
Lyfja Lágmúla

*Gildir ekki af lyfjum og lausasölulyfjum.  
Tilboðið gildir 26.–29. mars, á meðan birgðir endast.

verslun og glæsilega kaupauka frá birgjum.

kkum til að sjá þig.
gmúla
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BrandararBrandarar

Hrafnkell 
Daði 10 ára
 sendi okkur þessa 
flottu drekamynd.

Lögreglan handtók mann og í 
öllum látunum missti lögreglumað-
urinn húfuna og hún fauk í burtu.

„Á ég að ná í húfuna þína?“ spurði 
sá handtekni.

„Nei, heldurðu ég sé eitthvað 
ruglaður, ég næ í hana sjálfur og þú 
bíður hér á meðan.“ 

Einu sinni voru tveir menn á 
göngu. „Nei, sérðu dauða fuglinn 
þarna?“ segir annar.

Hinn lítur til lofts og segir: „Nei, 
hvar?“

 

Þjónninn: „Hrísgrjónagrautur með 
rúsínum kostar 500 krónur.“ 

Gesturinn: „Hvað kostar grautur-
inn án rúsína?“

Þjónninn: „550 krónur.“
Gesturinn: „Kostar hann virkilega 

meira án rúsína?“
Þjónninn: „Já, ég tek 50 krónur 

fyrir að tína þær úr.“
 
„Óli minn, hvað getur þú sagt mér 

um Dauðahafið?“ sagði kennarinn.
„Það er nú lítið, ég vissi ekki einu 

sinni að það væri veikt.“

Bragi Halldórsson

141

„Jæja Konráð,“ sagði Kata. „Þú sem allt veist, hvað á að gera hér?“ „Við eigum 
að klippa út þessi fjögur form,“ sagði Konráð. „Og raða þeim þannig saman að
þau myndi stóra stafinn T.“ „T,“ sagði Kata önug. „Ekki segja mér að við eigum að
búa til T.  Ég get ekki séð að það sé hægt.“ Róbert klóarði sér í hausnum. Hann gat
heldur ekki séð hvernig hægt væri að búa til stafinn T úr þessum skrítnu formum.

Getur þú raðað saman þessum formun svo úr verði stafurinn T?

Hvað eruð þið gömul? Öll: Við 
verðum öll sex ára á þessu ári.
Yrsa: Ég er reyndar orðin sex.
Karen: Ég líka.

Hvað fannst ykkur skemmtileg-
ast í heimsókninni í tónlistar-
skólann? Íris Hekla: Að syngja 
lögin.

Eruð þið búin að æfa þau 
lengi? Rebekka: Já, heilan 
mánuð að minnsta kosti.

Ætlið þið svo að syngja þau 
einhvers staðar annars staðar? 
Öll: Já, í Hörpu á barnamenn-
ingarhátíðinni í apríl. Þá verðum 
við í risastórum kór.

Var erfitt að læra þau? 
Sigurjón: Ekkert mjög.

Hvert af lögunum fannst ykkur 
skemmtilegast? Karen: Eldurinn.
Yrsa: Mér fannst líka Eldurinn 
flottastur.

En eruð þið byrjuð í tónlistar-
skóla? Íris Hekla: Ég er ekki 
byrjuð. En bróðir minn er að 
læra á saxófón. Hann er alltaf 
að æfa sig heima.
Rebekka: Ég er í kór, hann heitir 
Krúttakór. 
Sigurjón: Ég ætla að læra á 
trommur.
Karen Sævarsdóttir: Mig langar 
að læra á gítar og syngja.
Yrsa: Ég ætla að læra á píanó 
því pabbi kann á píanó og hann 
getur hjálpað mér. 

Syngja í Hörpu með 
næstum 600 krökkum
Íris Hekla Sigurðardóttir, Rebekka Ólafsdóttir, Sigurjón Sigurjónsson, Karen 
Sævarsdóttir, Yrsa Njálsdóttir og Úlfar Örn Daðason úr leikskólanum Rauðaborg 
heimsóttu Tónskóla Sigursveins nýlega eins og 590 önnur leikskólabörn. Þar 
kynntust þau hljóðfærum og sungu nokkur ný lög eft ir Tryggva M. Baldvinsson.

LEIKSKÓLABÖRN ÚR RAUÐABORG  Sigurjón, Úlfar Örn, Karen, Yrsa Rebekka og Íris Hekla.   FRÉTTABLAÐIÐ/XXXXX
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT 
1 Frelsa þing og tryggi fullkomið jafnvægi (9)
8 Af leiðum sið goða (4)
10 Læt af gaspri og fíflaskap (9)
12 Minnist sérstaklega á röggsemina (9)
13 Emjuðum vegna alsælu á gleðitímum (12)
14 Hér greinir frá ákveðnum hryggjum og rang-

færslum hvers konar (9)
15 Ferðir fugla tind af tindi er auðveldara 

svona (8) 
16 Bormálm eltir bláskel með fullskóaða fola 

(9)
18 Sefar seið með seiði sem sefar (8)
19 Aur sýnir að þær vilja vita meira (9)  
20 Gleyptir í þig eitt glitrandi smákorn trega 

þess er elskað hefur og misst (10) 
26 Hvæsið þið eftir að mikill fiskur birtist? (10)
28 Hef nóg en vil viðbót sem eykur enn á gleði 

mína (10) 
29 Hannaði mat sem sameinar steik og eftir-

rétt (10)
32 Dátt nú stunda draugar gaul í dýrðar rugli/

sólarhringur sá er núna/sem þér færir gátu 
rúna (11)

34 Fundum fjársjóð hjá frægum og fljót-
kenndum (10) 

37 Þessi tegund innheimtu er það sem farið er 
fram á (9)

38 Gefa skít í dropaglös (10) 
39 Við erum inni í því sem kalla má grunn-

kerfi (7) 
40 Klaufinn sá og kubburinn hans (8)
41 Peningur fyrir pukur (4) 
42 Unir grun um að hér sé gamaldags 

núningur og rugl í gangi (8)

LÓÐRÉTT 
1 Tel truflun af völdum gleðskapar trufla lítilláta (7)
2 Faldi börn útí sveit áður en aðkomuhyskið mætti 

(5)
3 Í skorpuskipulaginu er gert ráð fyrir öllum 

heimsins efnum (11) 
4 Kvæmin ristils eru eins og kvæðin (11)
5 Miguð þið blóðsugum? (5)
6 Plötubar er á lista yfir fleiri slíka (11)
7 Hefur ætíð hlaðið undir hafnir þótt ekki sé hann 

langur (10) 
8 Finnið búning á franskan starfsmann (10)
9 Kliður er þetta, flytjum okkur um set eða 

lækkum (10)
11 Skynja þó hættu, enda válegt mjög (9)
17 Talið nú um Capone og einveldið (7)
19 Þau sem komast hvergi mega sætta sig við 

bindindið (7)
21 Gengur til hvílu, kvinnan með krílið smáa (11)
22 Eitthvað nagar Grana og mun naga hann áfram 

(5)
23 Þessi dama orsakaði gjaldþrot númer 500 (5)
24 Prófsteinn ritgerðar um stærðfræði og eðlis-

fræði (11)
25 Finn vettvang leystra og ákveðinna (11)
27 Þau sem sigruðu í kosningunum hafa bætt 

aðbúnaðinn (10)
28 Fer með allt nema fyrsta stafinn, hann er bara 

fyrir fífl (3)
30 Frá verknum að stikkprufunni (8)
31 Eim tel ég úti, en þó er hann ákveðinn hér enn 

(8)
33 Ég fann stöng, pabbi, en hvert þvældist þú? (7)
35 Það sem sagt er um talanda (6)
36 Rakkarapakk er skorðað þá tún gerast ójöfn (6) 

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist nokkuð sem 
þarf að hækka. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 1. apríl næstkomandi á 
krossgata@frettabladid.is merkt „28. mars“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og 
fær vinningshafi eintak af 
bókinni Heklfélagið eftir 
Tinnu Þórudóttur Þorvaldar  
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Hanna S. 
Antoníusdóttir, Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
K A R T Ö F L U S T A P P A
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Á Facebook-
síðunni 

Krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.
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ODDAGATA 12
101 RVK
Opið hús laugardaginn  
28. mars kl 14:30-15:30 
• Einbýlishús 206,6 fm + 
• Einstakl.íbúð með sérinng.
• Góður garður
Verð 74,9 millj.

Uppl: Sigrún s: 857-2267/
sigrun@tingholt.is

SUÐURHELLA 6
221 Hafnarfjörður
Bókið skoðun
• Iðnaðarbil 85,5 fm
• Milliloft u.þ.b 80 fm
• Góð lofthæð
• Stór innkeyrsluhurð
• Vandað epoxygólf”
Verð 15,9 millj.
Bókið skoðun hjá Ísak  
s. 822 5588

HVASSALEITI 17 
108 RVK
Opið hús á n.k sunnudag
á milli kl. 15:00 og 15:30.
• Raðhús 258 fm
• Aukaíbúð & bílskúr
• Mikið endurnýjað.
• Skoða skipti á íbúð
• Góður garður
Verð 61,1 millj. 
Nánari uppl. Örn s: 696 7070

VESTURGATA 4
101 RVK
Til leigu 
• 3ja herb. íbúð 
• Stór stofa
• Sér inngangur
• Afhending strax
Verð  tilboð
Bókið skoðun hjá Ísak í  
s. 822 5588

Viðar Marinósson
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

TIL LEIGU

Vantar þig lykil að heimili

Þingholt hefur afhent  
lykla í 38 ár

  

Vantar eignir, fáðu lykil að sölu, sími 512 3600

lÍs en kus

✓
✓

25 - 50% afsl. af skíðavörum til páska.

Skíðahjálmar og 

bakhlífar 30 - 50% afsl.

Gönguskíðabúnaður 30% afsl.

Svigskíðabúnaður 

30 - 40% afsl.

Fjallaskíðabúnaður 25% afsl.

PÁSKASPRENGJA



VIÐ KJÖFTUM FRÁ LEYNDARMÁLINU Á MIÐVIKUDAG
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á LÆGRA VERÐI FYRIR ÞANN TÍMA
MIÐASALA Á TIX.IS OG Í LUCKY RECORDS
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Útfararþjónusta síðan 1996

Ástkær vinur minn, pabbi okkar, 
tengdapabbi, afi og langafi,

GUÐBJARTUR HARALDSSON
sem lést á Sólvangi 23. mars, verður jarð-
sunginn frá Hafnarfjarðarkirkju, Strandgötu, 
miðvikudaginn 8. apríl kl. 13.00. Þeim sem 
vilja minnast hans er bent á hjúkrunarheimilið Sólvang.

Helga Jónsdóttir
Vilhjálmur Jón Guðbjartsson Jóhanna S. Guðjónsdóttir
Haraldur Guðbjartsson Jónína M. Sveinbjarnardóttir
Jóhannes Þór Guðbjartsson Hafdís Harðardóttir
Jóhann G. Guðbjartsson Margrét Guðmundsdóttir
Hafsteinn Guðbjartsson Lilja Jónbjörnsdóttir
Þorfinnur Þ. Guðbjartsson Ólafía H. Guðmundsdóttir
Hanna Björt Guðbjartsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku faðir okkar, tengdafaðir,  
afi, langafi og langalangafi,

ÁRNI GUÐGEIRSSON
Njarðarvöllum 6, Reykjanesbæ,

áður Smáratúni 9, Keflavík,

lést að kvöldi mánudagsins 16. mars á 
hjúkrunarheimilinu Hrafnistu, Nesvöllum, 
Reykjanesbæ. Útför hans fer fram frá Keflavíkurkirkju 
mánudaginn 30. mars kl. 13.00.

Erna Árnadóttir Þorsteinn Geirharðsson
Guðgeir Smári Árnason Rebekka Jóna Ragnarsdóttir
 Halldóra Ásgeirsdóttir
Þröstur Árnason Victoría Solodovnychenko
og fjölskyldur þeirra.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, afi,  
langafi og bróðir,

FRIÐGEIR GUNNARSSON
hjúkrunarheimilinu Grund,

áður Drápuhlíð 26 og  
Hvassaleiti 56 Reykjavík,

lést á heimili sínu á Grund þann 26. febrúar 
sl. Jarðarförin fór fram í kyrrþey frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
þann 13. mars sl. Þeim sem vildu minnast hans er bent á 
Minningarsjóð Grundar. Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug. 
Sérstakar þakkir til starfsfólks Grundar fyrir einstaka alúð og 
umhyggju.

Sólveig Helga Stefánsdóttir
Stefán Friðgeirsson Gunnar Friðgeirsson
Steinar Jens Friðgeirsson Hanna Martina Friðgeirsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn
Erla Gunnarsdóttir

Systir okkar, mágkona og frænka,

MARGRÉT SIGVALDADÓTTIR
Vesturbergi 50,

sem lést á heimili sínu 21. mars, verður 
jarðsungin frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 
1. apríl nk. kl. 13.00.

Sigríður Valdís Sigvaldadóttir Sveinbjörn Guðmundsson
Kristján Sigvaldason
 Elísabet Friðriksdóttir

Friðrik Helgi Vigfússon
Sigríður Vigdís Vigfúsdóttir

Lilja Margrét Möller
og fjölskyldur.

Útfararþjónusta
í 20 ár

Hinrik Valsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og duftker
Hinrik: Sími 892 0748 / Gísli: Sími 482 4300    

Þjónusta allan sólarhringinn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma, langamma og systir,

AÐALHEIÐUR ÓLAFSDÓTTIR
Logafold 61, Reykjavík,

lést á Landakoti mánudaginn 16. mars. 
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
mánudaginn 30. mars kl. 13.

Bjarni Sigurðsson Helga Arnþórsdóttir
Gunnar Sigurðsson Anne Uimonen
Ian Graham
Jóna Lárusdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir,  
tengdamóðir og amma,

GUÐBJÖRG SIGRÚN BJARNADÓTTIR
Hjallalundi 18, Akureyri,

lést á heimili sínu 18. mars. Útförin fer fram 
frá Akureyrarkirkju mánudaginn 30. mars  
kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast 
hinnar látnu er bent á minningarsjóð 
heimahlynningar á Akureyri.

Sigurður Garðarsson 
Guðrún Sigurlaug Sigurðardóttir
Helgi Sigurðsson  Unnur Karlsdóttir
Sigurður Rúnar Helgason
Brynja Helgadóttir
Pétur Örn Helgason
Árni Viðar Björgvinsson

TÍMAMÓT
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„Hér er bara verið að leggja á borð fyrir máltíð,“ segir 
Skúli Björn Gunnarsson, forstöðumaður á Skriðu-
klaustri, þegar slegið er á þráðinn til hans upp úr 
hádegi á föstudag og á þar við uppsetningu sýningar-
innar Síðasta kvöldmáltíðin sem opnuð verður í dag, 
laugardag, klukkan 14. Hann segir þó hvorki ósýrt 
brauð né oblátur á borðum heldur listviðburð.

„Sýningin er frá Handverki og hönnun og þar eru 
átta leirlistakonur með muni, þær Elín Haraldsdóttir, 
Embla Sigurgeirsdóttir, Guðný Hafsteinsdóttir, Krist-
björg Guðmundsdóttir, Kristín Sigfríður Garðarsdóttir, 
Ólöf Erla Bjarnadóttir, Sigrún Jóna Norðdahl og Þur-
íður Ósk Smáradóttir,“ segir Skúli Björn og tekur fram 
að Sunneva Hafsteinsdóttir sé sýningarstjóri. 

Í galleríi Klaustri sýnir svo Elísabet Karlsdóttir fata-
hönnuður verkefni sitt STAND UP/ STAND OUT. Verk-
efnið var styrkt af Eggerti feldskera og valið til að taka 
þátt í REMIX 2015, alþjóðlegri fata- og feldhönnunar-
keppni í Mílanó sem haldin er í samstarfi við Vogue 
Talents. Meginefniviður línunnar er íslenska selskinn-
ið sem er notað í bland við ull, silki, hreindýraleður, 
rauðref og bísam. Skúli Björn getur þess að Elísabet sé 
af Héraðinu, nánar tiltekið frá Þrándarstöðum í Eiða-
þinghá. 

Sýningarnar standa til 12. apríl en opið verður á 
Skriðuklaustri milli klukkan 14 og 17 um helgina og 
líka og á skírdag, næsta laugardag og á annan í pásk-
um. Alla þessa daga er kaffihlaðborð hjá Klausturkaffi 
þar sem borð svigna undan kræsingum. Á föstudaginn 
langa verður þar hádegishlaðborð í kjölfar árlegrar 
helgigöngu frá Valþjófsstaðarkirkju sem hefst klukkan 
11. „Hér hefur skapast sú hefð að ganga frá kirkjunni 
hingað að Klaustri á föstudaginn langa,“ lýsir Skúli 
Björn. „Á leiðinni er litið í passíusálmana og lesin vers 
úr þeim, svolítið misjafnlega mörg eftir veðri.“

  gun@frettabladid.is

Lagt á borð fyrir máltíð
Páskadagskráin á Skriðuklaustri í Fljótsdal hefst í dag þegar opnaðar verða tvær sýningar 
sem báðar tengjast Handverki og hönnun; Síðasta kvöldmáltíðin með verkum átta leir-
lista kvenna og fatahönnunarverkefni Elísabetar Karlsdóttur, STAND UP / STAND OUT.

LEIRLIST  Sigrún Jóna Norðdahl vinnur verk fyrir Síðustu kvöldmál-
tíðina.  MYND/ÍRIS STEFÁNSDÓTTIR

FORSTÖÐUMAÐ-
URINN  Hér hefur 

skapast sú hefð að 
ganga frá kirkjunni 
hingað að Klaustri 

á föstudaginn 
langa,“ segir Skúli 

Björn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÍSLENSKA SELSKINNIÐ  Flík úr vörulínu Elísabetar Karlsdóttur 
fatahönnuðar. MYND/ÍRIS STEFÁNSDÓTTIR



MIKILVÆGT AÐ VIRKJA ALLA HÆFILEIKANA
Fólk með skerta starfsgetu býr yfir marg-
víslegum hæfileikum sem geta nýst sam-
félaginu á ýmsa vegu.  Hæfileikarnir hafa 
verið vannýttir á vinnumarkaði en með 
samstarfsverkefninu Virkjum hæfileikana - 
alla hæfileikana vonast Vinnumálastofnun, 
Öryrkjabandalag Íslands og Þroskahjálp til 
að bæta úr því. Atvinnuþátttaka á Íslandi er 
ein sú mesta í heimi en starfsþátttaka fólks 
með skerta starfsgetu hér á landi er sú 
minnsta á Norðurlöndunum. Þessu þarf að 
breyta. 

Stjórnendur vinnustaða eru hvattir til að 
leggja sitt til málanna með því að kynna 
sér verkefnið og skrá störf í starfagrunn á 
vinnumalastofnun.is

UM FUGLINN
Hvatningargripur verkefnisins, sem er jafnframt 
merki þess, er origami fugl sem hefur verið afhentur 
öllum ráðherrum ríkisstjórnarinnar og er verið að 
afhenda stjórnendum opinberra stofnana og 
sveitarfélaga um þessar mundir. Gripurinn er hand-
brotinn hjá Örva starfsþjálfun og askjan unnin hjá 
endurhæfingarmiðstöðinni Múlalundi. Honum  er 
ætlað að hvetja
ráðamenn 
vinnustaðanna til að 
taka þátt í að auka 
atvinnutækifæri fólks 
með skerta starfsgetu.  
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Þökkum samúð, vináttu, og kveðjur vegna 
andláts elsku móður okkar, tengdamóður, 

ömmu og langömmu,

ELSU ÞORVALDSDÓTTUR
Hóli, Bakkadal,

síðar Álfheimum 62.

Sérstakar þakkir til séra Valgeirs Ástráðssonar.

Þorvaldur Sigurðsson Herdís Ástráðsdóttir
Þóra Katla Bjarnadóttir Þórður Sigurðsson
Ástríður Elsa Þorvaldsdóttir
Theódóra Þorvaldsdóttir Jóhann Kristinn Ragnarsson
Davíð Ingi Þorvaldsson
Hrefna María Jónsdóttir Ágúst Atlason
Arnar Jónsson
Kristján Andri Jónsson
Þorvaldur Ingi Elvarsson Herdís Björg Jóhannsdóttir
Ragnar Dagur Jóhannsson Sigursteinn Ingi Jóhannsson
Saga Líf Ágústsdóttir Ísar Logi Ágústsson

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

ÞÓRÓLFUR V. ÓLAFSSON
Lindargötu 66,

Reykjavík,

lést á hjartadeild Landspítalans mánudaginn 23. mars.

Sigríður Egilsdóttir
Ólafur G. Þórólfsson Alda Aðalsteinsdóttir
Ragnheiður Þórólfsdóttir Þorvaldur Jensson
Margrét A. Þórólfsdóttir Hörður Magnússon
Sigurður R. Blomsterberg Ólöf Þ. Ólafsdóttir
Davíð Bjarnason Unnur Karlsdóttir

afabörn og langafabörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

SIGRÚN JÓNSDÓTTIR
lést sunnudaginn 22. mars á hjúkrunar- 
heimilinu Skjóli. Útförin fer fram frá Áskirkju 
mánudaginn 30. mars kl. 13.00.

Halldóra Bates Gísli Dagbjartsson
Edda Lúðvíksdóttir Sam Najmeh
Brynhildur Bates Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra

HILDIGUNNUR EGGERTSDÓTTIR
lést á Hrafnistu Reykjavík 24. mars. Útför 
hennar fer fram frá Fossvogskapellu  
17. apríl klukkan 11.00.

Runólfur Runólfsson Gerður Hulda Hafsteinsdóttir
og fjölskylda.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

HULDA DAGMAR GÍSLADÓTTIR
Hrafnistu, Hafnarfirði,

áður Sunnubraut 8, Grindavík,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 5. mars sl. Útför hennar verður gerð 
frá Grindavíkurkirkju þriðjudaginn 31. mars kl. 14.00.

F.h. aðstandenda, 
Magnús, Kristólína og Sigrún Ólafsbörn

Elsku móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

HERDÍS GUÐMUNDSDÓTTIR
Kópavogsbraut 1a,

Kópavogi,

lést fimmtudaginn 26. mars á Landspítalanum í Fossvogi.  
Útförin fer fram frá Digraneskirkju þann 1. apríl kl. 13.

Svandís I. Jörgensen Finnur Þorláksson
Dagmar V. Jörgensen Chavez J. Manuel A. Chavez
Margrét Sigríður Jörgensen
Brynja Dagbjartsdóttir Þorleifur Sigurðsson
Guðmundur Hilmar Guðmundsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
kveðjur og hlýhug við andlát og útför 

elskulegrar eiginkonu, móður, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

HELGU ÞORGRÍMSDÓTTUR
Sérstakar þakkir fær starfsfólk á 3. hæð  
á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund  
og starfsfólk á dagvistun á Vitatorgi.

Hallgrímur P. Oddsson og fjölskylda. 

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.

„Við vildum gefa veglega gjöf á þessu 
ári af því að klúbburinn á merkisaf-
mæli og komumst að því að Reykja-
lund vantaði göngubretti. Það gagnast 
vel við endurhæfingu sjúklinga og 
okkar markmið er alltaf að láta gott 
af okkur leiða,“ segir Friðjón Hall-
grímsson, forseti Kiwanisklúbbs-
ins Jörfa. Spurður út í önnur styrkt-
arverkefni klúbbsins nefnir hann 
ABC barnaþorp, reiðhjólahjálma til 
allra sex ára skólabarna og stuðn-
ing við langveik börn og fjölskyld-
ur þeirra. „Stóra verkefni Kiwanis-
hreyfingarinnar á alþjóðavísu er að 
útrýma stífkrampa.“

Friðjón segir þrjátíu félaga í Jörfa 
og sjálfur hefur hann talist til þeirra 
í tæp fimm ár. „Ég er bara búinn að 
vera stutt miðað við marga aðra. Tveir 
af þeim sem stofnuðu klúbbinn árið 
1975 eru enn starfandi,“ segir hann. 
En hvaðan kemur nafnið? „Klúbb-
urinn er nefndur eftir landsvæðinu 
Jörfa, sem er svæðið í kringum Hús-
gagnahöllina. Hann var nefnilega 
stofnaður í Árbænum. Svo hafa félag-
arnir dreifst víða um efri byggðirnar í 
Austurborginni. Ég er einn vestan Ell-
iðaáa.“ Friðjón segir þó hvorki búsetu 
né önnur skilyrði sett fyrir inngöngu 
félaga í klúbbinn. „Jörfafélagar þurfa 
að vera félagslyndir auk þess að vera 
heiðarlegir og áhugasamir um velferð 
þeirra sem minna mega sín.“

Starfið byggist sem sagt á að gera 
góðverk en til að geta látið eitthvað 
af hendi rakna þarf að afla fjár. „Við 
finnum okkur fjáröflunarverkefni, 
seljum konudagsblóm sem við keyr-
um út að morgni konudags, seljum 

sælgæti fyrir jólin og höldum sviða-
veislur,“ nefnir Friðjón sem dæmi. 
„Við gerum allt saman, hvort sem það 
er að dreifa blómum, tveir og tveir, 
pakka sælgætinu eða svíða sviðin og 
slík félagsvinna er alltaf skemmtileg.“

Félagsfundir eru tvisvar í mánuði 
og stjórnin fundar mánaðarlega og 
leggur línurnar, að sögn forsetans. 
„Svo eru ýmsar nefndir sem sjá um 
sína hluti. Starfið er mjög kerfisbund-
ið og þannig náum við árangri.“ 

Til skemmtunar og fróðleiks segir 
Friðjón hina ýmsu fyrirlesara fengna 

á fundi einu sinni í mánuði og stund-
um farið í ferðalög. „Um síðustu helgi 
héldum við fund og árshátíð á Hótel 
Á að Kirkjubóli í Hvítársíðu í Borgar-
firði,“ upplýsir hann. „Það var mjög 
notalegt og andi skáldsins Guðmund-
ar Böðvarssonar sveif yfir vötnum.“

 gun@frettabladid.is

Félagsvinnan skemmtileg
Kiwanisklúbburinn Jörfi  í Reykjavík fagnar fertugsafmæli í ár og gaf Reykjalundi göngu-
bretti af fullkomnustu gerð af því tilefni. Friðjón Hallgrímsson er forseti klúbbsins.

FORSETINN  Við gerum allt saman, hvort sem það er að dreifa blómum, tveir og tveir, pakka 
sælgætinu eða svíða sviðin,“ segir Friðjón um félagana í Jörfa. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á REYKJALUNDI  Hópur úr Kiwanisklúbbnum Jörfa afhenti starfsfólki Reykjalundar göngubretti nýlega, að verðmæti 1.250.000 krónur. 

Gríðarlegt gos hófst í Öskju í Ódáðahrauni þennan 
dag árið 1875.  

Gosið var nefnt Öskjugos eða Dyngjufjallagos og 
hafði mikil áhrif á Austurlandi. Áhrifin voru í raun 
slík að stór hópur fólks af Austfjörðum flutti til 
Vesturheims eftir gosið.

Víða í Ódáðahrauni rísa hæðir og fjöll. Meðal 
þeirra fjalla má nefna Dyngjufjöll sem eru megineld-
stöð og talið er að eldgos í þeim hafi verið tíð allt frá 
ísaldarlokum. Fjöllin mynda eina öskju eða Öskju í 
Ódáðahrauni.

Lítið er vitað um gos í Öskju en hún var nánast 
óþekkt eldstöð þar til eldgosið hófst þar árið 1875.

Askja hefur nokkrum sinnum látið á sér kræla á 
þessari öld en síðasta gosið var árið 1961.

ÞETTA GERÐIST: 28. MARS 1875

Afdrifaríkt gos hófst í Öskju

 Svo eru ýmsar nefndir 
sem sjá um sína hluti. 

Starfið er mjög kerfisbundið 
og þannig náum við árangri.





– fyrst og   fremst
ódýr!

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

Gjöf frá Krónunni

með öllum

páskaeggjum
Ef páskaeggin eru keypt frá 

26. mars til 4. apríl. Áskriftin gildir fram 

yfir páska. Upplýsingar um virkjun áskriftar 

er að finna á kassastrimlinum.

17%
afsláttur

1399kr.
kg

Verð áður 1698 kr. kg.
Ungnautahakk

1199kr.
kg

Verð áður 1499 kr. kg.
Stjörnugrís Bayonneskinka

1399kr.
kg

Verð áður 1761 kr. kg.
Vínarsnitsel, foreldað

20%
afsláttur 20%

afsláttur



Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

489kr.
pk.

Verð áður 699 kr. pk.
Freyju mix, 400 g

%

30%
afsláttur

30%
afsláttur

629kr.
kg

Verð áður 899 kr. kg
Holta frosinn kjúklingur

349kr.
pk.

Verð áður 499 kr. pk.
Rauð vínber í boxi, 500 g

30%
afsláttur

30%
afsláttur

Góð kaup
í Krónunni

30%
afsláttur

557kr.
kippan

Verð áður 796 kr. kippan
Coca-Cola zero, 4x2 lítrar

v

4x2
lítrar

17%
afsláttur

1199kr.
kg

Verð áður 1450 kr. kg.
Krónu hamborgarhryggur

999kr.
kg

Verð áður 1347 kr. kg.
Grísahryggur með pöru

25%
afsláttur

2999kr.
kg

Verð áður 3999 kr. kg.
Berberie andabringa

25%
afsláttur
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

8 6 3 5 7 9 1 2 4
9 4 1 3 6 2 5 7 8
5 7 2 4 1 8 9 3 6
1 3 5 6 8 4 2 9 7
7 8 4 2 9 1 6 5 3
2 9 6 7 3 5 4 8 1
3 2 9 8 4 6 7 1 5
4 1 8 9 5 7 3 6 2
6 5 7 1 2 3 8 4 9

9 4 7 5 1 8 2 6 3
1 5 3 4 2 6 7 8 9
8 2 6 7 3 9 1 4 5
2 7 8 6 9 3 5 1 4
6 9 1 8 4 5 3 7 2
4 3 5 1 7 2 6 9 8
5 1 2 9 8 7 4 3 6
3 8 4 2 6 1 9 5 7
7 6 9 3 5 4 8 2 1

1 3 5 9 6 4 2 7 8
7 2 8 5 3 1 6 4 9
9 4 6 7 8 2 3 1 5
5 6 1 8 4 9 7 3 2
2 7 9 1 5 3 4 8 6
3 8 4 6 2 7 5 9 1
4 5 3 2 1 8 9 6 7
6 1 7 3 9 5 8 2 4
8 9 2 4 7 6 1 5 3

3 2 4 1 7 9 8 6 5
5 1 6 4 3 8 2 7 9
7 8 9 5 2 6 4 1 3
1 9 8 2 4 7 3 5 6
2 5 7 6 8 3 9 4 1
6 4 3 9 1 5 7 2 8
8 7 2 3 6 1 5 9 4
9 3 1 7 5 4 6 8 2
4 6 5 8 9 2 1 3 7

4 6 1 7 8 3 5 9 2
3 7 9 5 4 2 6 8 1
5 8 2 9 1 6 3 4 7
2 3 7 1 5 8 4 6 9
8 5 6 4 2 9 7 1 3
1 9 4 3 6 7 8 2 5
7 2 5 8 9 4 1 3 6
6 1 8 2 3 5 9 7 4
9 4 3 6 7 1 2 5 8

5 6 8 9 3 2 7 1 4
9 7 1 4 5 6 8 3 2
2 3 4 7 8 1 5 6 9
1 4 3 2 6 5 9 7 8
6 2 5 8 7 9 1 4 3
7 8 9 1 4 3 2 5 6
4 5 2 3 9 7 6 8 1
3 9 6 5 1 8 4 2 7
8 1 7 6 2 4 3 9 5

Nei, hæ, 
langt 

síðan við 
höfum 
hist!

Vá, þú 
hefur 

bætt á 
þig.

NEI! 

...miklum massa og 
lýtur greinilega ekki 

sömu lögmálum og við 
hin, þú ert örugglega 

frá á fæti.
Aaah!

Hefuru pælt 
í þessu?

Einmitt!

Kannski

Jú, ætli 
það ekki.

Vá hvað þú 
ert góður að 
redda þér úr 
vandamálum.

Redda mér? 
Þessi kona er 
náttúruundur.

Haltu ró þinni í öllum 
aðstæðum.

Ýti ég á bláa 
eða rauða 
takkann til 

að kveikja á 
myndlyklinum?

Ertu með 
rétta fjar-
stýringu?

Þú settir 
halakörturnar 

í klósettið!

Við urðum 
að gera 
það, því 

fiskabúrið 
brotnaði.

Já, ætli 
það séu 

ekki snögg 
og góð 

viðbrögð.

En við þurfum að 
reyna að koma þeim 

þarna út, áður en 
það óumflýjanlega 

gerist.

Af hverju er það 
óumflýjanlega 

alltaf það 
fyrsta sem 

      þér dettur 
    í hug?

MÉR 
ER 

MÁL!

LÁRÉTT
2. sælgæti, 6. mannþyrping, 8. hár, 
9. þrot, 11. í röð, 12. flökt, 14. yfir-
stétt, 16. tímabil, 17. rotnun, 
18. hyggja, 20. vörumerki, 21. hjara.

LÓÐRÉTT
1. magi, 3. tveir eins, 4. skordýr, 5. 
hamfletta, 7. hugarró, 10. saur, 13. kóf, 
15. færni, 16. stefna, 19. klukka.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. buff, 6. ös, 8. ull, 9. mát, 
11. aá, 12. blakt, 14. aðall, 16. ár, 
17. fúi, 18. trú, 20. ss, 21. tóra. 
LÓÐRÉTT: 1. vömb, 3. uu, 4. flatlús, 
5. flá, 7. sálarró, 10. tað, 13. kaf, 
15. list, 16. átt, 19. úr.

„Óklifin fjöllin fram undan buga þig ekki 
heldur steinvalan í skónum.“

    Muhammad Ali.

Leiðbeiningar:
um hvernig á að 

nálgast

FULLORÐNA
í daglegum

aðstæðum

Þröstur Þórhallsson (2.428) hafði 
svart gegn Þorvarði F. Ólafssyni 
(2.230) á Reykjavíkurskákmótinu. 
Þorvarður lék síðast 18. Re5.
Svartur á leik

18. … 0-0! (Leysir öll vandamál svarts. 
18. … Hxc3 leiðir til máts eftir 19. 
Bh5+ Kf8 20. Bh6+ Kg8 21. Bf7#) 
19. Dg3 fxg5 20. Hhf1 Hxc2 21. Bd3 
Rxd3 22. Dxd3 Hxb2+! 23. Kxb2 
Db8+ og Þorvarður gafst upp.
www.skak.is Páskaeggjasyrpa TR á 
morgun

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:10
ÍSLAND GOT TALENT
Nú er komið að þriðja þættinum í beinni útsendingu þar sem 
sex frábær atriði keppa um hylli áhorfenda og það er til 
mikils að vinna!

 | 19:25
AMERICAN DAD
Stan er útsendari CIA og er 
því alltaf til taks í baráttunni 
gegn ógnum heimsins.

 | 22:05
THE DARK KNIGHT RISES
Stórmynd með Christian Bale 
og Anne Hathaway í 
aðalhlutverkum.

 | 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.
 

MEIRIHÁTTAR
SUNNUDAGUR!

 | 21:30
BETTER CALL SAUL
Frábær þáttaröð þar sem 
góðkunni lögfræðingurinn úr 
hinum mögnuðu Breaking Bad 
þáttum snýr aftur og nú með 
sinn eigin þátt.

 | 20:45      
RIZZOLI & ISLES
Jane Rizzoli og réttarlæknirinn  
Maura Isles eru afar ólíkar en 
góðar vinkonur sem leysa 
glæpi Boston-mafíunnar í 
sameiningu.

 | 22:20
60 MÍNÚTUR
Ein virtasta og vinsælasta 
fréttaskýringaþáttaröð í 
heimi þar sem  fjallað er  um 
mikilvægustu málefni líðandi 
stundar.

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. Nánari upplýsingar á

T TALENT
að þriðja þættinum í beinni útsendingu þar sem

BEIN ÚTSENDING



Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

Hafðu samband 
NADÍA KATRÍN BANINE
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

RÁNARGATA 12A – 101 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUD. 30. MARS  
KL. 17:00 – 17:30
- Afar falleg hæð og ris, alls 85 fm, 3ja herbergja
- Íbúðin er með sérinngangi og í göngufæri frá miðb.
- Húsið hefur verið mikið endurnýjað að innan og        
 utan síðastliðin ár
V. 36,9 millj.

ÁSTÚN 6 – 200 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN
- Nýja og glæsilega 97,3 fm. 3ja herbergja endaíbúð á  
 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu.  
- Afar vandaðar eikar-innréttingar og granít borð- 
 plötur í eldhúsi, granít verður einnig í sólbekkjum.
- Dyrasími með myndavél.  Þvottahús innan íbúðar.   
- Afhending fljótlega.
V. 36,9 millj.

ÁSBRAUT 11 – 200 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 29.MARS 
KL.14:00-14:30 
- Vel skipulögð 3ja herb. 68 fm íbúð
- Endurnýjað eldhús
- Endaíbúð með suður-svölum
- Geymsla ca. 7 fm sem er ekki í fm.tölu.
V. 24.9 millj. 

FELLSMÚLI 2 - 105 REYKJAVÍK. 

OPIÐ HÚS MÁN. 30 MARS. FRÁ KL 
17:00 TIL 17:30 3JA HÆÐ TIL VINSTRI.
-  Falleg og bjarta 93,7 fm. 3ja herb. íbúð
-  Mjög björt stofa / borðstofa,  fallegt eldhús
-  Dren, skolp, neysluvatn nýtt inn í húsið,  
   hiti í gagnstétt að framan.
-  Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
 V.  26,9 millj.

AUSTURKÓR 19-25 – 203 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN
- Nýjar 4ra herb 114.3 fm íbúðir
- Suður-svalir með íbúðum
- Afhentar fullbúnar að öllu leiti
- Sérinngangur / Tvær geymslur 
- LAUSAR TIL AFHENDINGAR
V. 35.9 millj. 

STUTTÁRBOTNAR  - HÚSAFELL

- Afar fallegt og  vel skipulagt  36,2 fm. sumarhús á  
 gróðursælum stað.   
-  Eignin er frábærlega staðsett, kjarr allt í kringum  
 húsið. 
-  Stutt í alla þjónustu.  Hitaveita.  Heitur pottur og  
 útisturta.
V. 10,9 millj.

VINDAKÓR 2-8 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 29.MARS 
KL.15:00-15:30
- Rúmgóð 3ja – 4ra herb. 129 fm íbúð
- Endaíbúð gluggar á 3 vegu.
- Afhent fullbúin án gólfefna
- Stæði í bílgeymslu
- LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 39.9 millj. 

ÞORRASALIR 9 -201 KÓP

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 30. Mars 
kl. 17.30-18.00 
- Sér inngangur, mikið útsýni
- Glæsilegt íbúð, fallegu fjölbýli
- Stæði í bílakjallara, 25.fm yfirbyggð verönd
 V. 38,8 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

RIMATJÖRN Í LANDI LEYNIS VIÐ BÖÐMÓÐSS. BLÁSKÓGAB.!
RIMATJÖRN NR. 4, 6 og 8  - FRÁBÆR STAÐSETNING.
-  ATH. 3 LÓÐIR Á VERÐI 2JA LÓÐA. ÞÚ VILT EKKI MISSA AF ÞESSU!
-  Mjög fallegar 3 samliggjandi eignalóðir rétt við Laugarvatn.
-  Stærð lóðanna: Lóð nr. 4 er 6,925 fm. Lóð nr. 6 er 5,735 fm. Lóð nr. 8 er 5,468 fm. 
-  Falleg tjörn liggur upp við lóðarmörk.
-  Kaupandi hefur heimild til stangveiða í  
   brúará, fyrir landi Leynis.
V.  AÐEINS 6,0 millj.

VALLAKÓR 2.C – 203 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN
- Glæsileg ný 126 fm 4ra herb.íbúð
- Rúmgóðar 26 fm suður-svalir
- Afhent fullbúin með eikarparketi
- Vandaðar innréttingar frá Brúnás
- Stæði í bílgeymslu
- LAUS TIL AFHENDINGAR
V.43.5 millj. 

GLÆSILEGT SUMARHÚS / MINNA MOSFELL, UNDIRHLÍÐ
Einstaklega glæsilegt 107 fm. sumarhús ca. 80 km. frá Reykjavík.   Eignin stendur á 9.600 fm. Eignarlóð. 
Afar vandaðar og sérsmíðar hnotu-innréttingar og innihurðir.  Allir gluggar og hurðir úr harðvið.   
Stór verönd með frábæru útsýni.  Eignin stendur á 9.600 fm. Eignarlóð. Hiti í gólfum með sér hitastýringu 
fyrir hvert rými.  Eignin er staðsett við Minna Mosfell í Grímsnes og Grafningshreppi. 
Rafmagnshlið inn á svæðið.  

LÓMASALIR 8 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS MÁNUD. 30. MARS KL. 18:00 – 18:30
- Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð, alls 121 fm.
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og afgirtur sérafnotaréttur.
- Frábært fjölskylduhverfi – göngufæri í skóla og alla helstu þjónustu.

V. 37,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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„Sagan gerist bæði í Smálönd-
unum í Svíþjóð og í Reykjavík, 
annars vegar árið 1985 og hins 
vegar 2014. Lögguteymið úr fyrri 
bókunum, Guðgeir, Sæunn og 
Andrés, fæst við að leysa málin 
og í nýju bókinni mæðir mest á 
Guðgeiri. Þetta fólk er farið að 
standa mér nærri en bækurnar 
eru samt ekki framhald hver af 
annarri,“ segir Sólveig Pálsdótt-
ir rithöfundur um söguefni nýju 
bókarinnar, Flekklaus.  

Aftan á bókarkápunni er 
minnst á eldsvoða sem ung kona 
týnir lífi í en sakamál í sambandi 
við brunann kemst ekki upp fyrr 
en áratugum síðar. Sólveig segir 
brot úr gömlum skjölum og ritum 
hafa kveikt hjá henni hugmyndir 
og vikudvöl í Smálöndunum í Sví-
þjóð fyrir mörgum árum nýtast 
henni meðal annars. „Ég lagðist í 
alls kyns pælingar. Hvers vegna 
ákveðnir atburðir lifa í minning-
unni en aðrir hverfa. Hvaða áhrif 
frásagnir annarra hafa á minni 
okkar og hversu réttar minning-
ar eru. Lagið Sextán og þú skalt 
sjá mig með Grafík var líka heil-
mikil kveikja. Ég spilaði það oft 
þegar ég var að skrifa.“ 

Sólveig segir söguna hafa þró-
ast í aðra átt en hún hugði í upp-
hafi. „Þegar ég var búin með einn 
þriðja af bókinni var ég stopp 
því mál höfðu þróast þannig að 
ég fann að ég varð að fara aðra 
og erfiðari leið. Dálítið drama-
tískt en svona var það. Ég skrif-
aði ekkert í nokkrar vikur meðan 
ég safnaði kjarki. En eftir að 
ákvörðunin var tekin rann sagan 
áfram og ég var sjálf á nálum af 

spenningi yfir því sem ég var að 
skrifa!“  

Sólveig var komin um fimm-
tugt þegar hún tók til við ritstörf-
in og ekki verður annað sagt en 
að þau gangi glatt því Flekklaus 
er þriðja bókin á fjórum árum. 
„Ég var búin að vera með lokið 
á sköpunarþörfinni svo lengi að 
þegar ég fékk loksins svigrúm og 
kjark til að fara inn á nýjar braut-
ir þá gaus upp heilmikill kraft-
ur. Þarna er eitthvað sem ég vil 
rækta og ég hef mikla ánægju af 
skrifunum.“  gun@frettabladid.is

 Þegar ég var búin 
með einn þriðja af 

bókinni var ég stopp því 
mál höfðu þróast þannig 
að ég fann að ég varð að 

fara aðra og erfiðari leið. 
Dálítið dramatískt en 

svona var það.

Spilaði sama lagið oft 
Flekklaus nefnist ný sakamálasaga eft ir Sólveigu Pálsdóttur rithöfund.

RITHÖFUNDURINN  „Þetta er dálítið skrítið starf, maður þarf að vera einn til að 
sinna því en þó gengur ekki að einangra sig þegar skrifað er um mannlífið,“ segir 
Sólveig. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Umsóknarfrestur 29. apríl 2015

Starfslaunasjóður
sjálfstætt starfandi 

fræðimanna

Gunnlaugur Björnsson gítar-
leikari og Hafdís Vigfúsdóttir 
flautuleikari spila í Hafnarborg 
í Hafnarfirði á morgun, sunnu-
dag, klukkan 20. Verkin eru 
eftir Barlow, Halldór Smárason, 
Rautavaara og japanska tón-
skáldið Takemitsu. 

Verk þess síðastnefnda, 
Towards the sea, er byggt á sög-
unni Moby Dick eftir Melville og 
samið fyrir Greenpeace. Það er 
eitt stærsta tónverk sem samið 
hefur verið fyrir gítar og flautu. 
Á tónleikunum skiptir Gunnlaug-
ur á milli þriggja gítara og Haf-
dís leikur á þrjár flautur. - gun

Samspil bæði 
og sóló

TÓNLISTARFÓLKIÐ  Gunnlaugur og 
Hafdís spila sum verkin við undirleik 
raftónlistar.

„Hugmyndin kviknaði í fyrra-
sumar. Þá var ég nýkomin úr 
fjögurra ára dansnámi í Mexíkó 
þar sem ég sigraði í samkeppni 
með dansverki sem fjallaði um 
vatn. Það var dálítið pólitískt því 
það snerist um þorsta og skort 
á vatni,“ segir Þóra Rós Guð-
bjartsdóttir, dansari og dans-
höfundur, þegar forvitnast er 

um Vatnið, nýtt sviðsverk eftir 
hana, Nicholas Fishleigh og Leif 
Eiríksson, sem þau túlka í Tjarn-
arbíói í kvöld klukkan 20. 

„Þegar Tjarnarbíó auglýsti 
eftir verkefnum datt mér ekk-
ert annað í hug en vatn til að 
túlka,“ heldur Þóra Rós áfram. 
„Ég hafði samband við Nicholas 
og Leif og þeim leist vel á hug-

myndina, við þurftum bara að 
finna ný efnistök þar sem eng-
inn skortur er á vatni á Íslandi 
og við byrjuðum í fyrrasumar á 
að fara um landið og taka vídeó-
myndir. Í framhaldinu hefur 
þetta þróast hægt og rólega í 
sviðsverk með vatni, vídeólist, 
frumsaminni tónlist, ljóðum og 
dansi.“ - gun

Vatnið frumsýnt í Tjarnarbíói
Vatnið er nýtt dansverk eft ir Þóru Rós Guðbjartsdóttur og Nicholas Fishleigh 
með tónlist eft ir Leif Eiríksson. Þar koma mörg listform við sögu.

Í TJARNARBÍÓI  Vatn, vídeólist, frumsamin tónlist, ljóð og dans fléttast saman í 
verkinu.

betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is

Faxafeni 5, Reykjavík, Sími 588 8477

Dalsbraut 1, Akureyri, Sími: 558 1100 • Skeiði 1, Ísafirði, Sími 456 4566

Opið virka daga frá kl. 10-18  og laugardaga frá kl. 11-16

  19,35% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM 

TAX
FREE
DAGAR
 GÆÐAVÖRUR Á BETRA VERÐI

– EKKI MISSA AF ÞESSU –

D†NUR OG KODDAR

MENNING
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Páskar á Akureyri

Sinfóníuhljómsveit Norðurlands Lísa í Undralandi
heldur stórtónleika á Skírdag sýningar alla páskahelgina

Föstudagsfreistingar 
með Margréti og Daníel 

Jesus Christ Superstar 

Óskar Pétursson 

hádegistónleikar á föstudaginn langa

tvennir tónleikar föstudaginn langa

tvennir tónleikar á laugardag

 Leikstjóri Vignir Rafn Valþórsson   Handrit Margrét Örnólfsdóttir   Tónlist Dr Gunni

Verið velkomin 
í menninguna fyrir norðan

Miðasala og frekari upplýsingar á www.menningarhus.is og í síma 450-1000
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Nýmálað 2 verður opnuð á Kjarvalsstöðum í dag kl. 16 en 
þar verða sýnd verk 60 íslenskra listmálara. Þetta er annar 
hluti Nýmálaðs en fyrri hlutinn var opnaður í Hafnarhúsinu í 
febrúar. Öll verkin eru máluð á síðustu tveimur árum og gefa því 
yfi rlit yfi r þá grósku sem er í málaralist í dag. Þar sem mynd segir 
meira en þúsund orð fannst okkur tilvalið að sýna hér verk átta 
listamanna af fj órum kynslóðum, sýnishorn af því sem gefur að 
líta á Kjarvalsstöðum. Gunnar V. Andrésson, ljósmyndari Frétta-
blaðsins, lagði leið sína á Kjarvalsstaði og myndaði verkin. 

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.isNýmálað 2

Skýjafar 2015 |  akríl á striga | 100x100 cm

Þorbjörg Höskuldsdóttir, fædd 1939
Án titils 2014 | akríl á striga | 130x150 cm

Björn Birnir, fæddur 1932

Endurkast – Endurtekið 2015 | kol og olía á striga | 180x360 cm  

Jón Axel Björnsson, fæddur 1956
Án titils #1 2014 | olía á dúk | 150x110 cm 

Hadda Fjóla Reykdal, fædd 1974

Maríuhæna
2015 | akríl og glært lakk á krossvið | 122x244 cm
Þorvaldur Jónsson, fæddur 1984

Án titils 2015 | olía á striga 130x100 cm

Aron Reyr Sverrisson, fæddur 1974

Octave 
scale 
2015
olía á striga
110x160 cm

Sara Riel, 
fædd 1980

Rautt 2013 | akríl á striga | 90x90 cm

Guðbjörg Ringsted, fædd 1957 



13.900 kr.

TURIFORM
sængurver
100% bómullarsængurver 
með rennilás. Mikið úrval af 
skemmtilegum dýramyndum.

24.900 kr.

DÚNMJÚKUR 
DRAUMUR
QOD dúnsæng
· 90% dúnn
· 10% smáfiður
Fullt verð: 25.900 kr.

QOD dúnkoddi
· 15% dúnn
· 85% smáfiður
Fullt verð: 4.900 kr.

NATURE’S REST
heilsurúm
Nature’s Rest heilsudýna með Classic botni.
Fáanlegt í svörtu og hvítu.
Stærð: 120x200 cm.

Fullt verð: 79.900 kr.

Aðeins 69.900 kr.

Fyrir fólk sem 
stækkar og stækkar

FERMINGAR
TILBOÐ

ROMA
svefnsófi
Ljósgrátt eða dökkgrátt, slitsterkt áklæði.
B: 200 cm. D: 100 cm. H: 50 cm.
Svefnpláss: 120x200 cm.

Fullt verð: 89.900 kr.

Tilboðsverð  79.900 kr.

Afgreiðslutími 
Mánudaga til föstudaga frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Shape Comfort 
koddi fylgir með 

að verðmæti
5.900 kr.

tni.

kr

5.900 kr.

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

F
T

FERMINGAR
TVENNA

SQUERE
rúmgafl

Aðeins 27.900 kr.

Rúmgafl úr PU leðri. Hægt að fá í nokkrum  
stærðum og í brúnu, hvítu og svörtu
Verð að neðan miðað við rúmbreidd 120 cm.

OSLO
rúmgafl

Aðeins 39.900 kr.

Rúmgafl úr vönduðu, slitsterku áklæði. Hægt að fá í 
nokkrum stærðum. Gaflinn fæst í svörtu leðri, hvítu og í 
gráu áklæði. Verð að neðan miðað við rúmbreidd 120 cm.

HELSINKI
rúmgafl

Aðeins 39.900 kr.

Rúmgafl úr PU leðri. Hægt að fá í nokkrum stærðum. 
Gaflinn fæst í svörtu leðri, hvítu og í gráu áklæði.
Verð að neðan miðað við rúmbreidd 120 cm.



FULLKOMIN FERMINGARGJÖF!

5% afsláttur af ÖLLUM 
VÖRUM einnig tilboðum

Passíusálmar  
Hallgríms Péturssonar
Vildarverð: 7.469.-
Verð: 8.298.-

Heimspeki bókin
Vildarverð: 5.699.-
Verð: 6.223.-

Orðbragð
Vildarverð: 4.999.-
Verð: 5.599.-

Lífríki Íslands
Vildarverð: 15.999.-
Verð: 17.999.-

Íslandssaga A-Ö
Vildarverð: 4.999.-
Verð: 5.999.-

Í l d A Ö
V
V



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími afsláttar er frá 28. mars, til og með 31. mars. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Íslensk samheitaorðabók
Vildarverð: 9.699.-
Verð: 10.373.-

Skuggahliðin
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

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 - Faxastíg 36
TRS, Selfossi - Eyrarvegi 37
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Ljóðaúrval -  
Jónas Hallgrímsson
Vildarverð: 4.649.-
Verð: 5.186.-

Íslandsklukkan
Vildarverð: 6.449.-
Verð: 7.810.-

Heimsljós
Vildarverð: 6.499.-
Verð: 7.810.-

Orð að sönnu
Vildarverð: 9.699.-
Verð: 10.373.-

Leiðsögn í máli  
og myndum - Náttúran
Vildarverð: 13.999.-
Verð: 16.597.-

Handbók um íslensku
Vildarverð: 5.599.-
Verð: 6.223.-

Íslensk orðsnilld 
Verð: 2.599.-

Íslenskir málshættir  
Verð: 2.599.-

Íslensk úrvalsljóð
Verð: 2.599.-

Íslenskar úrvalsstökur
Verð: 2.599.-

Íslensk kvæði
Verð: 2.599.-
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Eyrarbakka. Á sýningunni má sjá vatns-
lita- og olíumyndir.
14.00 Japanska listakonan Hiroko 
Shitate opnar myndlistarsýninguna 
Shadowing - work in progress í Mjólkur-
búðinni í Listagilinu á Akureyri í dag. Á 
sýningunni notar listakonan garn sem 
hún snýr með japönskum pappír og 
fréttablöðum. Sýningin stendur aðeins 
yfir um helgina.
15.00 Sýningin MENN verður opnuð 
í aðalsal Hafnarborgar. Á sýningunni 
gefur að líta verk eftir Curver Thorodd-
sen, Finn Arnar Arnarson, Hlyn Hallson 
og Kristin G. Harðarson.
15.00 Sýningin Vörður með verkum 
eftir Jónínu Guðnadóttur verður opnuð 
í Sverrisal Hafnarborgar.
16.00 Sýningin Nýmálað 2 verður 
opnuð á Kjarvalsstöðum. Sýnd verða 
verk eftir 60 listmálara en fyrri hluti 
sýningarinnar, Nýmálað 1 var opnuð í 
Hafnarhúsinu í febrúar. Dagur B. Egg-
ertsson opnar sýninguna sem stendur 
til 7. júní.
20.00 Íbbagoggur opnar myndlistarsýn-
ingu og gefur út myndasöguna Ljótur á 
tánum í Ekkisens galleríi í kvöld.

Síðustu forvöð
13.00 Síðasta sýningarhelgi sýningar-
innar Endurröðun með verkum eftir 
Jón Axel Björnsson í Listasafni ASÍ. 
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.

Söfn
14.00 Kínasafn Unnar á Njálsgötu 33a 
er opið í dag.

Uppákomur
12.00 Götumarkaður vegna opnunar 
nýrrar Hertex-búðar Hjálpræðishersins 
við Vínlandsleið 6-8. Ilmur Kristjáns-
dóttir klippir á borðann og opnar 
verslunina formlega.
14.00 Færasta rúningsfólk landsins 
kemur saman og keppir um Gullklipp-
urnar 2015 á Kexi Hosteli. Sauðféð 
kemur frá Hraðastöðum í Mosfellsdal í 
fylgd dýralæknis sem sér um að allt fari 
mannúðlega fram.
16.00 Tungumálastefnumót á vegum 
Café Lingua í Menningarhúsinu Gerðu-
bergi.
22.00 Hin árlega Big Lebowski Fest 
fer fram í níunda skipti í Keiluhöllinni, 
Egilshöll. Verðlaun fyrir besta búning, 
spurningakeppni og keila. Miðaverð er 
3.500 krónur.

Kynningar
13.30 Heimssamband verkafólks býður 
upp á kynningu í Borgarbókasafninu 
Grófinni þar sem farið verður yfir rétt-
indi fólk á íslenskum vinnumarkaði.

Dans
20.00 Dansverkið Vatnið eftir Nicholas 
Fishleigh, Þóru Rós Guðbjartsdóttur og 
Leif Eiríksson frumsýnt í Tjarnarbíói.

Ljósmyndasýningar
11.00 Hin árlega ljósmyndasýning 
Blaðaljósmyndarafélags Íslands stendur 
nú yfir í Gerðarsafni í Kópavogi.

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 

Tónlist
20.00 Dj Atli Bollason þeytir skífum á 
BarAnanas í kvöld.
21.00 Dj KGB þeytir skífum á Húrra í 
kvöld.
22.00 Dj Pedro Pilatus þeytir skífum á 
Prikinu í kvöld.
22.00 Dj Kári þeytir skífum á Paloma í 
kvöld.
23.00 Magnús 
R. Einarsson 
og félagar 
leika og 
syngja á 
Ob-La-Dí-
Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8. 
Aðgangur 
er 
ókeyp-
is. 

LAUGARDAGUR
HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
28. MARS 2015 

Tónleikar
17.00 Úrslitakvöld Músíktilrauna fer 
fram í Norðurljósasal Hörpu í kvöld. 
Miðaverð er 1.500 krónur.
18.30 Ljónagryfja Reykjavíkurdætra á 
Frederiksen Ale House. Meðal þeirra 
sem koma fram eru Reykjavíkur-
dætur, Úlfur Úlfur, Emmsjé Gauti, dj 
flugvél og geimskip, Herra Hnetusmjör 
auk fjölda annarra reyndra og óreyndra 
hljómsveita. Aðgangur ókeypis.

19.30 Guns N’Roses heiðurstónleikar 
í Háskólabíó. Um söng sjá Stefán 
Jakobsson, Jenni úr Brain Police, Snorri 
Snorrason og Arnar Friðriksson. Miða-
verð er 7.990 krónur.
20.00 Hljómsveitin Todmobile efnir 
til tvennra tónleika í kvöld á Græna 
hattinum á Akureyri. Seinni tónleikarnir 
hefjast klukkan 23.00 og er miðaverð 
3.900 krónur.
21.00 Hljómsveitin NOLO sem stendur 
saman af Ívar Björnssyni og Jóni 
Gabríel Lorange spilar í Mengi í kvöld. 
Miðaverð er 2.000 krónur.

Opnanir
13.00 Jón Ingi Sigurmundsson heldur 
málverkasýningu í borðstofu Hússins á 

UNDANÚRSLIT ÍSLAND GOT TALENT

ÞAÐ ER SPENNA
Í LOFTINU

365.is      Sími 1817

SUNNUDAG KL. 19:10

Á sunnudagskvöld er komið að þriðja hluta undanúrslitanna þegar síðustu sex atriðin verða flutt í Talent-höllinni á Korputorgi. 
Kjóstu það atriði sem þér þykir verðskulda að fara áfram, þú gætir líka unnið glæsilegan vinning í símaleik Ísland Got Talent. 
Ekki missa af fjörinu á Stöð 2 á sunnudagskvöld.

SUNNUDAG
KL. 19:10

BEIN 
ÚTSENDING 

Glæsilegir vinningar frá Sjónvarpsmiðstöðinni og LG

SÍMALEIKUR

DansKompaní 
900 3002

Bríet Isis  
900 3004

Davíð Rist 
900 3005

Hanna Rún og Nikita
900 3006

Ívar og Magnús
900 3003

Diljá 
900 3001
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Hljómsveitin Munstur efnir til 
útgáfutónleika og fagnar útgáfu EP 
plötu sinnar, Intro EP sem kom út í 
nóvember.

„Við höfum verið að spila úti um 
allan bæ síðan platan kom út en 
áttum eftir að fagna því formlega og 
fundum loksins tíma,“ segir Krist-
inn Arnar Sigurðsson, gítarleikari 
og söngvari hljómsveitarinnar.

Útgáfutónleikana heldur sveitin 
á fremur óvenjulegum stað, í ung-
barnasundlaug, en Kristinn segir 
þá félaga þó ekki spila ofan í laug-

inni enda sé það áhættusamt með 
rafmagnstæki sem óhjákvæmilega 
fylgja tónleikahaldi.

„Atli gítarleikari var þarna í ung-
barnasundi sem barn og stakk upp 
á þessu,“  segir Kristinn spurður að 
því hvernig þeim datt ungbarna-
sundlaug í hug. Í Munstri eru auk 
Kristins þeir Atli Arnarson, Jökull 
Smári Jakobsson og Stefán Ragnar 
Sandholt. Tónleikarnir verða í ung-
barnasundlauginni Skálatúnslaug í 
Mosfellsbæ og hefjast klukkan átta 
annað kvöld. - gló

Efna til útgáfutónleika í ungbarnasundlaug
Munstur fagnar útgáfu sinnar fyrstu plötu en sveitin hefur gaman af að spila á óvenjulegum tónleikastöðum.

Í STUÐI  
Hljómsveit in 
Munstur efnir 
til útgáfutón-
leika annað 
kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANDRIMARINÓ

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
29. MARS 2015 

Tónleikar
16.00 Hanna Dóra Sturludóttir, 
mezzósópran og Gerrit Schuil, 
píanóleikari flytja ljóð eftir 
Mahler í Hljóðbergi, Hannesar-
holti. Miðaverð er 2.500 krónur.
16.00 Gunnar Þórðarson held-
ur tvenna tónleika í Eldborgar-
sal Hörpu í tilefni af 70 ára 
afmæli sínu. Meðal flytjenda 
eru Björgvin Halldórsson, Egill 
Ólafsson, Eyþór Ingi, Páll Óskar, 
Sigríður Thorlacius og Helga 
Möller og stígur afmælisbarnið 
sjálft á svið og flytur nokkur 
vel valin lög. Seinni tónleik-
arnir hefjast klukkan 20.00 og 
miðaverð frá 
5.990 
krón-
um.
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HÆG UPPÁHELLING BÝR TIL GÓÐAR STUNDIR – svona gerirðu betra kaffi

Settu kaffipoka 
í trektina.

Mældu sléttfulla matskeið í 
pokann fyrir hvern bolla eða 
6-7 g á 1,5 dl. Örlítið meira ef 
þú vilt hafa kaffið sterkt.

Bíddu augnablik eftir að 
vatnið er búið að sjóða 
– best er að hitastigið sé 
u.þ.b. 93°C. Helltu dálitlu 
vatni yfir kaffið, rétt til að 
bleyta upp í því.

Haltu áfram að hella 
vatninu smám saman 
þar til kaffið er tilbúið.

Rautt Merrild er miðlungsbrennt sígillt kaffi, fullkomið og bragðmikið. Miðlungs-
brennsla þýðir að baunir eru ristaðar þar til þær fá ljósbrúnana lit, ljúfan og jafnan 
keim og notalegan ilm.

Miðlungsbrennt malað kaffi 
úr 100% Arabica baunum
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20.00 Fjórðu og síðustu tónleikar í 
tónleikaröðinni Hljóðön í Hafnarborg. 
Tónleikarnir bera yfirskriftina … þangað 
til … og munu Guðlaugur Björnsson 
gítarleikari og Hafdís Vigfúsdóttir 
flautuleikari koma fram. Miðaverð er 
2.500 krónur.
20.00 Sinfóníuhljómsveit áhugamanna 
og Söngvasveitin Fílharmónía spila 
saman á tónleikum í Seltjarnarnes-
kirkju. Miðaverð er 3.500 krónur.

Leiklist
16.00 Leiklistargjörningurinn Án titils 
fluttur í Menningarhúsi Gerðubergi. 
Gjörningurinn er afrakstur af leiklistar-
námskeiði Söguhrings kvenna. Allir 
velkomnir og aðgangur ókeypis.
20.00 Níu listakonur flytja ljóðadag-
skrána Enn hefur mig dreymt eftir 
Vilborgu Dagbjartsdóttur í Iðnó.

Síðustu forvöð
15.00 Sýningunni Stund milli stríða í 
Gerðubergi lýkur um helgina. Sara og 
Svanhildur Vilbergsdóttir bjóða upp á 
leiðsögn á síðasta sýningardegi.

Söfn
14.00 Kínasafn Unnar, Njálsgötu 33a er 
opið til klukkan 16.00 á sunnudag.

Kvikmyndir
15.00 Kvikmyndasýning í MÍR, Hverfis-
götu 105. Sýndar verðar tvær heim-
ildarkvikmyndir um setningarathöfn og 
lokahátíð Ólympíuleikanna í Moskvu 
1980. Aðgangur ókeypis. 

Uppákomur
13.00 Heimilislegir sunnudagar með Star-
Wars sniði í Gym & Tonic salnum á Kexi 
hosteli. Boðið verður upp á Star Wars-hár-
greiðslu og horft á Star Wars mynd. Allir 
eru velkomnir og enginn aðgangseyrir.

Leiðsögn
14.00 Leiðsögn um sýninguna KONUR 
STÍGA FRAM í Listasafni Íslands. Ragn-
heiður Jónsdóttir, Sigríður Björnsdóttir 
og Sigrún Guðjónsdóttir leiða gesti um 
sýninguna.
15.00 Ljósmyndarinn og norðurheim-
skautsfarinn Ragnar Th. Sigurðsson 
leiðir gesti um sýningunna Ljósið, sem 
stendur nú yfir á neðri hæð Gerðar-
safns. Nafn sýningarinnar vísar í 
endurhæfingarmiðstöðina Ljósið en 
verkin tók Ragnar á sama tíma og hann 
glímdi við krabbamein. Frítt er inn á 
leiðsögnina.
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 Þetta er í fyrsta sinn 
sem ég bý til einhvers 

konar strúktúr fyrir mig 
sem listamann. Þetta var 

mikil áskorun fyrir 
okkur, ekki spurning.

 Mér fannst mikil-
vægt að gera plötu núna. 

Að gera einhvers konar 
minnisvarða fyrir fram-

tíðina. Ég vildi fanga 
þetta tímabil undan-

farinna ára. 
Fanga mómentið. 

Því maður veit ekkert 
hvenær allt endar.

 Ég þurfti að gera 
þessa plötu. Ég var með 

svo mikið af hlutum sem 
ég þurfti að koma 

frá mér.

Gísli Pálmi stekkur sveittur af 
sviðinu og fer inn í herbergi bak-
sviðs. Þar situr hann við borð og 
nær andanum. „Ég gef mig allan 
í alla tónleika sem ég held,“ segir 
hann móður. Auðvelt var að sjá 
á menntaskólanemunum sem 
horfðu og hlustuðu á Gísla að 
þeir voru sáttir. Við Gísli höfðum 
mælt okkur mót til þess að hlusta 
á nýju plötuna hans sem ber titil-
inn Gísli Pálmi  og kemur út eftir 
tvær vikur. En Gísla fannst gaman 
að geta leyft mér að heyra lögin 
„live“ fyrst, áður en við færum í 
hljóðverið hans. Eftir stutt spjall 
við Gísla og félaga baksviðs héld-
um við í hljóðverið hans í Reykja-
vík. 

Verður sprengja
Við Gísli setjumst saman í bíl, þar 
sem við ræðum plötuna lítillega. 
„Þetta verður sprengja,“ segir 
hann um plötuna. Gísli Pálmi hefur 
verið þekktur í íslensku rappsen-
unni síðan lagið Set mig í gang 
kom út árið 2011. Þar stóð Gísli 
ber að ofan fyrir framan Range 
Rover-jeppa og rappaði grjótharð-
an texta. Í kjölfarið fylgdu lög og 
myndbönd með Gísla sem ögruðu 
gömlum gildum íslenskra rapp-
unnenda. Og eftir því sem lög-
unum fjölgaði varð ljóst að Gísli 
Pálmi hafði breytt íslensku rapp-
senunni. Og Gísli gerir sér grein 
fyrir áhrifum sínum á íslenska 

rappara. „Ég heyri stundum rapp-
ara nota orð sem ég bjó til og setja 
hluti í svipuð form og ég hef gert,“ 
segir hann í þann mund sem við 
göngum inn í hljóðverið. Þar blasa 
við tölvur, hátalarar, míkrófónar 
og fleira sem þarf til að gera tón-
list. Þar má einnig sjá skemmti-
lega muni; kórónu, ferskan ananas 
og sólgleraugu sem er vandlega 
raðað í eina hilluna. Stólum og sófa 
er stillt upp þannig að margir geta 
verið í hljóðverinu. Enda er Gísli 
oft og iðulega með vini sína með 
sér á tónleikum og víðar. „Ég er 
heppinn með vini,“ segir hann og 
bætir við: „Ég stend með þeim og 
þeir með mér.“

Lokaði sig af í tvo mánuði
„Ég lokaði mig hérna inni í tvo 

mánuði, með tveimur félögum í 
Glacier Mafia,“ segir Gísli Pálmi. 
Algengt er að rapparar treysti á 
aðra þegar kemur að lagasmíðum, 
sem í rappinu eru kallaðir taktar. 
En Gísli hefur sjálfur alltaf verið 
iðinn við kolann í taktsmíði, allt 
frá bernskunni þegar hann vann á 
MPC-taktvél. Platan sjálf varð til 
síðasta sumar. Gísli vann taktana 
og textana á tveggja mánaða tíma-
bili. „Ég þurfti að gera þessa plötu. 
Ég var með svo mikið af hlutum 
sem ég þurfti að koma frá mér,“ 
útskýrir hann.

Nýtt verklag
Áður en platan var tekin upp hafði 
Gísli Pálmi aldrei gert plötu. Hann 
hafði eingöngu gefið út eitt lag í 
einu, sem fóru gjarnan á flug á 
samfélagsmiðlum. Að gera heila 

plötu er því heljarinnar breyt-
ing á verklagi rapparans. „Þetta 
er í fyrsta sinn sem ég bý til ein-
hvers konar strúktúr fyrir mig sem 
listamann. Þetta var mikil áskor-
un fyrir okkur, ekki spurning. Mér 
fannst mikilvægt að gera plötu 
núna. Að gera einhvers konar minn-
isvarða fyrir framtíðina. Ég vildi 
fanga þetta tímabil undanfarinna 
ára. Fanga mómentið. Því maður 
veit ekkert hvenær allt endar.“ 
Síðan ferlið hófst, síðasta sumar, 
hefur Gísli Pálmi mætt daglega í 
hljóðverið og unnið í plötunni.

Byrjar á sprengju
Platan byrjar á samnefndu lagi. 
Lagið er hart og textinn hrár og 
beinskeyttur. „Þetta er örugglega 
grófasta lagið,“ segir Gísli Pálmi. 
Næsta lag plötunnar er Ískaldur, 
sem er eina lagið sem Gísli Pálmi 
hefur gefið út áður. Þriðja lagið 
er Í hverfinu, sem er eitt af uppá-
haldslögum Jóa og Gísla sjálfra á 
plötunni. Lagið breytir nokkrum 
sinnum um takt og tekur hlust-
andann í nýjar hæðir. Á eftir því 
hljóma lögin Meðnóg, með melód-
ísku viðlagi þar sem Gísli leikur 
sér með tungumálið; 5AM, sem 
fjallar um stemninguna um helg-
ar þegar klukkan er orðin margt 
og Geysir, sem er hart og takt-
fast. Sjöunda lag plötunnar er 
Draumaland. „Það er mjög pers-
ónulegt lag,“ útskýrir Gísli. Lagið 
er rólegra en mörg önnur lög eftir 
Gísla og fær textasmíðin að njóta 
sín vel. Þrjú síðustu lög plötunnar 
eru Háar hæðir, Spilavítið og Píra-
mídar. Háar hæðir og Píramídar 

Varð að fanga tímabilið með plötu
Rapparinn Gísli Pálmi hefur nú lokið við plötuna sína, sem ber einfaldlega titilinn Gísli Pálmi. Hún kemur út eft ir tvær vikur. Á plötunni 
sýnir Gísli Pálmi á sér nýjar hliðar, bæði í textagerð og lagasmíðum.

Textar Gísla Pálma eru frábrugðnir textum annarra rappara. Textar hans 
veita innsýn í líf sem fáir þekkja af eigin raun. En textarnir eru ekki bara 
lýsingarnar. Gísli Pálmi hugsar mikið um hvernig atkvæðin raðast saman 
og mynda rím. Gísli er óhræddur við að nota slangur og nýyrði, sem eru 
oft enskuskotin. „Ég ólst að hluta til upp í Bandaríkjunum og er því eigin-
lega tvítyngdur ef svo má segja. Slangrið kemur mikið þaðan. Hefðbundin 
íslenska getur verið svo stíf, svo mörkuð. Ég átti alltaf erfitt með að vera 
í íslenskutímum eftir að ég flutti heim. Mér fannst ég aldrei kunna neitt. 
Mér var sagt að ég kynni ekki íslensku,“ segir Gísli hlæjandi og bætir við 
að hann hafi gjarnan skrópað í tímum í grunnskóla. Uppfinning slangur-
yrða er að sögn Gísla valdeflandi; að strákurinn sem átti erfitt með að 
tolla í íslenskutímum sé nú farinn að finna upp orð og hugtök sem aðrir 
grípa til. Gísli þýddi til dæmis notkunina á enska orðinu hustle yfir í harka, 
hann talar um að stafla pappír þegar það kemur að peningum og notar 
orðið flýgur í mörgum skilningi, svipað og rapparar vestanhafs gera. Þegar 
Gísli fer að ræða tónlistina sína og texta á ítarlegan hátt kemur berlega í 
ljós að hann hefur hugsað allt í þaula. 

falla vel að heildarmynd plötunn-
ar, þegar kemur að hljómi og text-
um. En Spilavítið er algjörlega sér-
stakt og skiptir Gísla miklu máli.

Þurfti að gera þetta lag
„Þetta er saga sem margir upp-
lifa,“ segir Gísli Pálmi og heldur 
áfram: „Það er uppsveifla og þú 
tekur áhættu. En svo kemur alltaf 
að skuldadögum. Allt í lífinu leitar 
í jafnvægi. Og þetta lag er svolít-
ill endahnútur.“ Segja má að Gísli 

Pálmi sé að játa mannlega breysk-
leika í laginu. Lífinu er líkt við 
spilavíti og segir Gísli í viðlaginu 
að útlit sé fyrir að húsið hafi unnið. 

„Þetta var seinasta lagið sem ég 
samdi á plötunni. Ég var lengi að 
því,“ segir hann. Gísli hugsar sig 
svo um og segir: „Ég vissi alltaf að 
ég þyrfti að gera þetta lag. Ég var 
lengi að finna út hvernig ég ætlaði 
að nálgast þetta en svo small þetta 
og þá kom lagið nánast í kollinn á 
mér í heild sinni.“

Slangrið valdeflandi

➜ Hvernig verða textarnir til?
Gísli Pálmi segir að textarnir á plötunni hafi flestir verið samdir í hljóð-
verinu. „Kannski 20 prósent af textunum á plötunni urðu til annars staðar 
en í stúdíóinu. Þá voru það hlutar úr lögum sem mér datt í hug. Ég er 
duglegur að halda mér við sem textahöfundi með því að leika mér að 
því að láta heilar setningar ríma, ef litið er á atkvæðin. Ég hef gert það í 
svolítinn tíma og það hjálpar mér.“

FRÉTTBLAÐIÐ/VILHELM

Kjartan Atli
Kjartansson
kjartanatli@365.is
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Philips Ambilight sjónvarp með Android stýrikerfinu

HÁSKERPU 4K 
OFURUPPLAUSN

4K - ULTRA HD LED 

49" 
55"

• Glæsileg rammalaus hönnun
• Ultra HD – 4K ofur háskerpuupplausn 3840x2160
• Pixel Precise Ultra HD myndvinnsla með quad core örgjörva
• Alvöru myndgæði með 600Hz PMR Ultra, Perfect Natural Motion og Micro Dimming Pro
• Ambilight baklýsing, eykur upplifun til muna
• Android stýrikerfi , nýr heimur leikja, kvikmynda og afþreyingar, til dæmis sjónvarp Símans, 

og Google Play Movies beint í tækið
• Twin tuner – hægt að horfa á eina stöð og taka upp aðra á sama tíma
• Snjöll fjarstýring – Vönduð fjarstýring með músabendli, lyklaborði og hægt að tala við tækið!
• Endalausir möguleikar með Cloud TV, Simplyshare, Multiroom server, Dropbox og Miracast
• Hægt er að horfa á 3D myndir – 4 gleraugu fylgja!

55”49” Philips 49PUS7909 Philips 55PUS7909

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 229.995

179.995
TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 349.995

249.995

með Android



Ýmsir litir. 40x60 cm 8995 kr. NÚ 595 kr. 50x100 cm 1.795 kr. NÚ 995 kr. 
70x130 cm 3.495 kr. NÚ 1.995 kr. 100x150 cm 4.995 kr. NÚ 2.995 kr.

Base-handklæði

40%
AF BASE 

HANDKLÆÐUM

Dýnan er með Eco pokafjöðrun, 200 stk. á fermetra. Bonell fjöðrun 110 stk. 
á fermetra í rúmi. Rúmið er með fallegu svörtu áklæði úr pólýester. Dýnan er ekki svæðaskipt. 40 mm yfirdýna með 
mjúkum svampi og fætur fylgja. 150 x 200 kr. 89.900 kr. Nú 62.930 kr. Sparaðu 26.970 kr. 180 x 200 cm. 99.900 kr. 
Nú 69.930 kr. Sparaðu 29.970 kr.

Dream Zen full 150 x 200 cm

*Nú getur þú fengið 12 mánaða vaxtalausa greiðsludreifingu þegar verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar verslað er fær kaupandi 
að sjá yfirlit yfir greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, þ.e. afborgun ásamt lántökukostnaði og færslugjaldi. 

KAUPTU NÚNA
 OG DREIFÐU GREIÐSLUNNI Á 12 MÁNUÐI, VAXTALAUST.*0%*

VEXTIR

ÚTSÖLUMARKAÐUR 
ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR - LÝKUR 2. APRÍL

SPARAÐU

40%

SPARAÐU

30%

SPARAÐU

30%
SPARAÐU

25%

SPARAÐU

25%

SPARAÐU

25%

SPARAÐU

 30-45%
AF ÖLLUM DÝNUM

124.900 kr.

169.900 kr.

Þriggja sæta 
109.900 kr.

Hvítur eða svartur stóll með viðarfótum. 
19.900 kr. Nú 11.900 kr. Sparaðu 8.000 kr. 

Plump-stóll

Kýrskinn, marglituð. 170 x 240 cm 169.900 kr. 
Nú 84.950 kr. Sparaðu 84.950 kr. 

Sea-motta

Sísal motta, dökkbrún. 165 x 230 cm 69.900 kr. 
Nú 34.950 kr. Sparaðu 34.950 kr. 

Panter-motta

Bambus barstóll með hvítri sessu. 24.900 kr. 
Nú 16.900 kr. Sparaðu 8.000 kr. 

Odin-barstóll

Tveggja sæta sófi. L182 cm. 129.900 kr. Nú 94.900 kr. Sparaðu 35.000 kr. 
Þriggja sæta sófi. L242 cm. 149.900 kr. Nú 109.900 kr. Sparaðu 40.000 kr. 

Lissabon-sófi

Tveggja sæta sófi með legubekk. L258 x D138 cm. 169.900 kr. Nú 124.900 kr. Sparaðu 45.000 kr. 

Lissabon-sófi

Hornsófi. 2+3 sæti. L257 x D287 cm. 229.900 kr. Nú 169.900 kr. Sparaðu 60.000 kr. 

Lissabon-sófi

P t tt

ALLT AÐ

50%
AF VÖLDUM 

MOTTUM



LAGERSALA 
40-80% afsláttur
sýningareintök, 
útlitsgölluð húsgögn
og smávara
Aðeins þessa helgi 28. og 29. mars

VARA HÆTTIR

40%
AF VÖLDUM 
GARDÍNUM

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

SPARAÐU

50%

SPARAÐU

70%

SPARAÐU

40%
VARA HÆTTIR                                     

                                     

VARA HÆTTIR                                     

                                     

SPARAÐU

70%

SPARAÐU

25%

SPARAÐU

50%

SPARAÐU

50%

VARA HÆTTIR                                     

                                     
SPARAÐU

40%
VARA HÆTTIR                                     

                                     

139.900 kr.

109.900 kr.

Ýmsir litir. Loftljós. 24.995 kr. Nú 11.995 kr. Sparaðu 13.000 kr. Veggljós. 29.995 kr.
 Nú 14.995 kr. Sparaðu 15.000 kr. Borðlampi. 29.995 kr. Nú 14.995 kr. Sparaðu 15.000 kr. 

Smooth-ljós

Hægindastóll. 89.900 kr. Nú 24.900 kr. 
Sparaðu 65.000 kr. 

Douglas-stóll

Tvær hillur í pakka. Hvít eða eikaráferð. 14.900 kr. 
Nú 8.900  kr. Sparaðu 6.000 kr. 

Case-hillur

Hornsófi. 2+3 sæti. 100% pólýester. L 313 x D 248 cm. 189.900 kr. 139.900 kr. Sparaðu 50.000 kr. 

Bora-sófi

Skápur á vegg. 48 x 20 x 65 cm. 27.900 kr. 
Nú 7.900 kr. Sparaðu 20.000 kr. 

Annabel-skápur
Hvít og svört hillueining. 39.900 kr. 
Nú 23.900 kr. Sparaðu 16.000 kr. 

Tech-hillueining

Bleikur legubekkur. L 202 cm. 219.900 kr. Nú 109.900 kr. Sparaðu 110.000 kr. 

Snooze-legubekkur

60 x 170 cm. 2.995 kr. Nú 1.795 kr. 
Sparaðu 1.200 kr. Til í fleiri stærðum.

Rope-rúllugardína

Blár eða gulur fatastandur. 29.900 kr. 
Nú 14.900 kr. Sparaðu 15.000 kr. 

Cactus-fatastandur
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BAKÞANKAR 
Hildar
Sverrisdóttur

Með byltinguna í brjóstinu
Ég beraði á mér brjóstið í vikunni. Þeir 

sem þekkja mig vita að ég fer helst ekki 
í sund af feimni.

Í vikubyrjun horfði ég á Monicu Lewinsky 
segja frá því hvernig hún var höfð að háði 

og spotti um allan heim eftir ástar-
sambandið við Clinton. Hún sagði eitt 
sem sat í mér; að við hefðum búið til 
iðnað um skömm. Skömm út af sögum 
eins og hennar sem selur blöð. Skömm 
út af myndum sem áttu ekki að verða 
opinberar en sem fljúga svo um 
internetið. Skömm kvenna veltir 
milljörðum. Kvöldið eftir hlustaði 
ég á Vigdísi Finnbogadóttur tala 
til kvenna. Hún brýndi aðallega 
eitt fyrir okkur; takið ykkur pláss, 
ekki skammast ykkar eða biðjast 
afsökunar. Takið ykkur rými á 
ykkar forsendum.

ÉG var því vel fóðruð af hugmynd-
um um mikilvægi þess að berja 
niður þessa aldagömlu skömm 
sem er notuð gegn konum alla 
daga þegar menntaskólastúlk-

ur byrjuðu byltingu í beinni með 
brjóstum sínum. Þrátt fyrir allt 

hvatningarfóður vikunnar var ég skeptísk. 
Var virkilega kraftaukandi fyrir konur að 
sýna nekt? Er þetta ekki tvískinnungur 
þegar varað er við hættunni á hefndar-
klámi? Eykur þetta ekki enn meir á pressu 
útlitsdýrkunar gagnvart konum? Ég fann 
þessu flest til foráttu og fór að sofa þess 
fullviss að stelpurnar væru ekki búnar að 
hugsa málið til enda. 

SVO vaknaði ég og á meðan höfðu þær 
breytt heiminum. Bara sisona. Og allt í 
einu var eins og ég væri slegin í hausinn 
með eigin fordómum. Auðvitað voru efa-
semdir mínar afsprengi þess að þessi bylt-
ing er stórkostleg. Hún snýst um að taka 
valdið á líkama sínum til sín og frá þeim 
sem vilja hylja hann, stýra honum og mis-
nota. Hún snýst um að aftengja skömmina 
og taka sér rými á eigin forsendum. Hún 
snýst um frelsi einstaklinga til að ráða yfir 
sér og bjóða úreltum lögum, meintu sið-
gæði og forræðishyggju byrginn. 

ÞAÐ er einfaldlega þannig að þegar bylt-
ing nýrrar kynslóðar fyrir betri heimi á 
sér stað fyrir framan augun á manni þá 
hlustar maður. Og berar á sér brjóstið. 
Takk stelpur. 

Miðasala á: 

FÚSI KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.10
LOKSINS HEIM 3D KL. 3 - 5.30
LOKSINS HEIM 2D KL. 3 - 5.30
HOME 2D ENSKT TAL KL. 10.20 - ENGIN TEXTI
THE GUNMAN KL. 8 - 10.30
LITTLE DEATH KL. 8
CHAPPIE KL. 10.20
ÖMURLEG BRÚÐKAUP - ÍSL TEXTI KL. 3 - 5.30 - 8

FÚSI KL. 5.55 - 8 - 10.10
FÚSI LÚXUS KL. 8 - 10.10
LOKSINS HEIM 3D KL. 1 - 3.30
LOKSINS HEIM 2D KL. 1 - 3.30 - 5.30
HOME 2D ENSKT TAL KL. 5.45 - 8 -  ENGIN TEXTI
THE GUNMAN KL. 8 - 10.30
THE DUFF KL. 1 - 3.20
CHAPPIE KL. 10.10
ANNIE KL. 5
KINGSMAN KL. 8 - 10.45
KINGSMAN LÚXUS KL. 2 - 5
PADDINGTON KL. 1
HRÚTURINN HREINN KL. 3.10

SÝND MEÐ
ÍSL OG ENSKU 

TALI Í 2D OG 3D

KRINGLUNNI

SPARBÍÓ

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

Æðisleg ný stuttmynd
Frozen Fever er sýnd 

á undan

Stórkostleg mynd frá Disney
fyrir alla fjölskylduna

Sýndar með ensku tali og ísl. texta

VILLAGE VOICE

Byggt á samnefndri metsölubók
Divergent þríleikurinn heldur áfram

Mögnuð ævintýramynd

FYNDNASTA GAMANMYND ÞESSA ÁRS!

 WILL FERRELL OG KEVIN HART HAFA 
ALDREI VERIÐ BETRI.

Kántrísöngkonan Dolly Parton er mikill aðdáandi 
popstirnisins Taylor Swift og hefur lýst því yfir að 
hún sé stolt af söngkonunni og þeim árangri sem 
hún hefur náð.

Rúm fjörutíu og átta ár skilja söngkonurnar að 
og Parton sagði í viðtali við tímaritið PEOPLE að 
sér fyndist aðdáunarvert hverju Swift hefði áorkað 
og hún væri sannfærð um að henni ætti eftir halda 
áfram að vegna vel innan tónlistargeirans svo ára-
tugum skipti.

Parton er flestum kunnug en kántrísöngkonan er 
einna þekktust fyrir lögin Jolene og 9 to 5. - gló 

Dolly Parton stolt af Taylor Swift 
Parton hefur verið í tónlistargeiranum í áratugi og er mjög hrifi n af Taylor Swift .

DÁIST AÐ 
SWIFT  
Dolly Part-
on hefur 
lýst því yfir 
að hún sé 
aðdáandi 
söngkon-
unnar 
Taylor 
Swift. NORDIC-

PHOTOS/GETTY

GET HARD 5:50, 8, 10:10
FÚSI 8, 10:10
LOKSINS HEIM 2D 1:50, 3:50 - ÍSL TAL
LOKSINS HEIM 3D 1:50, 3:50, 5:30 - ÍSL TAL
THE GUNMAN 8, 10:25
CINDERELLA - ÍSL TEXTI 2
STILL ALICE 5:50

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

Íslenskur
texti

SÝND Í
2D OG 3D

ÍSSL TAL

Miðasala og nánari upplýsingar

FJÖLSKYLDUPAKKINN
Allir borga barnaverð

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS/BYLTING
MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

DAGSKRÁ OG MIÐASALA ER Á EMIÐI.ISHRÚTURINN HREINN PADDINGTONTHE DUFFLOKSINS HEIM
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- hvar sem þú ert og hvert sem þú stefnir

GEIRVARTAN 
MISFRJÁLS Í 

GEGNUM ÁRIN
Eft ir #freethenipple-bylt-
ingu vikunnar heyrði Frétta-
blaðið í baráttukonum eldri 
kynslóðarinnar og ræddi frelsi 
geirvörtunnar í gegnum árin.

Þórhildur Þorleifsdóttir, 
leikstjóri.

Of snemmt 
að mynda skoðun

„Ég sá þetta 
bara í fréttum 
á fimmtudag, 
þannig að 
kannski er of 
snemmt að hafa 
skoðun á þessu. 
Hins vegar 
svona við fyrstu 
sýn viðurkenni 

ég að ég hef athugasemdir, ekki 
vegna þess að við megum ekki 
vera á brjóstunum, heldur vegna 
þess að ég hef efasemdir um að 
þetta nái tilætluðum árangri. 
Við konur náum bestum árangri 
með því að tala saman og því 
þurfum við að ræða þetta til þess 
að komast að niðurstöðu. Aftur 
á móti fannst mér gaman að sjá 
ungu konurnar ganga saman fram 
svona sterkar og það er vonandi 
að þessi jákvæði andi hjá þessum 
sterku, djörfu, ungu konum verði 
hvatning til frekari verka. Áfram 
stelpur!“

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 
mannfræðingur

Hefur með stöðu 
konunnar í 
samfélaginu að gera

„Í grein sem 
ég skrifaði árið 
2005 fjallaði ég 
um líkamsein-
kenni manna 
sem tákn. Tungu-
mál er táknmál, 
brjóst og kynfæri 
er það sem 
skilur kynin að 
og eru tákn fyrir 

mismun kynjanna. Ef við hugsum 
um brjóstin sem tákn, þá tengist 
þetta við það þegar konur voru 
inni á heimilum fyrir iðnbyltingu. 
Þar fór barnauppeldið fram og þá 
brjóstagjöfin líka, og þannig urðu 
þær ósýnilegar í framleiðsluferlinu. 
Varðandi þetta þá tek ég undir 
áhyggjur af því að gera þetta í 
þessu klámumhverfi sem er í dag. 
Það þarf að koma skilaboðunum 
betur á framfæri að hér sé verið 
að mótmæla klámvæðingu.“ 

Silja Aðalsteinsdóttir, 
bókmenntafræðingur.

Þetta kemur í bylgjum
„Það sem ég 
hugsaði strax 
þegar ég sá 
þetta var hvað 
þetta minnti 
mig á þegar ég 
var ung kona 
upp úr 1970. 
Þá hentum við 
brjóstahöldur-

unum og vorum gjarnan á brjóst-
unum í sólbaði, maður bara á 
brókinni og skammaðist sín ekkert 
fyrir það. Ég held að þetta gangi 
svolítið í bylgjum. Mér finnst 
nekt til dæmis hafa verið mikið 
tabú þegar ég var að alast upp, en 
breyttist með hippunum. Svo kom 
þetta aftur og alls kyns hömlur og 
bönd. Mér líst ágætlega á þetta 
hjá þeim og ég held að þetta sé 
bara til góðs.“

23. JÚLÍ 1980, UNGLINGAR Í GARÐYRKJU. 9. JÚLÍ 1984, FJÖLDI FÓLKS AÐ NJÓTA 
SÓLSKINS Í LAUGARDALSSUNDLAUG. 

6. ÁGÚST 1986, SUNDLAUGIN Í LAUGARDAL.
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 Ég verð að hafa 
hann alltaf með mér.

Emil Hallfreðsson,
leikmaður Verona og Íslands.

BETRA MEÐ LARS
Fyrsti mótsleikur Íslands á árunum 2012-

2014 - 3 sigrar í 3 leikjum
2012 - 7. september 2-0. Sigur á Noregi á 
Laugardalsvelli Kári Árnason og Alfreð Finn-
bogason með mörkin.
2013 - 22. mars. 2-1 sigur á Slóveníu á útivelli 
Gylfi Þór Sigurðsson með bæði mörkin.
2014 - 9. september. 3-0 sigur á Tyrkjum á 
Laugardalsvelli Jón Daði Böðvarðsson, Gylfi 
Þór Sigurðsson og Kolbeinn Sigþórsson með 
mörkin

Fyrsti mótsleikur Íslands á árunum 
2000-2011 - 1 sigur og 2 jafntefli í 12 

leikjum
2011 - 26. mars. 0-0 jafntefli við Kýpur (úti)
2010 - 3. september. 1-2 tap fyrir Noregi 
(heima)
2009 - 1. apríl. 1-2 tap fyrir Skotlandi (úti)
2008 - 6. september. 2-2 jafntefli við Noreg 
(úti)
2007 - 28. mars. 0-1 tap fyrir Spáni (úti)
2006 - 2. september. 3-0 sigur á Norður-Ír-
landi (úti)
2005 - 26. mars. 0-4 tap fyrir Króatíu (úti)
2004 - 4. september. 1-3 tap fyrir Búlgaríu 
(heima)
2003 - 29. mars. 1-2 tap fyrir Skotlandi (úti)
2002 - 12. október. 0-2 tap fyrir Skotlandi 
(heima)
2001 - 24. mars. 1-2 tap fyrir Búlgaríu (úti)
2000 - 2. september. 1-2 tap fyrir Danmörku 
(heima)

HANDBOLTI Í gær var greint frá því að landsliðsþjálfarinn Aron Kristjánsson 
myndi hætta sem þjálfari Danmerkurmeistara Kolding eftir tímabilið.

Hvað tekur við hjá Aroni í sumar er óráðið. Samningur 
hans hjá HSÍ rennur út eftir leiki landsliðsins í sumar og HSÍ 
hefur ekki rætt við þjálfarann um að gera nýjan samning.

Hans gamla félag, Haukar, er í þjálfaraleit þar sem 
Patrekur Jóhannesson hættir eftir tímabilið. Haukarnir 
hafa rætt lauslega við Aron og ljóst að þeir vilja fá hann 
aftur enda vann hann frábært starf á Ásvöllum.

Formaður HSÍ, Guðmundur B. Ólafsson, sagði 
við íþróttadeild að Aron væri góður kostur fyrir 
landsliðið en þjálfarinn vill ekki bíða fram á 
sumar með að hefja samningaviðræður.

„Það er ljóst að maður bíður ekki fram í 
miðjan júní með að ákveða sig,“ segir Aron 
við íþróttadeild.  - hbg

Óvissa um framtíð landsliðsþjálfarans
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FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohn-
sen lék sinn fyrsta landsleik fyrir 
átján árum og rúmum ellefu mán-
uðum og það eru miklar líkur á 
því að hann komi við sögu á móti 
Kasakstan í undankeppni EM í dag 
og verði um leið sá leikmaður sem 
hefur átt lengsta landsliðsferilinn.

„Við erum í öðru sæti þrátt 
fyrir að hafa tapað í Tékklandi. 
Við vitum það að ef við vinnum 
leikinn þá erum við að berjast um 
efsta sætið í riðlinum þegar kemur 
að leiknum í júní. Við vitum það 
að þetta verður alls ekki auðvelt,“ 
sagði Eiður Smári.

Kasakarnir eru samt með 
skeinuhætt lið þrátt fyrir slæma 
stöðu í riðlinum sem og á FIFA-
listanum. 

„Þetta er leikur þar sem menn 
þurfa að passa sig mikið á smá-
atriðunum. Ég tel að það hafi 
verið mjög jákvætt að við komum 

hingað tiltölulega snemma. Það er 
því ekkert sem er að koma okkur 
á óvart á leikdegi,“ sagði Eiður 
Smári.

En hvernig er gervigrasið að 
fara með fæturna á honum. „Ég 
held að ég hafi átti auðveldara með 
þetta þegar ég var yngri. Maður 
finnur aðeins öðruvísi þreytu og 
boltinn rúllar líka aðeins öðruvísi. 
Það er aðeins harðara en ég hef 
klárað allar æfingar og þetta er 
þannig séð ekkert mál. Við þurf-
um bara að vera klárir á laugar-
daginn en svo getum við tekið út 
þreytuna í nokkra daga eftir það,“ 
sagði Eiður léttur.

Eiður Smári hefur ekkert spilað 
með landsliðinu frá því í nóvem-
ber 2013 eða í sextán mánuði. 
Hann er þó ekki að ganga inn í 
nýtt lið. „Megnið af strákunum 
eru sömu leikmennirnir og í síð-
ustu keppni. Það er sama þjálf-

arateymi og sama fólkið í kring-
um liðið. Mér líður því ekki eins 
og ég sé búinn að vera í burtu í 
langan tíma,“ segir Eiður Smári. 

Strákarnir í liðinu tala mikið 
um það að Eiður komi með ró inn 
í liðið. Hvað finnst honum sjálf-
um um það? „Fylgir það ekki 
bara aldrinum? Ég kem kannski 
með róna innan vallar og kannski 
utan vallar líka því ég er voðalega 
rólegur yfir þessu öllu saman,“ 
sagði Eiður brosandi og af sinni 
kunnu yfirvegun.

Hann hefur vissulega séð margt 
í boltanum en þó ekki allt. „Ég 
viður kenni það alveg að það er 
ekki oft sem ég hef verið að spila 
með landsliðinu þar sem við erum 
virkilega að berjast um efsta 
sætið í riðlinum. Það er alveg 
nýtt fyrir mér og ný spenna sem 
fylgir því. Það sem við höfum náð 
að gera er að halda áfram á sömu 

braut frá síðustu keppni,“ sagði 
Eiður Smári að lokum. - óój

Líður ekki eins og ég hafi  verið lengi í burtu
Eiður Smári Guðjohnsen mun setja nýtt met um leið og hann kemur inná völlinn á móti Kasakstan í dag.

FÓTBOLTI Emil Hallfreðsson og 
félagar hans í íslenska karlalands-
liðinu í fótbolta mæta Kasökum í 
dag í fimmta leik sínum í undan-
keppni EM 2016. Emil missti föður 
sinn í kringum leikina í haust en 
ákvað samt að spila og heiðra 
þannig minningu hans. 

Faðir hans mun alltaf fylgja 
honum hér eftir í bókstaflegri 
merkingu því Emil spilar í dag 
sinn fyrsta landsleik með húðflúr 
af föður sínum á vinstri hand-
leggnum. 

„Ég hef aldrei fengið mér húð-
flúr en eftir að pabbi dó þá vorum 
við Hákon bróðir með þá hugmynd 
að að fá okkur þannig. Hann er 
búinn að fá sér og ég hugsaði því 
að ég yrði að fá mér líka,“ sagði 
Emil sem bauð hlúðflúrara til sín. 

Húðflúrið er gert eftir mynd af 
föður hans en það er afar vel gert. 
„Þetta er gamli maðurinn. Pabbi 
er kominn á mig og það kom ekk-
ert annað til greina eftir að hann 
dó en að þetta yrði mitt fyrsta húð-
flúr og að ég held það eina sem ég 
mun fá mér. Ég verð að hafa hann 
alltaf með mér,“ segir Emil.

Tók fimm og hálfan tíma
Emil spilaði fyrst með húðflúrið í 
búningi Hellas Verona á Ítalíu en 
nú er kominn tími á að vígja það 
með landsliðinu. 

„Þetta tók einhvern fimm og 
hálfan tíma. Það var alveg þess 
virði. Fyrsti landsleikurinn hjá 
gamla er á morgun (í dag),“ sagði 
Emil. Já, aftur að leiknum í dag 
sem er mjög mikilvægur fyrir 
íslenska landsliðið.

„Þetta verður hörkuleikur á 
morgun og bara úrslitaleikur 
ef við þykjumst vera að fara til 
Frakklands,“ segir Emil sem legg-
ur áherslu á að lið Kasakstans gæti 
leynt á sér þrátt fyrir slaka byrjun 
í keppninni.

„Þeir eru hættulegir. Þeir eru 
á heimavelli og það eru einhverj-
ir tíu til tólf leikmenn sem spila 

alla sína leiki á þessu gervigrasi. 
Þeir þekkja aðstæður því aðeins 
betur en við,“ sagði Emil en hrós-
aði þó þeirri ákvörðun KSÍ að fara 
snemma til Kasakstans. 

Mjúkt og þægilegt
„Það var frábært að geta tekið 
hérna viku saman og undirbú-
ið leikinn af fullum krafti. Þetta 
er líka eins mjúkt og þægilegt og 
gervigras verður. Það er ekki hægt 

að kvarta neitt yfir því,“ segir 
Emil.

Íslenska liðið er í dag að koma til 
baka eftir tap á móti Tékklandi í 
síðasta mótsleik ársins 2014. Fram 
að því hafði íslenska liðið unnið 
þrjá fyrstu leikina sína í riðlinum.

„Við þurfum að laga það sem 
gekk ekki upp á móti Tékkum. Við 
erum búnir að fara yfir nokkra 
hluti í vikunni og við ætlum okkur 
að gera betur á morgun. Ef við 

ætlum að fara til Frakklands þá 
er þessi leikur algjör úrslitaleik-
ur. Það kemur því ekkert annað til 
greina en þrjú stig,“ sagði Emil að 
lokum.

Fyrsti landsleikur „gamla“
Emil Hallfreðsson mætir ekki alveg eins til leiks í dag og í síðasta landsleik í nóvember. Hann ákvað að 
minnast föður síns með sérstökum hætti þegar hann lét húðfl úra andlit hans á handlegg sér.

PABBI FYLGIST MEÐ  Emil Hallfreðsson verður með pabba sinn inni á vellinum í fyrsta sinn í íslensku landsliðstreyjunni er 
Ísland leikur gegn Kasakstan í Astana í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY/FRIÐRIK ÞÓR

EIÐUR SMÁRI  Kominn aftur í lands-
liðið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Kári Árnason, miðvörður 
íslenska landsliðsins, hefur séð flotta 
takta til leikmanna Kasakstans á 
myndböndum í undirbúningi leiksins.

„Þetta er algjör lykilleikur og við 
vitum alveg hversu góðir þeir eru. 
Það er ekkert vanmat eða eitthvað 
svoleiðis þótt þeir séu neðar en við 
á styrkleikalistanum. Við höfum séð 
nóg af klippum með þeim og þar eru 
þeir að sýna fantatakta. Við höfum 
líka rennt yfir hvern og einn leik-
mann og þetta eru hörkuleikmenn,“ 
sagði Kári.

Menn hafa rætt nokkuð um 
hættuna í föstum leikatriðum. „Án 

þess að gefa eitthvað mikið upp 
hvað við erum að leggja áherslu á 
þá gefur það augaleið að þeir eru 
búnir að skora öll sín mörk úr föstum 
leikatriðum,“ segir Kári.

Aron Einar Gunnarsson, fyrirliði ís-
lenska landsliðsins, varð faðir í fyrsta 
sinn skömmu eftir að hann kom út 
til Kasakstans. 

„Það eru allir mjög ánægðir fyrir 
hönd Arons og það eru allir líka mjög 
ánægðir með að hann sé hérna. Við 
áttum okkur á því að hann er fórna 
heilmiklu fyrir að vera hérna með 
okkur. Hann er gríðarlega mikilvægur 
fyrir liðið og við erum þakklátir fyrir 

það,“ segir Kári en Aron fékk söng 
og flotta tertu frá liðsfélögunum 
og starfsmönnum KSÍ í fyrrakvöld. 
„Hann klökknaði ekki yfir þessu enda 
grjótharður,“ sagði Kári léttur. - óój

Allir mjög ánægðir með að Aron sé hér

KLÁR  Kári Árnason verður á sínum stað 
í vörninni. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÚRSLIT
DOMINO‘S-DEILD KARLA

8-LIÐA ÚRSLIT, 3. LEIKUR
HAUKAR - KEFLAVÍK 100-88
Staðan í rimmunni er 2-1 fyrir Keflavík.

TINDASTÓLL - ÞÓR ?-?
Leiknum var seinkað til 20.45 í gær þar sem 
dómarar leiksins lentu í árekstri á Holtavörðu-
heiðinni. Þeir sluppu þó ómeiddir, keyrðu áfram 
og leikurinn fór fram. Honum var þó ekki lokið 
er Fréttablaðið fór í prentun. Nánari upp-
lýsingar um leikinn má finna á Vísi.

FÓTBOLTI Íslenska karlalandsliðið 
í fótbolta mætir Kasakstan í dag 
í fyrsta mótsleik sínum á árinu 
2015. 

Íslenska landsliðið hefur skap-
að skemmtilega hefð undir stjórn 
Lars Lagerbäck og Heimis Hall-
grímssonar með því að vinna 
fyrsta mótsleik sinn öll ár þeirra 
saman með liðið.   - óój

Vinna alltaf 
fyrsta leikinn

LARS  Hefur breytt miklu í íslenskum 
fótbolta. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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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

18.30 Friends
18.55 New Girl
19.20 Modern Family 
19.45 Two and a Half Men
20.05 Viltu vinna milljón? 
21.00 Twenty Four
21.45 Believe
22.30 Rita
23.10 Sisters
23.55 Viltu vinna milljón? 
00.45 Twenty Four
01.30 Believe
02.15 Rita
02.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

HRINGBRAUT
11.00 Þjóðbraut 17.00 Helgin 17.30 Kvennaráð 
18.00 Lífsstíll 18.30 Hringtorg 19.00 Atvinnulífið 
19.30 Neytendavaktin 20.00 Mannamál 20.30 
Heimsljós 21.00 Helgin 21.30 Kvennaráð 22.00 
Lífsstíll 22.30 Hringtorg 23.00 Atvinnulífið 23.30 
Neytendavaktin

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
11.20 The Talk
12.40 Dr. Phil
14.45 Cheers 
15.05 Royal Pains
15.45 The Real Housewives of O.C. 
16.30 The Biggest Loser - Ísland 
17.40 Top Gear
18.40 Parks & Recreation 
19.00 The Office 
19.20 G. Ramsay Ultimate Home Cooking 
19.50 Solsidan 
20.15 Scorpion 
21.00 Law & Order 
21.45 Allegiance 
22.30 The Walking Dead 
23.20 Hawaii Five-0 
00.05 CSI: Cyber
00.50 Law & Order 
01.35 Allegiance 
02.20 The Walking Dead

07.25 Lukku-Láki 07.47 Tommi og Jenni 07.53 
Hókus Pókus 08.00 Dóra könnuður 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 Sveins  09.45 Elías  09.55 UKI  10.00 
Ofurhundurinn Krypto  10.22 Brunabílarnir 
10.47 Ævintýraferðin 11.00 Stumparnir  11.25 
Lukku-Láki 11.47 Tommi og Jenni 11.53 Hókus 
Pókus 12.00 Dóra könnuður 12.45 Doddi 
litli og Eyrnastór 12.55 Rasmus Klumpur og 
félagar  13.00 Áfram Diego, áfram! 13.24 
Svampur Sveins  13.45 Elías 13.55 UKI  14.00 
Ofurhundurinn Krypto  14.22 Brunabílarnir 
14.47 Ævintýraferðin  15.00 Stumparnir  15.25 
Lukku-Láki 15.47 Tommi og Jenni 15.53 Hókus 
Pókus 16.00 Dóra könnuður 16.45 Doddi 
litli og Eyrnastór  16.55 Rasmus Klumpur og 
félagar  17.00 Áfram Diego, áfram! 17.24 
Svampur Sveins  17.45 Elías 17.55 UKI 18.00 
Ofurhundurinn Krypto  18.22 Brunabílarnir 
 18.47 Ævintýraferðin  19.00 Astro boy  20.35 
Sögur fyrir svefninn  

17.35 The Amazing Race
18.15 Hot in Cleveland
18.40 Last Man Standing
19.00 Bob’s Burgers
19.25 Amercian Dad
19.45 The Cleveland Show 4
20.10 The League
20.55 Saving Grace
21.40 The Finder
22.25 Bob’s Burgers
22.45 Amercian Dad
23.10 The Cleveland Show 4
23.30 The League
00.15 Saving Grace
01.00 The Finder
01.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.01 Strumparnir 
07.25 Doddi litli og Eyrnastór
07.35 Elías 
07.45 Skoppa og Skrítla enn úti um 
hvippinn og hvappinn
08.00 Algjör Sveppi
09.00 Grallararnir 
09.20 Villingarnir 
09.45 Kalli kanína og félagar
10.00 Scooby-Doo! Leynifélagið 
10.25 Young Justice
10.50 Ninja-skjaldbökurnar 
11.35 iCarly
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 Modern Family
14.15 How I Met Your Mother
14.40 Matargleði Evu
15.10 Margra barna mæður
15.40 Fókus
16.05 Um land allt 
16.45 60 mínútur
17.30 Eyjan
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Ísland Got Talent
20.45 Rizzoli & Isles
21.30 Better Call Saul
22.20 60 mínútur
23.05 Who Is Clarck Rockefeller 
00.30 Eyjan 
01.15 Brestir
01.45 Daily Show: Global Edition
02.10 Transparent
02.30 Backstrom
03.15 Vice
03.45 Looking
04.15 You’ve Got Mail 

09.30 Belgía - Kýpur  
11.15 Kasakstan - Ísland
13.00 Bballography: Guerin
13.25 Formúla 1 - Malasía  
15.55 Georgía - Þýskaland  Bein útsending
18.10 Spænsku mörkin 2014/2015  
18.40 Portúgal - Serbía  Bein útsending
20.45 Njarðvík - Stjarnan
22.15 Moto GP - Ástralía
23.15 Rúmenía - Færeyjar  
00.55 Írland - Pólland  
07.00 Portúgal - Serbía  

10.50 Ísrael - Wales  
12.30 Man. City - WBA  
14.10 Hull - Chelsea
15.55 Skotland - Gíbraltar  Bein útsending
18.00 Ísrael - Wales
19.40 Football League Show 2014/2015  
20.10 Skotland - Gíbraltar  
21.50 Tottenham - Leicester  
23.40 Premier League Review 2014/2015  
07.00 Skotland - Gíbraltar

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Panorama 15.00 
Fyrirtækjaheimsókir 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

Stöð 2 kl. 19.10
Ísland Got Talent
Glæsilegur íslenskur sjónvarps-
þáttur þar sem leitað er 
að hæfi leikaríkustu ein-
staklingum landsins. 
Kynnir keppninnar er 
sjónvarpsmaðurinn 
Auðunn Blöndal, 
dómarar eru Bubbi 
Morthens, Selma 
Björnsdóttir, Jón 
Jónsson og Þor-
gerður Katrín 
Gunnarsdóttir.

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur
Gestir Sigurjóns 
M. Egilssonar að 
þessu sinni verða 
Jón Daníelsson 
hagfræðingur og 
alþingismennirnir 
Sigríður Ingibjörg 
Ingadóttir og Jón 
Gunnarsson.

Rizzoli & Isles
STÖÐ 2 KL. 20.45   Fimmta þáttaröðin 
um rannsóknarlögreglukonuna Jane 
Rizzoli og lækninn Mauru Isles sem 
eru afar ólíkar en góðar vinkonur og 
koma upp um glæpi Boston-mafíunnar 

saman.  

 Juno
BÍÓSTÖÐIN KL. 18.10  Dramatísk 
gamanmynd frá 2008 með Ellen Page 
og Michael Cera í aðalhlutverkum. Juno 
MacGuff  kemst að því að hún er ólétt 
eft ir eitt skipti með besta vini sínum, 
Paulie, og tekur fréttunum furðurólega.

Modern Family
 GULLSTÖÐIN KL. 19.20  Frábærir 
gaman þættir um líf þriggja ólíkra en 
dæmigerðra nútímafj ölskyldna. Leiðir 
þeirra liggja saman og í hverjum þætti 
lenda þær í hreint drepfyndnum að-
stæðum sem samt eru svo skelfi lega ná-
lægt því sem við sjálf þekkjum alltof vel.

DAGSKRÁ
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SUNNUDAGUR Í KVÖLD

07.15 Pay It Forward 
09.15 Tenure 
10.45 Juno
12.20 Sense and Sensibility
14.35 Pay It Forward
16.40 Tenure 
18.10 Juno
19.45 Sense and Sensibility 
22.00 The Dark Knight Rises
00.45 Hitchcock 
02.25 One in the Chamber 
04.00 The Dark Knight Rises

09.00 Golfing World 2015 09.50 PGA Tour 2015 
- Highlights 10.45 PGA Tour 2015 15.45 Golfing 
World 2015 16.35 Inside the PGA Tour 2015 17.00 
PGA Tour 2015 22.00 European Tour 2015

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Kioka
07.08 Ljónið Urri
07.18 Pósturinn Páll
07.33 Sara og önd
07.40 Litli draugurinn Laban
07.47 Róbert bangsi
07.57 Vinabær Danna tígurs
08.09 Friðþjófur forvitni
08.32 Tré-Fú Tom
08.54 Um hvað snýst þetta allt?
08.59 Verðlaunaféð
09.00 Disneystundin
09.01 Gló magnaða
09.23 Sígildar teiknimyndir
09.30 Fínni kostur
09.52 Millý spyr
09.59 Unnar og vinur
10.25 Hraðfréttir
10.45 Boxið
11.30 Gyðingar og múslimar
12.25 Matador
13.15 Kiljan
13.55 George Harrison - þögli Bítillinn
15.50 Á spretti
16.10 Alzheimer á Íslandi
16.40 Handboltalið Íslands
16.55 Rétt viðbrögð í skyndihjálp
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 Kökugerð í konungsríkinu  
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Öldin hennar
20.15 Þú ert hér 
20.40 Sjónvarpsleikhúsið–  Geimferðin
21.05 Heiðvirða konan
22.00 Hannah Arendt 
23.50 Fast land undir fótum
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

40%
afsláttur

Dúnsængur

100% dúnn

Stærð 70x100
Verð 7.790 kr
Stærð 100x140
Verð 10.194 kr
Stærð 140x200
Verð 23.990 kr
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FALLEGRA 
HEIMILI
Allt til að fegra heimilið 

í verslunum BYKO

GLEÐI
PÁSKA

OFURTILBOÐ DAGLEGA 
26. mars - 4. apríl

Vnr. 41100109
Matar- og kaffistell, 
20 stk.

4.995kr.
Almennt verð 6.995 kr.

20%
AFSLÁTTUR AF    

                VÖRUM
frá 26. - 31. janúar               

29%
afsláttur

47%
afsláttur

SUNNUDAGUR
29. MARS

LAUGARDAGUR
28. MARS

Vnr. 72320101
TACTIX verkfæra-
box, 40 cm.

995kr.
Almennt verð 1.867 kr.

OFURTILBOÐIN ERU LÍKA Í VEFVERSLUN

PYLSUVAGNINN 
Í BYKO BREIDD
Drykkur fylgir með öllum seldum pylsum 
laugardag og sunnudag í Breiddinni.

uum 

Vnr. 42371148      
SINGER PROMISE saumavél.                            

Vnr. 41724801
Blandari, 1,5L 500W 

7.995 kr.

Vnr. 41724032     
Samlokugrill, 750W.

4.495 kr.

Vnr. 41118699 
Glös 25 cl 6 stk. 

865 kr.

Vnr. 10708530     
Handlaug í borð, 
59x39 cm.   

14.995 kr.

Vnr. 10708535 
Handlaug á vegg fyrir lítil 
baðherbergi 45x33cm

7.995 kr.

MIKIÐ ÚRRVAL AF 
POTTAPLLÖNTUM 

Í GRÆNNLANDI

MIKIÐ ÚÚRRVAL AF

BYKO BREIDD

MINNUM Á

OFURTILBOÐTIIITI

18.795 kr.

12.395 kr.

Vnr. 13612010             
Speglaskápur með 
halogen ljósi og tengli                            

17.780 kr.

Vnr. 42378777    
TRISTAR vöfflujárn, belgiskar. 

5.995 kr. 

Vnr. 65103031
KHG kaffivél fyrir 
malað kaffi.
2 bollar fylgja með.

3.945 kr.

Vnr. 42378996
TRISTAR brauðrist,
burstað stál.

4.535 kr.

Vnr. 65742019
BOSCH ryksuga, 
850W.     

Vnr. 41823033
Kökudiskur á fæti, 30 cm.  

2.895 kr.

Vnr. 41119012
Hnífaparasett 24 stk.

2.955 kr.

Vnr. 41757050
Eldhúsvog, 3 kg. 1,5 l. skál.     

1.895 kr.

Vnr. 41749017
Bökunarform, 28 cm. 

1.895 kr.

NN

495 kr.
Vnr. 55029093 
TETA TET páskaliljur.

Vnr. 55092328
Begonia.

995 kr.

Vnr. 55092336
Ástareldur. 

995 kr.

Vnr. 55092337
Gerbera í potti.

1.095 kr.

Almennt verð 18.765 kr.
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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

HRINGBRAUT

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

08.55 England - Litháen  
10.35 Wolves - Derby  
12.15 Newcastle - Arsenal  
13.55 Liverpool - Man. Utd.  
15.40 Messan  
16.55 Ísrael - Wales  BEINT
19.00 England - Litháen
20.40 Premier League World 2014
21.10 Ísrael - Wales
22.50 Aston Villa - Swansea

07.00 Spánn - Úkraína
08.50 Malasía  Bein útsending
10.40 Spænsku mörkin 14/15
11.10 NBA Special. Kobe Bryant.
12.00 Skeiðgreinar úti  BEINT
16.25 Þýsku mörkin  
16.55 Tékkland - Lettland  BEINT 
19.10 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
19.40 Holland - Tyrkland  BEINT 
21.45 Kasakstan - Ísland  
23.25 Malasía
00.45 UFC Now 2015
01.35 Króatía - Noregur  
06.30 Formúla 1 - Malasía  BEINT

07.45 The Bucket List 
09.20 Say Anything 
11.00 Bridges of Madison County 
13.15 LOL 
14.50 The Bucket List 
16.25 Say Anything 
18.05 Bridges of Madison County 
20.20 LOL 
22.00 Hot Tub Time Machine 
23.40 The Marine 3. Homefront 
01.10 The Eagle 
03.05 Hot Tub Time Machine 

18.15 Friends 
18.40 New Girl 
19.05 Modern Family
19.30 Two and a Half Men
19.50 Hæðin
20.55 Steindinn okkar
21.20 Without a Trace 
22.05 The Secret Circle
22.50 Rita 
23.30 Believe
00.15 Hæðin
01.15 Steindinn okkar
01.40 Without a Trace
02.25 The Secret Circle
03.05 Rita
03.45 Believe
04.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

11.00 Þjóðbraut (e) 11.30 Þjóðbraut (e) 17.00 
Helgin (e) 17.30 Kvennaráð (e) 18.00 Lífsstíll (e) 
18.30 Hringtorg (e) 19.00 Atvinnulífið (e) 19.30 
Neytendavaktin (e) 20.00 Mannamál (e) 20.30 
Heimsljós (e) 21.00 Helgin (e) 21.30 Kvennaráð 
(e) 22.00 Lífsstíll (e) 22.30 Hringtorg (e) 23.00 
Atvinnulífið (e) 23.30 Neytendavaktin (e)

08.10  PGA Tour 2015 11.10 Golfing World 2015 
12.00 PGA Tour 2015 15.00  PGA Tour 2015 
17.00  PGA Tour 2015 22.00 PGA Tour 2015 - 
Highlights 22.55 Golfing World 2015 

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.40 The Talk
11.20 The Talk
12.00 The Talk
12.40 Dr. Phil
13.20 Dr. Phil
14.00 Cheers 
14.20 The Bachelor
15.50 Royal Pains
16.30 Scorpion 
17.15 The Voice 
18.45 The Voice 
19.30 Red Band Society 
20.15 Intolerable Cruelty
21.55 Easy A
23.25 Unforgettable
00.10 The Client List 
00.55 Hannibal
01.40 The Tonight Show
02.30 Intolerable Cruelty
04.10 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnaefni Stöðvar 2 
07.01 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Algjör Sveppi 
09.10 Kalli á þakinu 
09.35 Ljóti andarunginn og ég 
09.55 Tommi og Jenni 
10.20 Kalli kanína og félagar 
10.45 Ærslagangur Kalla kanínu og 
félaga 
11.35 Victourious 
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful 
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Ísland Got Talent
15.20 Spurningabomban
16.10 ET Weekend
16.55 Íslenski listinn 
17.25 Sjáðu
17.55 Latibær 
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Sportpakkinn
19.10 Lottó 
19.15 Stelpurnar
19.40 Fókus
20.05 Austin Powers in Goldmember 
21.40 The Master 
23.55 A Good Day to Die Hard 
01.30 The Possession 
03.05 Malavita 
04.55 ET Weekend 
05.40 Fréttir 

15.05 Flight of the Conchords
15.55 The Carrie Diaries
16.35 Wipeout 
17.20 One Born Every Minute UK
18.10 Bob’s Burgers
18.30 Amercian Dad
18.55 Cleveland Show 4, The
19.20 American Idol 
20.45 Raising Hope
21.05 Trust Me
21.50 Revolution
22.30 The League
22.55 American Idol
00.20 Raising Hope
00.45 Trust Me 
01.30 Revolution
02.10 The League
02.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

07.00 Áfram Diego, áfram!  07.24 Svampur Sveins 
 07.45 UKI  07.50 Elías 08.00 Ofurhundurinn 
Krypto  08.22 Brunabílarnir 08.47 Ævintýraferðin 
09.00 Stumparnir 09.25 Lukku-Láki 09.47 Tommi 
og Jenni 09.53 Leyndarmál vísindanna10.00 
Dóra könnuður 10.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 10.45 Doddi litli og Eyrnastór 
10.55 Rasmus Klumpur og félagar  11.00 
Áfram Diego, áfram! 11.24 Svampur Sveins 
 11.45 UKI 11.50 Elías 12.00 Ofurhundurinn 
Krypto  12.22 Brunabílarnir 12.47 Ævintýraferðin 
 13.00 Stumparnir 13.25 Lukku-Láki  13.47 
Tommi og Jenni 13.53 Leyndarmál vísindanna 
14.00 Dóra könnuður 14.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 14.45 Doddi litli og Eyrnastór 
 14.55 Rasmus Klumpur og félagar  15.00 Áfram 
Diego, áfram! 15.24 Svampur Sveins  15.45 
UKI  15.50 Elías 16.00 Ofurhundurinn Krypto 
 16.22 Brunabílarnir  16.47 Ævintýraferðin 17.00 
Stumparnir 17.25 Lukku-Láki  17.47 Tommi og 
Jenni  17.53 Leyndarmál vísindanna 18.00 Dóra 
könnuður 18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
18.45 Doddi litli og Eyrnastór 18.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  19.00 Geimaparnir 2  S 20.15 
Sögur fyrir svefninn

07.00 Morgunstundin okkar
07.01 Kioka 
07.08 Ljónið Urri
07.33 Sara og önd
07.40 Eðlukrúttin
07.51 Veistu hvað ég elska þig mikið? 
08.25 Hvolpasveitin
08.48 Babar
09.11 Kata og Mummi
09.24 Skúli skelfir
09.35 Hrúturinn Hreinn
09.42 Drekar
10.07 Undraveröld Gúnda
10.20 Vísindahorn Ævars
10.25 Útsvar (Reykjavík - Reykjanes-
bær)
11.25 Skólahreysti
11.55 Djöflaeyjan
12.25 Landinn
12.55 Viðtalið (Antje Jackelén)
13.25 Hlýnun jarðar
14.20 Hrúturinn Hreinn
14.30 Forkeppni EM karla í fótbolta 
(Kasakstan - Ísland)
17.25 Táknmálsfréttir
17.35 Unnar og vinur
18.00 Með okkar augum
18.30 Hraðfréttir.
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir 
19.35 Veðurfréttir
19.45 Aftur til framtíðar
21.40 Forkeppni EM í fótbolta
22.10 Refurinn Jack
00.00 Albert Nobbs
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Beyoncé Knowles 
„Vald er hamingja; að hafa 
vald þýðir mikla erfi ðis-
vinnu og fórnir.“
Beyoncé Knowles fer með 
eitt aðalhlutverkanna í kvik-
myndinni Austin Powers, 
Goldmember sem sýnd 
verður á Stöð 2 í kvöld 
klukkan 20.05.

FM 957 kl. 16.00
Íslenski listinn
Íslenski listinn færir 
þér 20 vinsælustu lög 
landsins, lög líkleg 
til vinsælda, lög 
sem voru á 
toppnum fyrir 
10 árum 
og fl eira 
skemmtilegt. 
Ósk Gunnars 
stýrir Íslenska 
listanum.
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1Ísland Got 
Talent Ég skil 
ekki af hverju 

ég er ekki dómari í 
þættinum svo ég horfi  
alltaf á hann og æfi  
mig að dæma. Minn 
tími mun koma.

2Kalli á þakinu 
Óbærilegt barna-
efni sem sonur 

minn elskar. Ég elska 
hann nógu mikið til 
að horfa á það með 
honum. Hrein ást.

3Broad City Abby 
og Ilana eru 
fyndnustu gellur 

í heiminum núna. 
Svo misheppnaðar 
en samt svo frábærar. 
Alveg eins og ég.

 Sjónvarp er fram-
tíðin. Það er ekki í tísku 
lengur að horfa á 
þætti í tölvunni. Ég 
horfi  á einn þátt í 
viku, í sjónvarpinu, 
ef ég er að horfa á 
einhverjar seríur, 
alveg eins og 
fólk gerði á 
steinöld.

BERGLIND PÉTURSDÓTTIR  TEXTAHÖFUNDUR
Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 
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BROTTFARIR ÍMAÍ, JÚNÍ, JÚLÍOG ÁGÚST

60.000 KR.
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MANUELA HITTI
MÓÐUR SÍNA
Manuela Ósk Harðardóttir deildi mynd 
á Instagram frá frumsýningu Fjalla-
Evindar og Höllu á fimmtudagskvöld. 

Þar hitti Manuela leikkonuna Lilju 
Guðrúnu Þorvaldsdóttur en árið 1988 
fóru þær með hlutverk mæðgnanna 
Tótu og Höllu í sama leikriti 
sem þá var leikstýrt af Bríeti 
Héðinsdóttur. Í nýju uppsetn-
ingunni er það leikkonan 
Nína Dögg Filippusdóttir 
sem fer með hlutverk 
Höllu og Tóta litla er 
túlkuð af brúðu og 
tveimur ungum 
stúlkum sem stýra 
henni um sviðið.
 - gló

MARÍA DÆMDI 
SÖNGKEPPNI
Söngkeppni Fossvogsskóla fór fram 
í gær. Sigur úr býtum bar Benedikt 
Gylfason en hann söng lagið Í síðasta 
skipti eftir Stop Wait Go sem Friðrik Dór 
Jónsson söng í undankeppni Eurovision 
fyrir stuttu. Svo skemmtilega vildi til að 
í dómnefnd söngkeppninnar voru bæði 
þau María Ólafsdóttir, sem 
mun keppa fyrir Íslands 
hönd í Eurovision í Vín 
með lagi eftir sönghópinn 
Stop Wait Go, sem og 
Ásgeir Orri Ásgeirsson, 
meðlimur sönghóps-
ins. Auk þeirra voru í 
dómnefndinni Pálmi 
Sigurhjartarson sem 
tók þátt í Eurovision 

árið 20
son, so
World 

„Hún er rosalega spennt að koma hingað, hún hefur 
ekki komið áður,“ segir Guðrún Edda Þórhannesdóttir, 
framleiðandi hjá DUO Pictures. 

Hingað til lands er væntanleg franska leikkonan 
Emmanuelle Riva, sem tilnefnd var til Óskarsverð-
launa fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni Amour árið 
2013. Hún mun fara með hlutverk í kvikmyndinni Þá 
og þegar, elskan. Riva er 88 ára gömul, en lætur ald-
urinn ekki stoppa sig. „Það er mjög merkilegt að hún 
taki að sér íslenska kvikmynd, en hún varð svo hrifin 
af verkefninu hennar Kristínar að hún vildi vera með. 
Þetta eru aðallega innisenur sem hún verður í,“ segir 
Guðrún. 

Leikstjóri myndarinnar er Kristín Jóhannesdótt-
ir, sem gerði Svo á jörðu, sem á himni. „Það er langt 
síðan Kristín gerði mynd, svo þetta verður spennandi. 
Með þeim í myndinni verður einnig leikmyndahönn-
uðurinn Laszlo Rajk sem er algjör stjarna í kvik-
myndaheiminum.“ Myndin, sem verður meðal annars 
á íslensku og frönsku, verður tekin upp í haust og er 
Riva væntanleg til landsins í október.  - asi

Óskarsleikkona í íslenskri mynd
Franska leikkonan Emmanuelle Riva leikur í íslenskri kvikmynd í haust.

MERKILEGT  Guðrún segir það 
einstaklega merkilegt að hún 
taki að sér íslenska mynd. 

STJARNA  Emmanuelle Riva 
var tilnefnd til Óskarsverðlau-
na 2013 og fékk BAFTA-
verðlaunin sama ár.

Rappsveitin Wu-Tang Clan er á leið 
til landsins í júní. Sveitin verður 
þá á tónleikaferðalagi um Evrópu 
og herma heimildir Fréttablaðsins 
að samningar hafi náðst við sveit-
ina um að spila hér á landi. Ekki 
hefur fengist staðfest hvar sveitin 
mun troða upp. Wu-Tang Clan hefur 
áður boðað komu sína til landsins, 
en þurfti frá að hverfa vegna þess 
að einn meðlimur sveitarinnar, Ol’ 
Dirty Bastard, meiddist skömmu 
fyrir tónleikana.

Sveitin fer í tónleikaferðalag í 
júní í næsta ári og fer þá meðal ann-
ars til Írlands, Englands og Noregs, 
auk þess að koma hingað til lands. 
Allir meðlimir sveitarinnar munu 
vera með á ferðlaginu en alls eru 
rapparar sveitarinnar átta talsins. 
Áður hafa tveir meðlimir hennar, 
þeir Raekwon og Ghostface Killa, 
troðið upp hér á landi. Raekwon 
spilaði á Gauki á Stöng árið 2004 
og Ghostface Killah lék á Nasa árið 
2011.

Wu-Tang Clan var stofnuð árið 
1992 og hefur sveitin gefið út sex 
breiðskífur. Fyrsta plata sveitarinn-
ar, Enter The Wu-Tang (36 chamb-
ers), og Wu-Tang Forever nutu 

mestra vinsælda. Sú fyrrnefnda 
kom út árið 1993 og sú síðarnefnda 
árið 1997. Plötur sveitarinn-
ar hafa selst í milljónum ein-
taka. Vinsældir hennar voru 
svo miklar að heil fatalína var 
gerð í nafni hennar og kallað-
ist Wu Wear. Einnig var gefinn 
út tölvuleikur með meðlimunum 
og hafa sumir þeirra einnig látið 
að sér kveða í kvik-
myndaheiminum. 
Sveitin, sem er frá 
Staten Island í 
New York, lét 
lítið fyrir 
sér fara 
í nokk-
ur ár, á 
meðan 
meðlim-
ir henn-
ar deildu 
innbyrð-
is. En nú hafa 
þeir grafið stríðs-
öxina og gáfu út 
plötuna A Better 
Tomorrow í fyrra, 
sem náði 29. sæti 
Billboard-listans 

yfir sölutölur fyrstu viku eftir 
útgáfu. Sveitin vakti svo athygli 

þegar hún gaf út plötuna Once 
Upon a Time in Shaolin í fyrra. 
Hún lét aðeins framleiða eitt 
eintak sem er í geymslu í 
Marokkó. Eintakið verður 
selt á uppboði í ár og er talið 

að kaupverðið geti hlaupið á 
milljónum Bandaríkjadala.

 kjartanatli@365.is

Wu-Tang Clan 
á leiðinni til 

Íslands í júní
Hljómsveitin Wu-Tang Clan 

leikur hér á landi í júní. 
Sveitin verður þá á tón-

leikaferðalagi um Evrópu 
og stoppar hér á landi. 

Tveir meðlimir sveitar innar 
hafa troðið upp á hér á 

landi áður, en þetta verður 
í fyrsta sinn sem sveitin í 

heild heimsækir Ísland.

Á TÓNLEIKUM 
 Meðlimir 
sveitarinnar 
eru enn að, 
þrátt fyrir að 
rúmir tveir 
áratugir séu 
síðan fyrsta 
plata hennar 
kom út.

FORSPRAKKINN 
 Segja má að Rza 
sé forsprakki 
sveitarinnar. Hann 
semur tónlistina 
og er oft kallaður 
höfuð Wu-Tang. 
Rza hefur einnig 
gert það gott á 

hvíta tjaldinu. 
Hann kom 
hingað til lands 

árið 2006, og 
ferðaðist þá 
með leikstjór-
anum Quentin 
Tarantino.
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BÍTILSSONUR Í 
GLAMOURPARTÍI
Útgáfuhóf nýja tímaritsins Glamour 
var haldið með pompi og prakt á 
fimmtudag. Fjöldi gesta mætti, meðal 
annarra Jakob Frímann Magnússon, 
Andrea Magnúsdóttir fatahönn-
uður og Ýr Þrastardóttir hjá Another 

Creation. Sérstaka athygli vakti 
bítilssonurinn Dhani 
Harrison, sonur 
George Harrison, 

en hann var 
mættur ásamt 
eiginkonu 
sinni, Sólveigu 
Káradóttur, 
dóttur Kára 
Stefánssonar. 
 - asi

„Fyrir fjórum 
mánuðum fór 
ég í brjósta-
stækkun. Eitt-
hvað sem ég hef 
hugsað um að 
gera allt mitt líf.“
IGGY AZALEA 
VIÐURKENNDI Í VIÐ-
TALI VIÐ VOGUE AÐ 
HÚN VÆRI ORÐIN 
ÞREYTT Á AÐ BÆTA 
Í BRJÓSTAHALDAR-
ANN ÁÐUR EN HÚN 
FÆRI Á SVIÐ.





NÆRMYND

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Adda hefur þroskast 
mjög mikið síðastliðin 
tvö ár. Hún er alveg 
einstaklega kraft-
mikil og drífandi, og 
fer oft á tíðum fram 
úr sjálfri sér, slíkur er 

krafturinn. Adda býr yfir mjög sterkri 
réttlætiskennd og löngun til þess að 
láta gott af sér leiða. 
Smári Þórarinsson pabbi 

Hún er algjör nagli. 
Hefur alltaf verið 
ótrúlega meðvituð 
og meðvitað barn. 
Alltaf vitað hvað var 
að gerast í heiminum 
og meðvituð um það, 
við erum þannig aldar upp. Hún er 
ótrúlega dugleg, við misstum mömmu 
okkar fyrir fjórum árum, hún hefur 
unnið vel úr því og nýtt krafta sína 
til góðs. 
Vala Smáradóttir systir 

Við erum búnar að 
þekkjast í þrjú ár, 
kynntumst í gegnum 
Twitter. Hún er ein 
hugrakkasta og sterk-
asta manneskja sem 
ég þekki og hún gerir 

allt fyrir þá sem henni þykir vænt um. 
Hún gerir allt fyrir mann, sama hvað 
klukkan er, og er bara yndisleg mann-
eskja. Hún hefur miklar skoðanir og er 
ekki feimin við að tjá sig.
María Rós Kaldalóns vinkona

Adda Þóreyjardóttir 
Smáradóttir
nemi í Verslunarskóla Íslands 
og byltingarkona.
Adda vakti mikla athygli í vikunni þegar 
mynd sem hún birti á samfélagsmiðlinum 
Twitter varð til þess að #FreeTheNipple-
byltingin hófst. Stelpur birtu myndir af sér 
berum að ofan, henni til stuðnings og vakti 
þetta meðal annars athygli út fyrir land-
steinana.
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