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SUNNUDAGUR
Skrifar um smákrimma
Söngvarinn og hönnuðurinn Karl Örvarsson hefur skrifað
kvikmyndahandrit
um íslenska
smákrimma.
FÓLK 38

Bakkus erfiður
andstæðingur
Þrjátíu ár eru frá
stofnun áfangaheimilisins Ris. Guðlaugur
Sveinsson hefur veitt
heimilinu forstöðu
frá upphafi.
TÍMAMÓT 14

Pólitískar ráðningar
„Þetta snýst ekki um þann sem er
ráðinn, heldur um hina sem ekki
fá að njóta sannmælis“, skrifar
Ellert B. Schram.

Sími: 512 5000

Vilja að Fischer verði
grafinn á Þingvöllum
Þeirri hugmynd að Bobby Fischer fái að hvíla í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum
hefur verið varpað fram í RJF-hópnum. Hann myndi þá hvíla við hlið þjóðskáldanna Einars Benediktssonar og Jónasar Hallgrímssonar.
SAMFÉLAGSMÁL „Við höfum varpað

fram þeirri hugmynd að hann verði
jarðaður í þjóðargrafreitnum á
Þingvöllum,“ segir Einar S. Einarsson, einn forsvarsmanna RJFstuðningshópsins.
Einar segir að hópurinn hafi
fundað um það hvernig skuli að
útförinni staðið og hafi allir verið
sammála um að hann fengi að hvíla
í íslenskri jörð. „Það verður náttúrlega að huga að því að það þarf gott
aðgengi að legstað jafn frægs
manns og Fischer var og það er
ekki ólíklegt að þangað muni ferðamenn leggja leið sína um ókomin
ár.“ Einar leggur þó áherslu á að

ekkert hafi verið ákveðið. Hann
segir einnig að rætt hafi verið um
að útförin verði að hluta opinber.
Unnusta Bobbys Fischer er
væntanleg til landsins í byrjun
næstu viku. „Hann átti líka systurdætur í Bandaríkjunum sem hafa
sitt að segja í þessu líka en við
höfum enn ekki heyrt neinar óskir
frá þeim.“
Kristján Valur Ingólfsson Þingvallaprestur segir að málið þyrfti
fyrst að fara til umfjöllunar hjá
Þingvallanefnd en síðar yrði að
taka ákvörðun um það á Alþingi.
„Það tók nú engan tíma að útvega
Bobby Fischer ríkisborgararétt

þannig að það þyrfti sennilega ekki
svo langan tíma að ákveða hvar
hann ætti að liggja ef það verður
gert hér á landi,“ segir Þingvallaprestur. En hvernig líst honum á
hugmyndina? „Mér finnst svona í
fljótu bragði ekki líklegt að Bobby
Fischer hefði sjálfur viljað liggja á
Þingvöllum og við prestarnir reynum fyrst og fremst að taka mið af
því sem hinn látni hefði valið. En
ég væri vissulega til í að koma að
þessu ef til þess kæmi.“
Ef að þessum hugmyndum verður mun Fischer hvíla við hlið þjóðskáldanna Einars Benediktssonar
og Jónasar Hallgrímssonar.
- jse
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Spillti fyrir
Keegan
Grétar Rafn
Steinsson var í
byrjunarliði Bolton í ensku úrvalsdeildinni í gær.
ÍÞRÓTTIR 32
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FÓLK Gengið hefur verið við
samninga um útgáfu á Skipinu,
bók Stefáns
Mána, við helstu
forlög í Evrópu.
Má þar nefna hið
þýska Ullstein,
franska forlagið
Gallimard og
sænska forlagið
Albert Bonnier
STEFÁN MÁNI
en áður hafði
útgáfurisinn Gyldendal keypt
útgáfurétt bókarinnar í Danmörku.
- jbg / sjá síðu 38

Björn Ingi Hrafnsson:

Íhugar stöðu
sína í Framsókn
STJÓRNMÁL „Ég tel að ef við losnum
ekki undan þeirri áþján að þurfa að
eiga í deilum innan okkar eigin
raða þá treysti ég mér varla til að
halda þessu áfram,“ segir Björn
Ingi Hrafnsson, borgarfulltrúi
Framsóknarflokksins.
Nýverið sendi Guðjón Ólafur
Jónsson, fyrrum þingmaður
flokksins, bréf þar sem hann sagði
flokksstarfið einkennast af
áhugaleysi og nefndi gróusögur um
misnotkun forystumanna flokksins. Guðjón Ólafur segist hafa sent
bréfið í stað jólakorta sem hann
gat ekki gert vegna annríkis.
„Þetta eru einhverjar skrítnustu
jólakveðjur sem ég veit um,“ segir
Björn Ingi.
- jse / sjá síðu 4

Valgerður og
Árni Páll takast á
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Slegist um útgáfu Skipsins

Nýir pennar hjá Fréttablaðinu:

*
*

Stefán Máni í útrás:

1

1

LÆGIR Á LANDINU - Minnkandi
norðanátt, 3-10 m/s, stífastur austan til. Snjókoma eða él á norðanog austanverðu landinu, annars
fremur bjart. Hiti nálægt frostmarki.
VEÐUR 4

FYRIRLIÐINN FÓR FYRIR LIÐINU Guðjón Valur Sigurðsson tók við fyrirliðabandinu af Ólafi Stefánssyni og leiddi íslenska handboltalandsliðið til sex marka sigurs á Slóvakíu á EM í handbolta í gær. Guðjón Valur fagnar hér einu af sjö mörkum sínum. Íslenska liðið er komið
með annan fótinn í milliriðil eftir sigurinn en liðið mætir Frökkum í lokaleik riðilsins í kvöld. Sjá síðu 34-35
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Mikil gróska í dagskrárgerð hjá íslensku sjónvarpsstöðvunum:
MENNTADAGUR
IÐNAÐARINS 2008

Ráðstefna um
námsefnisgerð
fyrir iðn- og
starfsnám
Miðvikudaginn
23. janúar
frá kl. 9.00 til 12.00
í nýju Íþrótta- og
sýningarhöllinni Laugardal
Skráning á www.si.is

Aldrei meira af leiknu efni
SJÓNVARP Íslenskir sjónvarpsáhorf-

endur eiga á næstu misserum von á
mun meira framboði af leiknu
íslensku sjónvarpsefni en hingað til
hefur verið. Að minnsta kosti fimm
leiknir sjónvarpsþættir eru í bígerð
og fleiri á teikniborðinu.
Stöð 2 sýndi Næturvaktina fyrri
hluta vetrar við góðar undirtektir
og nú standa yfir sýningar á Pressunni. Á teikniborðinu er svo Dagvaktin, framhald Næturvaktarinnar.

Þá undirbýr stöðin réttardrama
sem kallast Réttur og þriðja leikna
þáttaröðin sem búið er að taka
ákvörðun um að framleiða er gamanþáttaröðin Sylgja með Ilmi Kristjánsdóttur í aðalhlutverki. Pálmi
Guðmundsson, sjónvarpsstjóri á
Stöð 2, segir ætlunina að leggja um
300 milljónir í leikna innlenda þætti
á næstu misserum.
Í Sjónvarpinu verða Mannaveiðar
frumsýndar um páskana en þætt-

Hjólhýsasýning
Við frumsýnum 2008 árgerðina af stórglæsilegum Polar
hjólhýsum helgina 19.-20. janúar í verslun okkar að
Fosshálsi 5-7. Léttar veitingar í boði!

irnir byggja á Aftureldingu, sögu
Viktors Arnar Ingólfssonar. Þá eru
á komandi hausti fyrirhugaðar sýningar á þáttaröðinni Svörtum englum sem byggir á sögum Ævars
Arnar
Jósepssonar.
Þórhallur
Gunnarsson, dagskrárstjóri á RÚV,
gerir ráð fyrir að á næstu misserum verði á vetrardagskrá leikið
innlent efni í rúmar tuttugu vikur
af þeim rétt þrjátíu sem vetrardagskráin varir.
sjá Menningarblað

Lau kl. 10.00-17.00
Sun kl. 12.00-16.00

UMRÆÐA Valgerður Sverrisdóttir,
þingmaður Framsóknarflokksins,
og Árni Páll Árnason, þingmaður
Samfylkingarinnar, bætast í hóp
fastra penna hjá Fréttablaðinu í
dag. Þau skiptast á skoðunum í
þættinum Bitbein á leiðarasíðu,
annan hvorn sunnudag.
Árni Páll ríður á vaðið og spyr
hvort breyta eigi reglum um
heimildir fyrirtækja til að gera
upp í erlendri mynt. - bs / sjá síðu 10

SPURNING DAGSINS

Guðjón Ólafur, skapa fötin
flokkinn?
Karnabær og co, pottþétt!
Guðjón Ólafur Jónsson segir í bréfi, sem
hann sendi framsóknarmönnum í Reykjavík, frá gróusögum um forystumenn
flokksins sem hefðu notað sjóði Framsóknarflokksins í fatakaup fyrir síðustu
borgarstjórnarkosningar.

Þjófar á ferð á skemmtistað:

Tollgæslumenn
stálu veski
LÖGREGLUMÁL Tveir starfsmenn

Tollgæslunnar eru grunaðir um að
hafa stolið veski af konu á
skemmtistað í Reykjavík í
fyrrinótt. Frá þessu er greint á
fréttavef Vísis.
Mennirnir tveir viku sér að
konunni og sögðust vera að sinna
fíkniefnaeftirliti á vegum Tollgæslunnar. Þeir vildu fá að skoða í
veski hennar en áður en hún vissi
af hlupu þeir á brott með veskið.
Konan og vinir hennar náðu að
handsama annan manninn og kalla
á lögreglu sem handtók manninn.
Lögreglan rannsakar málið og
staðfestir að mennirnir hafi verið
með einkennisbúnað merktan
Tollgæslunni. Fíkniefnaeftirlit í
miðborginni er ekki í höndum
Tollgæslunnar.
- þo

Borgarstjórinn í New York:

Sagður búa sig
undir framboð
BANDARÍKIN, AP Michael Bloom-

berg, borgarstjóri í New York, er
sagður velta því
fyrir sér af
fullri alvöru að
sækjast eftir að
verða forsetaefni Repúblikanaflokksins í
kosningunum í
nóvember, þrátt
fyrir að
forkosningar
MICHAEL
séu þegar
BLOOMBERG
hafnar.
Sjálfur hefur hann ítrekað
sagst ekki vera í framboði, en
lætur þó stöðugt kanna hvaða
möguleika hann hefði á sigri.
Nýjustu áform hans um að lækka
fasteignagjöld í New York um 65
milljarða króna eru sögð auka
líkur hans á að ná til kjósenda. Í
næstu viku fer hann til Texas og
Flórída, sem eru meðal fjölmennustu ríkja Bandaríkjanna.
- gb
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Fjórtán meintir hryðjuverkamenn handteknir í Barcelona:

Árás á lögregluþjóna:

Ótti við hryðjuverkaöldu

Fimm menn
settir í farbann

SPÁNN Spænska lögreglan handtók í gær fjórtán meinta hryðjuverkamenn í Barcelona. Efni til
sprengjugerðar fundust við húsleit á heimilum þeirra. Lögregla
lagði hald á tölvur mannanna, farsíma og fleira sem talið er að geti
varpað ljósi á fyrirætlanir þeirra.
Tólf mannanna eru frá Pakistan
en tveir frá Indlandi.
Spænska leyniþjónustan hefur
varað Portúgala, Frakka og Breta
við því að hryðjuverkaalda sé
yfirvofandi. Málið er enn í rannsókn og ekki er útilokað að fleiri
verði handteknir.
Alfredo Perez Rubalcaba, innanríkisráðherra Spánar, segir

margt benda til þess að hinir
handteknu hafi lagt á ráðin um
hryðjuverk í landinu og að þeir
tengist alþjóðlegum hryðjuverkasamtökum.
Á síðastliðnum fjórum árum
hafa um þrjú hundruð meintir
hryðjuverkamenn verið handteknir í landinu. Tuttugu og einn
hryðjuverkamaður situr inni fyrir
aðild að hryðjuverkunum sem
framin voru í Madríd árið 2004.

LÖGREGLUMÁL Fimm erlendir

karlmenn, sem réðust á lögreglumenn við skyldustörf aðfaranótt
11. janúar síðastliðins, hafa verið
úrskurðaðir í farbann til 1.
febrúar. Áður höfðu mennirnir
setið í gæsluvarðhaldi í viku.
Mennirnir, sem eru á aldrinum
19 til 25 ára, veittust að hópi
lögregluþjóna sem voru við
fíkniefnaeftirlit í miðborginni.
Lögreglumennirnir höfðu ekki
haft afskipti af mönnunum.
Fjórir lögregluþjónar leituðu sér
aðhlynningar á slysadeild eftir
árásina og er einn þeirra enn frá
vinnu.

- ve

EINN HINNA GRUNUÐU Spænska
lögreglan handtók fjórtán menn eftir
að efni til sprengjugerðar fundust við
húsleit. NORDICPHOTOS/AFP

- þo

Bresk persónuvernd
skoðar Facebook
Bretar hafa áhyggjur af því að óþarfa persónuupplýsingar séu vistaðar á netþjónum Facebook. Forstjóri hinnar íslensku Persónuverndar segir að fólk þurfi
að vera meðvitað um hvaða upplýsingar það setur á netið.
PERSÓNUVERND Breska persónuverndarstofnunin ICO

(The Information Commissioner´s Office) hyggst kanna
hvernig persónuupplýsingar eru geymdar og varðar á
vef Facebook. Rannsóknin kemur í kjölfar athugasemda
frá breskum notanda Facebook sem lokaði Facebooksíðunni sinni en komst að því að
hann gat ekki eytt að fullu upplýsingum um sig sem hann hafði skráð
þar. Þótt upplýsingarnar séu ekki
lengur sýnilegar öðrum Facebooknotendum eru þær ennþá vistaðar á
netþjónum Facebook.
Samkvæmt upplýsingum frá
Facebook geta notendur eytt öllum
sínum upplýsingum af netþjónum
Facebook með því að skrá sig inn og
SIGRÚN JÓHANNES- eyða upplýsingunum lið fyrir lið sem
DÓTTIR FORSTJÓRI
kann þó að reynast seinlegt.
PERSÓNUVERNDAR
„Eitt af því sem við höfum
áhyggjur af er að ábyrgðin virðist
vera notendanna að eyða sínum gögnum,“ sagði Dave
Evans, sérfræðingur hjá ICO, í viðtali við BBC.
Facebook-vefurinn er vistaður í Bandaríkjunum en
Evans telur engu að síður að bresk lög kunni að eiga við.
Sigrún Jóhannesdóttir, forstjóri Persónuverndar,
segir að stofnunin hafi ekki í hyggju að skoða Facebookvefinn þótt hundruð Íslendinga séu þar með síður.
„Jafnvel þótt við hefðum skoðun á meðferð persónuupplýsinga á Facebook þá er það ekki okkar hlutverk að
hafa afskipti af því. Dómstólar meta hvort menn fari
yfir strikið og íslensk lög ná ekki yfir vefi sem vistaðir
eru erlendis,“ segir Sigrún og bætir því við að lög um
persónuvernd í Bretlandi séu talsvert frábrugðin því
sem þekkist hér á landi.
Sigrún bendir á að það sé ekkert einsdæmi að
upplýsingar sem fólk telji sig hafa eytt leynist lengi á
veraldarvefnum. „Þetta er vissulega áhyggjuefni og
hlutur sem fólk verður að vera meðvitað um. Norðmenn
hafa til dæmis farið þá leið að gefa út kynningarefni
fyrir ungt fólk þar sem það er hvatt til þess að hugsa
betur um það hvaða upplýsingar það setur á netið. Við
höfum hugleitt svipaðar leiðir,“ segir Sigrún en aukin
fræðsla er eitt af meginmarkmiðum Persónuverndar á
árinu 2008.
thorgunnur@frettabladid.is

Sæti losnaði í flugvél:

Skoðuðu vélar í
kjölfar slyssins
SLYS „Þetta er í rannsókn hjá

okkur en að svo stöddu er ekki
vitað hvað gerðist eða hvers
vegna sætið losnaði,“ segir Árni
Gunnarsson,
framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands, en
sæti í Dash 8100 flugvél
flugfélagsins
losnaði í
ókyrrð í
aðflugi til
SVANDÍS
Egilsstaða á
SVAVARSDÓTTIR
föstudag.
Árni segir að í kjölfar slyssins
hafi sæti í dash-vélum flugfélagsins verið skoðuð.
Svandís Svavarsdóttir borgarfulltrúi sat í sætinu sem losnaði.
Hún fékk höfuðhögg og tognaði á
hálsi. „Þetta var óskemmtileg
lífsreynsla en mér líður ágætlega,“ sagði Svandís í samtali við
Fréttablaðið í gær.
- þo

LÖGREGLUFRÉTTIR
VINSÆLL VEFUR Bretar hafa áhyggjur af því að netþjónar

Facebook geymi áfram persónuupplýsingar sem fólk telur
sig hafa eytt.

HVAÐ ER FACEBOOK?
Facebook er netsamfélag eða tengslanet á veraldarvefnum þar sem fólk getur skráð inn upplýsingar
um sig og tengst öðrum notendum víða um heim.
Vefurinn er tilvalinn fyrir þá sem vilja endurnýja kynni
við gamla vini eða leita uppi gamla skólafélaga og
samstarfsmenn.
Facebook var stofnað í Bandaríkjunum árið 2004
og náði fljótt gríðarlegum vinsældum. Árið 2007 var
Facebook vinsælasti vefurinn meðal bandarískra
ungmenna.
Virkir notendur Facebook eru fleiri en 60 milljónir
og talið er að á hverjum degi bætist 250.000 nýir
notendur í hópinn.

Fartölvu stolið af heimili
Brotist var inn á heimili í austurborginni síðdegis í gær og stolið þaðan
fartölvu. Gluggi hafði verið spenntur
upp meðan húsráðendur voru að
heiman. Þjófurinn er ófundinn.

Stöðvaður tvær nætur í röð
Lögreglan í Borgarnesi stöðvaði tvo
ökumenn í fyrrinótt sem grunaðir eru
um akstur undir áhrifum fíkniefna.
Annar mannanna, 18 ára piltur, hafði
einnig verið stöðvaður nóttina á
undan grunaður um sama athæfi.

Brutust inn í Eden
Brotist var inn í Eden í Hveragerði
í fyrrinótt. Að sögn lögreglunnar á
Selfossi fóru innbrotsþjófarnir inn
um glugga á salerni. Unnið er að
endurbótum á húsinu um þessar
mundir og því var lítið um verðmæti
þar. Þjófarnir eru ófundnir.

Kjaraviðræðurnar einkennast af karpi um samningslengd:
frábær verð um veröldina
- bókaðu í dag!

Kairó
Dubai
Bankok
Manila

frá
frá
frá
frá

ISK 68.900
ISK 85.400
ISK 101.500
ISK 110.700

klmiceland.is
Verð eru ﬂug fram og til baka frá Reykjavík (4 ﬂug á viku) og fela í sér þjónustugjald, skatta og ﬂugvallargjöld. Einn smellur
á www.klmiceland.is fyrir besta miðaverðið, bókun á netinu, upplýsingar um ﬂug, ﬂugpunkta og þar fram eftir götunum.
Rafræn miðakaup gera ferðalagið þitt auðveldara.

Viðræðurnar nuddast áfram
VINNUMARKAÐUR Rafiðnaðarmenn

féllust á að leggja til hliðar fram
yfir helgi fullbúinn kjarasamning
sem þeir lögðu fram og kröfðust
að skrifað yrði undir á fundi með
Samtökum atvinnulífsins (SA)
fyrir helgi. Vilhjálmur Egilsson,
framkvæmdastjóri SA, segir að
viðræðurnar „nuddist áfram.“
Í samningnum er gert ráð fyrir
að lægstu taxtar hækki um 20 þúsund, almenn launahækkun verði
3,5 prósent og að orlofsdögum
fjölgi um tvo. Samningurinn gildi
fram í nóvember eða janúar á
næsta ári.
Guðmundur Gunnarsson, formaður Rafiðnaðarsambandsins,
segir að atvinnurekendur grátbiðji rafiðnaðarmenn um að fara
inn á sömu braut og áður en ríkisstjórnin hafnaði skattatillögum
ASÍ. Rafiðnaðarmenn dragi í efa
að þeim sé alvara og hafi því farið

fram á að þeir leggi eitthvað fram
sem geti vakið traust. Samningurinn hafi verið lagður til hliðar
meðan atvinnurekendur safni
saman gögnum.
Vilhjálmur Egilsson segir að
fundað hafi verið sitt á hvað síðustu daga og uppbyggilegar og
nauðsynlegar viðræður átt sér
stað. Umræðurnar snúist um
samningslengd.
„Ef einhver samstaða næst um
lengri samning þá vona ég að
menn fari að ræða þetta í stærri
hóp. Við höfum alltaf sagt að við
viljum gjarnan leysa láglaunamálin eins og kostur er og eyða
öllu púðrinu sem við höfum í það.
Þá þurfum við að sjá fram á að
stöðugleiki sé fram undan og að
við séum að komast inn í umhverfi
þar sem verðbólgan fer niður. Það
er
okkar
óskastaða,“
segir
Vilhjálmur.
- ghs

PIRRAÐIR OG ÞREYTTIR Atvinnurek-

endur grátbiðja rafiðnaðarmenn að
fara inn á sömu braut og áður, að mati
Guðmundar Gunnarssonar, formanns
Rafiðnaðarsambandsins.

markmaður

lína

vinstri skytta

hægra horn

Í öruggum höndum
Það borgar sig að hafa mikilvægustu hlutina í öruggum höndum. Nú þegar
spennan fyrir EM er að ná hámarki treystum við á kraft og samtakamátt
strákanna okkar. Við hjá VÍS erum sérstaklega stolt af því að vera einn af
aðalstuðningsaðilum íslenska landsliðsins í handknattleik.
lína

vinstri skytta

hægri skytta

markmaður

hægri skytta

vinstra horn

leikstjórnandi

leikstjórnandi

markmaður

hægri skytta

hægra horn

lína

vinstri skytta

þjálfari

Vátryggingafélag Íslands Ármúla 3

108 Reykjavík

Sími 560 5000

www.vis.is
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur
Sterlingspund
Evra

65,1

65,42

127,54

128,16

95,14

95,68

Dönsk króna

12,761

12,835

Norsk króna

11,884

11,954

Sænsk króna

10,098

10,158

Japanskt jen

0,605

0,6086

102,76

103,38

SDR

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
125,6062
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Héraðsdómur Reykjavíkur:

Saga Capital
áfrýjar
DÓMSMÁL Saga Capital fjárfestingabanki hefur ákveðið að áfrýja
dómi Héraðsdóms Reykjavíkur,
sem hafnaði kröfu bankans um að
verða skráður eigandi allra hluta í
fjárfestingafélaginu Insolidum
ehf., til Hæstaréttar. Félagið er í
eigu Daggar Pálsdóttur, varaþingmanns Sjálfstæðisflokksins, og
Páls Ágústs Ólafssonar.
„Ég tel mjög þarft að fá dóm
Hæstaréttar í þessu máli,“ segir
Gísli Guðni Hall, lögmaður Saga
Capital. „Við munum leggja fram
kæru í byrjun næstu viku og
samkvæmt reglum fá varnaraðilar
vikufrest til að skila greinargerð á
móti. Síðan er von á dómi Hæstaréttar og á ferlið að taka tiltölulega
skamman tíma.“

LÖGREGLUFRÉTTIR
Mikið um óhöpp í snjónum
Bíll valt á Hellisheiði um miðjan dag í
gær en þar var hálka og skafrenningur. Engin slys urðu á fólki en bifreiðin
skemmdist nokkuð. Að sögn lögreglunnar á Selfossi hefur verið mikið
um útafakstra í umdæmi hennar
undanfarna daga. Enginn þeirra hefur
þó valdið slysum.

Ölvun í Miðborginni
Tvær líkamsárásir komu til kasta
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
í fyrrinótt. Að sögn lögreglu voru
þær minni háttar og enginn var
handtekinn. Þá stöðvaði lögreglan
sjö ökumenn sem grunaðir eru um
ölvunarakstur.

ALÞINGI
Ríkið aðstoði sveitarfélög
Þingmenn fjögurra flokka vilja að ríkið
aðstoði Langanesbyggð og Vopnafjörð við að undirbúa og kanna þörf á
starfrækslu þjónustumiðstöðvar sem
gæti annast helstu þjónustu við skip
sem leita olíu á Drekasvæðinu. Tillaga
þess efnis liggur fyrir Alþingi.
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Óvissa ríkir um framkvæmdir Arnarfells við Kárahnjúka:

Pútín Rússlandsforseti:

Enn ósamið við lánadrottna

Semur um gas
til Búlgaríu

FRAMKVÆMDIR Sigurður Arnalds,
talsmaður Kárahnjúkavirkjunar,
segir Landsvirkjun vilja ná lendingu í máli Arnarfells í næstu viku
en
verktakafyrirtækið
hefur
umsjón með gerð Hraunaveitu á
Kárahnjúkum. Fyrirtækið hefur
átt í fjárhagserfiðleikum og standa
viðræður yfir við stærstu lánardrottnana sem eru Landsbankinn
og Lýsing. Ef málið leysist ekki
verður að sögn Sigurðar leitað á
náðir
annarra
verktakafyrirtækja.
„Þetta snýst um fjárhagsstöðu
Arnarfells og afkomu fjármögnunaraðila í framhaldinu,“ segir
Sigurður. Hann segir verkið hafa

til að komast sem mest hjá töfum
en ef það gengur ekki verðum við
að leita á önnur mið.“
Tæpar tvær vikur eru síðan um
100 erlendir starfsmenn Arnarfells áttu að koma til landsins en
komu þeirra hefur tvívegis verið
frestað vegna stöðu mála. Eins
þurfti Arnarfell að fá lán hjá
Landsvirkjun í vikunni til að geta
borgað starfsmönnum laun.
Sigurður segir svipaða erfiðleika
hafa komið upp síðastliðið sumar
en það mál hafi verið leyst, meðal
annars með aðstoð Landsvirkjunar. Sigurður segir um það bil einn
þriðja eftir af öllu verkinu sem
samið var um.
- ve

SIGURÐUR ARNALDS Fljótlega þarf að
komast að niðurstöðu.

verið á áætlun um áramótin. „Við
gátum því leyft tímanum að líða
og andað rólega en fljótlega þurfum við að komast að niðurstöðu.
Fyrsti kosturinn er að leysa málið

BÚLGARÍA, AP Vladimír Pútín,
forseti Rússlands, kom til
Búlgaríu í fyrradag þar sem hann
fékk þarlenda ráðamenn til að
semja um nýja gasleiðslu, sem
styrkir stöðu Rússa gagnvart
Evrópuríkjum og Bandaríkjunum.
Gasleiðslan á að liggja frá
Rússlandi undir Svartahafið til
Búlgaríu og þaðan áfram til
Evrópulanda. Rússar þurftu þó að
gefa eftir í samningum, því þeir
höfðu krafist þess að eiga 51
prósent í gasleiðslunni um
Búlgaríu, en niðurstaðan varð sú
að Búlgarar ættu 50 prósent og
Rússar 50 prósent.
- gb

Guðjón Ólafur sendi
bréfið í stað jólakorta

ÓLAFUR RAGNAR GRÍMSSON Forseti

Íslands flytur erindi á ráðstefnu um
orkugjafa framtíðarinnar.

Stjórn Kjördæmasambands Framsóknarflokksins í Reykjavík segir í yfirlýsingu
að bréf Guðjóns Ólafs Jónssonar sé vanhugsað. Guðjón Ólafur segir að bréfið
komi í stað jólakorta. Guðni Ágústsson formaður vísar innihaldi þess á bug.
STJÓRNMÁL Trúnaðarbréfið sem
Guðjón Ólafur Jónsson, fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins, sendi framsóknarmönnum í Reykjavík, er vanhugsað og
er þeim sem vinna að framgangi
flokksins síður til framdráttar.
Þetta segir í yfirlýsingu sem
stjórn Kjördæmasambands Framsóknarflokksins í Reykjavík sendi
frá sér í gær.
Í bréfinu segir Guðjón Ólafur
að flokksstarfið einkennist af uppgjöf og áhugaleysi en einnig tæpir
hann á því að gróusögur gangi
fjöllum hærra um að forystumenn
flokksins í borgarstjórn hafi keypt
sér föt fyrir hundruð þúsunda
króna á kostnað flokksins fyrir
síðustu borgarstjórnarkosningar.
Einnig segir hann í bréfinu að
„fleiri og fleiri hafi gefist upp,
hætt að starfa og sumir jafnvel
sagt sig úr flokknum.“
Guðjón Ólafur segist hafa
fengið mikil viðbrögð við bréfinu. „Það hafa fjölmargir haft
samband við mig og þakkað mér
fyrir að ljá máls á þessu en einnig hafa sumir sagst hafa orðið
fyrir vonbrigðum með það,“
segir hann.
„Við verðum ekkert varir við
það að framsóknarmenn séu að
gefast upp. Mér finnst frekar
vera sóknarhugur í mönnum,“
segir Guðni Ágústsson, formaður flokksins. „Það eru tólf þúsund manns í flokknum um allt
land og ekki ber á því að menn
séu að segja sig úr honum þannig
að ég veit ekkert hvert Guðjón
Ólafur er að fara með þessum
málflutningi.“

Gott á sunnudegi

998

Fjallað um orkugjafa framtíðar:

Ólafur og Össur
til Persaflóaríkja
VIÐSKIPTI Ólafur Ragnar Grímsson,
forseti Íslands, hélt í gær í
heimsókn til Sameinuðu arabísku
furstadæmanna og Katar. Össur
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra
fer fyrir opinberri 25 manna
viðskiptasendinefnd sem verður
með í för.
Hópurinn sækir ráðstefnu um
orkugjafa framtíðarinnar í
Sameinuðu arabísku furstadæmunum og munu forseti og ráðherra
flytja þar ræður. Kaupsýslumennirnir munu sækja fundi og
heimsækja fyrirtæki í leit að
fjárfestingartækifærum. Ferðin
stendur í tæpa viku.
- bþs

Eigendur sjávarjarða:

GUÐNI ÁGÚSTSSON Formaður Framsóknarflokksins segist ekki skilja hvað Guðjóni

Áfellisdómur
um kvótakerfið

Ólafi hafi gengið til með því að senda bréfið.

SJÁVARÚTVEGUR Stjórn Samtaka

eigenda sjávarjarða segir úrskurð
Mannréttindanefndar Sameinuðu
þjóðanna í máli tveggja sjómanna
gegn íslenska ríkinu alvarlegan
áfellisdóm yfir kvótakerfinu.
„Í þeirri baráttu að ná fram rétti
sínum, sem eigendur sjávarjarða
hafa ólöglega verið sviptir, munu
samtökin taka mið af þessum
úrskurði Sameinuðu þjóðanna,“
segir stjórnin í yfirlýsingu og
bætir við að íslensk stjórnvöld
virði hvorki þinglýstan eignarrétt
eigenda sjávarjarða né atvinnurétt
til útræðis. Samningur Sameinuðu
þjóðanna hafi því verið brotinn á
eigendum sjávarjarða.
- gar

leið varð fyrir valinu.“ Hann
segist ekki vera að fara fram með
neinar ásakanir í bréfinu og óttast ekki að staða sín í flokknum
muni veikjast eftir ritun þess.
Aðspurður um fatakaup flokksmanna sem ber á góma í bréfinu
segir Guðni. „Framsóknarflokkurinn sem slíkur hefur ekki
komið að neinum fatakaupum
svo ég viti. Ég veit hins vegar
ekki hvað menn gera í hverju
framboði fyrir sig. Sjálfsagt
ræða menn fatnað og útlit í Framsókn eins og í öðrum flokkum.“

En
hvað
gekk Guðjóni
til með skrifunum? „Ég var
einfaldlega að
þakka
samstarfið því ég
hef hætt starfi
sem þingmaður og svo vildi
GUÐJÓN ÓLAFUR
ég óska fólki
JÓNSSON
velfarnaðar
eins og tíðkast um áramót,“ segir
hann. „Hins vegar var ég svo
upptekinn um hátíðirnar að ég
gat ekki sent jólakort svo þessi

jse@frettabladid.is

Sigurður Þ. Ragnarsson,
veðurfræðingur

kr.
kg

Laxaﬁðrildi 33% afsláttur

HLÁNAR Á
ÞRIÐJUDAG
Þó víða sé strekkingur
nú í morgunsárið á
landinu austanverðu
gengur vindur víðast
niður í dag. Eru horfur
á björtu og fallegu
veðri víða sunnan og
vestan til. En þetta er
að breytast. Annað
kvöld fer að gæta
ákveðinnar suðaustlægrar áttar og á þriðjudag verður komin
hvöss suðaustanátt
með rigningu. Í ljósi
snjóalaga er rétt að
huga að niðurföllum
áður en hlánar.
REYKJAVÍK Í DAG
Hæg norðlæg átt og
bjartviðri. Hiti við frostmark.
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Hvessir síðdegis af suðaustri sunnan- og
vestanlands.
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Suðaustan hvassviðri eða stormur víða um land

Kaupmannahöfn
Billund
Osló
Stokkhólmur
Gautaborg

* Vindhraði er í metrum á sekúndu.

6°C
7°C
2°C
4°C
7°C

hálfskýjað
léttskýjað
hálfskýjað
heiðskírt
hálfskýjað

London
París
Amsterdam
Frankfurt
Berlín

15°C skúrir
14°C skúrir
12°C skúrir
13°C rigning
8°C rigning

Friedrichshafen
Lúxemborg
Alicante
Róm
Las Palmas

7°C hálfskýjað
11°C skúrir
19°C heiðskírt
14°C heiðskírt
22° C heiðskírt
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Fangelsisvist erlendra ríkisborgara sem brjóta af sér hérlendis:

Sextán ára stúlka sakfelld:

Skynsamlegt að senda fanga út

Skvetti gosbjór
yfir lögreglu

DÓMSMÁL „Ég tel að það sé mjög

Ert þú á vetrardekkjum?
Já
Nei

79%
21%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fylgist þú með Evrópumótinu í
handbolta?
Segðu skoðun þína á visir.is

Á ÍSLANDI Nicholas Burns ásamt Carol
van Voorst sendiherra. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Aðstoðarráðherra hættir:

Burns víkur úr
ráðuneyti Rice
BANDARÍKIN, AP Nicholas Burns,

aðstoðarutanríkisráðherra
Bandaríkjanna, er á förum úr
ráðuneytinu. Þetta tilkynnti
Condoleezza Rice utanríkisráðherra í Washington í fyrradag.
Það var Burns sem fyrir hönd
Bandaríkjastjórnar hringdi í Geir
Haarde, þáverandi utanríkisráðherra, í mars 2006 til að tilkynna
um brottför varnarliðsins. Burns
hefur ráðið sig til starfa hjá
fyrirtæki í einkageiranum.
William Burns, sendiherra í
Moskvu, tekur við af Burns.
- aa

Skopmyndadeila misnotuð:

Fangelsi fyrir
endurbirtingu
AUSTURRÍKI, AP Öryggis- og

samvinnustofnun Evrópu hefur
sent stjórnvöldum í HvítaRússlandi andmæli gegn fangelsun fyrrverandi aðstoðarritstjóra
dagblaðsins Zhoda.
Aðstoðarritstjórinn, Alexander
Zdvizhkov, hlaut nýverið þriggja
ára fangelsisdóm fyrir að hafa
endurbirt í blaðinu skopmyndir af
Múhameð spámanni, sömu
myndir og áður höfðu vakið mikið
fjaðrafok eftir að þær birtust í
danska Jótlandspóstinum.
Miklos Haraszti hjá ÖSE segir
stjórnvöld í Hvíta-Rússlandi hafa
notfært sér skopmyndadeilurnar
til að losna við gagnrýnisrödd úr
fjölmiðlum.
- gb

skynsamlegur kostur,“ segir
Stefán Eiríksson, lögreglustjóri
höfuðborgarsvæðisins, um að
vísa erlendum brotamönnum,
sem fengið hafa refsidóm hér,
til afplánunar í heimalandinu.
Eins og Fréttablaðið greindi
frá í fyrradag er hafin vinna að
þessu markmiði í dóms- og
kirkjumálaráðuneytinu. Nokkur
hópur erlendra ríkisborgara er í
rannsóknarmeðferð og ákærustigi á höfuðborgarsvæðinu
vegna ætlaðra brota.
„Þetta er meðal annars spurning um að vera ekki að auka og
efla tengsl milli innlendra og

JÓHANN R. BENEDIKTSSON

Margfaldur ávinningur.

erlendra brotamanna, sem óhjákvæmilega gerist þegar menn
dvelja í lengri tíma saman í

fangelsi,“ segir Stefán enn fremur.
Jóhann R. Benediktsson, lögreglustjóri
á
Suðurnesjum,
tekur í sama streng, en þar sætir
einnig hópur erlendra ríkisborgara rannsókn lögreglu.
„Ég tel að það sé margfaldur
ávinningur af slíku fyrirkomulagi,“ segir Jóhann. „Í fyrsta
lagi höfum því miður reynslu af
því að sambönd hafa myndast í
fangelsi, sem menn hafa nýtt
sér. Þetta er mjög fyrirbyggjandi ráðstöfun hvað það varðar.
Í öðru lagi er þetta spurning um
útgjöld ríkisins. Ég fagna þessu
frumkvæði ráðherra mjög.“ - jss

DÓMSMÁL Sextán ára stúlka hefur

verið sakfelld í Héraðsdómi
Norðurlands eystra fyrir að
skvetta gosbjór yfir lögregluþjón.
Vegna aldurs var henni ekki gerð
sérstök refsing, og fellur hún
niður ef stúlkan kemst ekki í kast
við lögin á næstu tveimur árum.
Skvettan átti sér stað við
Geislagötu á Akureyri í maí í
fyrra þegar hópur fólks gerði
aðsúg að lögreglubíl með tveimur
lögregluþjónum. Þegar þeir
reyndu að skakka leikinn greip
rúmlega tvítugur maður utan um
annan lögregluþjóninn og hélt
honum á meðan stúlkan skvetti
yfir hann bjórnum.
- sþs

Íbúarnir saka verktaka um þvinganir

ALLSHERJARGOÐI Skemmtigarður um

Íbúar á Baldursgötureit krefjast þess að Reykjavíkurborg gæti hagsmuna
þeirra. Verktakinn bíður þess að málið ljúki sínum ferli hjá borginni.

Dulheimar opna Auga Óðins:

Hvergerðingar
fá ásatrúarsafn

SKIPULAGSMÁL „Hér í reitnum hefur

ríkt hin svokallaða dópgrenndaraðferð byggingaverktakans, þar
sem slíkum lýð er leigt húsnæði
öðrum nágrönnum til skelfingar
og lífsraunar meðan verktakinn
bíður þess átekta að óskir hans
verði uppfylltar í kerfinu,“ segir í
harðorðu mótmælabréfi íbúa á
Baldursgötureit til Skipulags- og
byggingasviðs Reykjavíkurborgar en nýlega kynnti sviðið tillögu
að deiliskipulagi Baldursgötureits.
Vilja íbúarnir meina að tillagan
sé runnin undan rifjum verktaka
sem keypt hefur tvö hús á svæðinu
með þau áform að rífa þau og
byggja ný. Í bréfinu krefja íbúarnir
borgaryfirvöld um að þau gæti
hagsmuna þeirra en þeim finnst að
borgin meti fjárfestingar verktakans meira en þeirra eigin.
Þá er í bréfinu farið yfir mótmæli íbúanna lið fyrir lið og gera
þeir meðal annars athugasemdir
við að húsakönnun hafi ekki farið
fram á vegum borgarminjavarðar
eins og þeir telja að eigi að gera.
„Ég held að þarna sé einhver
tóm þvæla á ferðinni,“ segir Arnar
Sigtryggsson, framkvæmdastjóri
Baldursgötu ehf. sem á umrædd
hús, um gagnrýni bréfsins á verktakafyrirtækið. Hann segir að
búið sé í öðru húsinu en hitt standi
autt enda ónýtt.
Aðspurður hvort þeir hafi orðið
varir við óánægju íbúanna segir
hann þá hafa reynt að bregðast við
henni jafn óðum, til dæmis með
því að loka auða húsinu þegar inn í
það hefur verið brotist. „Það hefur
verið hringt nokkrum sinnum í
mig út af þessu.“ Hann segir engar
kvartanir hafa borist sér vegna

ásatrú er í burðarliðnum.

SÖFN Bæjarstjórn Hveragerðis

hefur samþykkt samkomulag við
einkahlutafélagið Dulheima um
uppbyggingu á skemmti- og
fræðslugarði um ásatrú.
Að því er segir í fundargerð
bæjarstjórnar mun garðurinn
bera nafnið Auga Óðins. Þar verði
forn heimsmynd germanskra
manna, ásatrú, gerð ljóslifandi
með nútímatækni. Samstaða var
um málið í bæjarstjórn og munu
forsvarsmenn Dulheima halda
kynningarfund fyrir bæjarbúa á
næstunni.
Auga Óðins hefur verið valinn
staður undir Hamrinum í
Hveragerði.
- gar

ÁTVR Á SEYÐISFIRÐI
Vill vita um verndunaráform

BALDURSGATA 34 OG 32 Hús í eigu Baldursgötu ehf. sem styrinn stendur um en
íbúar á reitnum segja deiliskipulagstillögurnar komnar frá eigendum húsanna sem
beiti brögðum við að koma málinu í gegn.
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

leigjenda í hinu húsinu og vísar
því á bug að leigjendur séu einhverjir vafasamir karakterar.
„Þetta er bara í ferli hjá borginni,“
segir hann um framhaldið.
Hjá lögreglu fengust þær upplýsingar að einu sinni hefði borist
kvörtun vegna húss númer 34 og
var það vegna hávaða. Tvær kvartanir hefðu svo borist vegna innbrota í auða húsið.
Nokkur hópur íbúanna átti fund
með Svandísi Svavarsdóttur, for-

manni Skipulagsráðs Reykjavíkurborgar
og
segir
Harpa
Þórsdóttir, íbúi á Þórsgötu, fundinn hafa verið ágætan. „Við fórum
yfir velflest þau atriði sem
óánægja okkar elur á og skoðuðum mjög vel þær teikningar sem
við höfðum, sem og umsagnir um
reitinn frá Skipulags- og byggingasviði,“ segir Harpa en „það
voru ákveðin vonbrigði að hún
sagðist engu geta lofað.“
olav@frettabladid.is

Arnbjörg Sveinsdóttir, Sjálfstæðisflokki,
hefur lagt fram fyrirspurn til fjármálaráðherra um hvaða áform séu uppi
um innréttingarnar í fyrrum verslun
ÁTVR á Seyðisfirði. Vill hún vita hvort
fyrirtækið eða ráðuneytið hyggist beita
sér fyrir verndun innréttinganna.

SJÁVARÚTVEGUR
Aflaverðmæti eykst milli ára
Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 68,5
milljörðum króna á fyrstu tíu mánuðum ársins 2007 samanborið við
64,3 milljarða á sama tímabili 2006.
Aukningin nemur 4 milljörðum króna
eða 6,5 prósentum milli ára. Aflaverðmæti í október var 6 milljarðar sem er
sambærilegt við október 2006.

Starfsmenn Þróunarsamvinnustofnunar munu verða enn um sinn á Srí Lanka:

Endurskoðað ef stríð brýst út
UTANRÍKISMÁL Starfsmenn Þróunarsamvinnustofnunar (ÞSSÍ) sem
nú starfa á Srí Lanka verða ekki
kallaðir heim að sinni, þrátt fyrir
að vopnahlé sé runnið úr gildi og
íslenskir og norskir friðargæsluliðar búnir að yfirgefa landið.
Þetta kom fram í máli Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur
utanríkisráðherra á fundi með
fréttamönnum um ástandið á Srí
Lanka í kjölfar brotthvarfs friðargæsluliða frá landinu.
Tveir íslenskir starfsmenn ÞSSÍ
eru í landinu auk fjögurra heimamanna. Ingibjörg segir stöðu mála
í landinu í dag ekki kalla á það að
þessari starfsemi verði hætt, en
ef landið fari í „stríðsham“ verði
staðan endurmetin.
Átta íslenskir friðargæsluliðar
af þeim níu sem voru í landinu eru
nú farnir þaðan, aðeins yfirmaður
friðargæslunnar þar í landi varð

ERFIÐ STAÐA Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra ræddi stöðuna á Srí Lanka
við fréttamenn í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

eftir ásamt tíu Norðmönnum til að
sinna frágangi.
Ingibjörg segir að á fundi með
þeim friðargæsluliðum sem nú
séu komnir heim hafi þeir látið í
ljós áhyggjur af ástandinu í landinu, ekki síst lífi og aðbúnaði
almennra borgara.

Á næstunni verða verkefni
Íslensku friðargæslunnar metin.
Ingibjörg segir að brotthvarfið
frá Srí Lanka gæti opnað fyrir
möguleika á því að taka við nýjum
verkefnum eða að styrkja verkefni sem þegar eru í gangi.
- bj
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Óvissa um byggingu fangelsis:

Flugvöllur tefur borgarfangelsi
ALÞINGI Hugmynd um flugvöll á
Hólmsheiði hefur sett áform um
byggingu fangelsis á heiðinni í
uppnám.
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra upplýsti þetta á Alþingi í
vikunni í svari við fyrirspurn
Sivjar Friðleifsdóttur, þingflokksformanns framsóknarmanna, um
nýtt fangelsi og nýja lögreglustöð. Greindi Björn jafnframt frá
því að til athugunar væri að nýjar
höfuðstöðvar lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu og nýtt
fangelsi yrðu í einu og sama
húsinu. Enn fremur upplýsti hann
að samningar um sölu á landi í
grennd við Litla-Hraun væru í
farvatninu og að andvirðið yrði

BJÖRN BJARNASON Dómsmálaráðherra

segir að verið sé að kanna möguleikann
á því að hafa höfuðstöðvar lögreglunnar
og fangelsi í sama húsinu.

notað til að reisa móttökuhús við
fangelsið þar.
- bþs
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LANDSBANKINN Ríkiskaup hafa hafnað öllum tilboðum í greiðslukort fyrir ríkisstofn-

anir eftir að kærunefnd sagði verulegar líkur á að samningar þeirra væru ólöglegir.

Stöðva kortasamning við
Landsbanka
Kærunefnd útboðsmála segir verulegar líkur á
að samningar Ríkiskaupa við Landsbankann um
greiðslukort séu ólöglegir. Kreditkort hf. kærðu
samninginn við Landsbankann á gamlársdag.
STJÓRNSÝSLA Kærunefnd útboðsmála hefur stöðvað samninga
Ríkiskaupa og Landsbanka Íslands
um innkaupakort fyrir ríkið.
Kreditkort hf. kærðu á gamlársdag þá ákvörðun Ríkiskaupa að
taka tilboði sem Landsbankinn
gerði í útboði fyrir innkaupakort
ríkisins. Krafðist Kreditkort hf.
að gerð samnings við Landsbankann yrði stöðvuð þar til endanleg
ákvörðun lægi fyrir hjá kærunefndinni um lögmæti útboðsins
og tilboðs Landsbankans.
Kærunefndin hefur nú stöðvað
gerð samninga Ríkiskaupa við
Landsbankann á þeim grundvelli
að verulegar líkur séu á að samningurinn sé ólöglegur. Í kjölfar
þessa höfnuðu Ríkiskaup öllum
þremur tilboðunum sem bárust.
Auk áðurnefndra fyrirtækja sendi
Kaupþing inn tilboð.
Kærunefndin segir að bjóðendur í útboðinu hefðu átt að geta
áttað sig á því fyrirfram hvernig
staðið yrði að mati á hagkvæmasta tilboði og hagað boðum sínum
í samræmi við það. Þetta hafi hins
vegar ekki verið tilfellið.
„Bjóðendum í hinu kærða útboði
var ógerlegt að átta sig á því
hvernig kaupandi hygðist meta tiltekna þætti í tilboðum þeirra,“
segir kærunefndin.
Ítrekað er í ákvörðun kærunefndarinnar að forsendur í

útboðum á vegum ríkisins megi
ekki vera svo matskenndar að
kaupandanum séu í raun og veru
engar skorður settar við mat tilboða. „Er það nauðsynlegt til að
takmarka vald þeirra til að túlka
tilboðin eftir eigin höfði eftir að
tilboð hafa verið opnuð,“ segir
kærunefndin.
Kreditkort hf., sem eru með
Mastercard, hafa haft samning
við ríkið um greiðslukort í sjö ár.
Samningurinn rann út í fyrradag
en hefur að sögn Viktors Ólasonar,
framkvæmdastjóra Kreditkorta,
verið framlengdur um óákveðinn
tíma. Viktor segir viðskiptin lúta
að um 950 greiðslukortum hjá 180
ríkisstofnunum. Veltan af þeim sé
um fimm prósent af heildarkortaveltu Kreditkorta hf.
Að sögn Viktors voru öll tilboðin
þrjú eins hvað varðar kortagjöld.
Huglægt mat hafi síðan verið lagt
á þjónustuna. „Við vorum ónægðir
með að það var misræmi milli forsendna í útboðinu sjálfu og þess
sem notað var til að velja úr tilboðunum,“ segir hann.
Júlíus S. Ólafsson, forstjóri
Ríkiskaupa, segir ekki enn ákveðið hver verði næstu skref Ríkiskaupa. Hann neitar því að málið sé
klúður af hálfu Ríkiskaupa. „Við
erum að skoða það lögfræðilega
hvað hægt er að gera,“ segir
Júlíus.
gar@frettabladid.is

Þú sparar 626 kr/kg

40%

afsláttur

938 kr/kg. áður 1.564 kr/kg.
Goða grísaofnsteik

30%

Þú sparar 840 kr/kg

51%

afsláttur

afsláttur

197 kr/kg. áður 403 kr/kg.

1.959 kr/kg. áður 2.799 kr/kg.

Ísfugl hvítlauksvængir

Matfugl kjúklingabringur

27%

Þú sparar 736 kr/kg

afsláttur

299 kr/pk.

1.989 kr/pk. áður 2.725 kr/pk.

Chicago Town -23 cm þunnbotna

Hönnun: Víkurfréttir

BK grísk lambalærissteik

40%

50%

afsláttur

afsláttur

249 kr/kg. áður 498 kr/kg.

Kjörís Carte Dor Toblerone 1 ltr.

95 kr/stk. áður 159 kr/stk.
Egils kristall 2 ltr.

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 17. janúar til 20. janúar eða á meðan birgðir endast
www.netto.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Umhverfismálin eru á allra vörum.

Framtíð jarðar
á dagskrá
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

E

kki eru nema fáeinir áratugir síðan mennirnir
fóru að átta sig á því að til þess að jörðin og hennar gæði gætu nýst niðjum okkar um ókomna framtíð þyrfti hugarfarsbyltingu. Í fyrstu var rödd þessi
mjóróma og fjöldinn afgreiddi hana sem sérvisku
fámenns hóps. Smám saman hefur þó þessum hópi, sem talar
fyrir framtíð jarðarinnar, vaxið ásmegin og rödd hans er nú
sífellt sterkari og heyrist víðar.
Í vikunni var sögð sú frétt að dregið hefði úr óflokkuðu
heimilissorpi í Reykjavík þrátt fyrir að íbúum borgarinnar
hefði fjölgað. Að vísu var um lítils háttar samdrátt að ræða en
fréttin var góð í ljósi þess að fram að árinu 2007 hafði óflokkað
heimilissorp aðeins aukist.
Guðmundur B. Friðriksson, skrifstofustjóri hjá umhverfissviði Reykjavíkurborgar, þakkaði þessa þróun í fréttinni því
að fólk væri duglegra en áður að skila flokkuðu sorpi á endurvinnslustöðvar og í grenndargáma. Einnig þakkaði hann þessa
þróun vinsældum endurvinnslutunnunnar og bláu tunnunnar
svokölluðu en með þeim býðst fólki að henda flokkuðu sorpi
heima hjá sér.
Hugarfarsbreytingin sér víða stað. Til dæmis voru
umhverfismál á dagskrá, í mismunandi myndum, hjá tveimur
pistlahöfundum Fréttablaðsins í gær. Gerður Kristný fjallaði
um gleðina samfara því að gefa frekar en að henda, um gagnsemi þess að húsgagn, tæki eða flík sem ekki nýttist einum,
kæmi öðrum til góða. Anna Margrét Björnsson var í tískupistli
sínum á sömu nótum en yfirskrift hans var Siðferðileg tíska.
Auk þess að hvetja tískudrósir til að kaupa notuð föt, benti
hún á mikilvægi þess að vera meðvitaður um hvað á undan
væri gengið áður en ný flík væri komin á slá í tískuverslun,
eiturefnanotkun, vafasöm meðferð á fólki og eldsneytiseyðsla
við flutning, til dæmis.
Greinar Gerðar Kristnýjar og Önnu Margrétar eru dæmi um
að hin áður pasturslitla rödd umhverfissinna verður stöðugt
sterkari og margbreytilegri.
Ljóst er að þessi bylgja mun bara stækka, og hún verður
að stækka. Við verðum að halda áfram að flokka sorpið okkar
en megum ekki láta þar við sitja. Hver og einn verður að taka
ábyrga afstöðu til neysluvenja sinna.
Er hægt að draga úr notkun á öllum mögulegum umbúðum
og öðru því sem einnota er, bleyjum og plastfilmum, svo dæmi
séu tekin? Er hægt að draga úr eldsneytisnotkun, ferðast fyrir
eigin afli og nýta betur almenningssamgöngur? Þetta eru
áleitnar spurningar sem auðveldara er að hafa skoðun á en
framkvæma í raun.
Það er svo þægilegt að skjótast bara á jeppanum út í búð
að kaupa tilbúinn mat í ómældu magni af umbúðum og svo í
líkamsræktina á eftir til að vinna upp hreyfingarleysið.
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Enginn talaði meira
Guðjón Ólafur Jónsson framsóknarmaður kann að stappa sínu fólki
saman eins og alræmd nýárskveðja
hans ber vitni. Þar þakkar hann
stuðninginn sem hann hefur notið
innan flokksins í gegnum tíðina.
Þá ábyrgð hafi hann axlað með því
að tala mest allra stjórnarliða þá
fjórtán mánuði sem hann sat á þingi
fyrir flokkinn „og einhvern tímann
var tekið eftir hvað ég
sagði“. Guðjón minnir
hins vegar á að sundurþykkja og óeining megi
ekki verða flokknum að falli. Til
dæmis verði
að

kveða í kútinn kjaftasögur um að
frambjóðendur hafi eytt hundruðum
þúsunda króna í fatakaup á kostnað
flokksins fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar.

Með svona vini...
Þessar gróusögur koma flatt upp á
flokkssystkin Guðjóns. Og flesta
aðra reyndar. Að minnsta kosti
hefur enginn annars gefið sig
fram sem þykist hafa heyrt
þann kvitt að framsóknarmenn
hafi skartað sig á kostnað
flokksins. En það er rétt
hjá Guðjóni Ólafi, nú
þarf Framsókn að leiðrétta slíkar sögur. Þökk
sé honum. Sjálfsagt
hugsa ófáir framsæknir
til hvers þeir þurfi á

pólitískum andstæðingum að halda
með mann á borð við Guðjón Ólaf
innan sinna raða.

Vinslit í Framsókn
Vinstri græni friðarsinninn Stefán
Pálsson gerir bréf Guðjóns Ólafs að
umtalsefni á bloggsíðu sinni og
veltir fyrir sér hvað búi að baki:
„En hvernig eða það – voru
ekki Björn Ingi og Guðjón
Ólafur vopnabræður og trúnaðarvinir? Ég man ekki betur en
að það hafi verið Guðjón Ólafur
sem dró Binga í Framsóknarflokkinn. Hvernig slettist
upp á vinskapinn? Það
skal enginn segja mér að
ofgreiddir fatapeningar séu
hin raunverulega ástæða…“
Bergsteinn@frettabladid.is

BITBEIN Árni Páll Árnason spyr:

Á að breyta reglum um heimildir fyrirtækja til að gera upp í erlendri mynt?

VALGERÐUR
SVERRISDÓTTIR

ÁRNI PÁLL
ÁRNASON

Fyrirtæki verða
ekki tjóðruð

Heimildin þarf
að vera rúm

Spurningin um stöðu gjaldmiðilsins er sennilega
áleitnasta spurningin sem uppi er í íslenskum stjórnmálum í dag. Sú staðreynd hefur hins vegar ekki
borist til Stjórnarráðsins þar sem formaður Sjálfstæðisflokksins fer með völd. Hann skellir skollaeyrum við þeirri staðreynd að við séum í vanda og
látum spákaupmönnum einhvers staðar úti í heimi
það eftir að leika sér með hagsmuni Íslendinga. Yfir
þessu er ekki mikil reisn fyrir ríkisstjórnina. Þetta
þýðir að viðskiptalífið grípur til sinna ráða.

Þegar ákvæði voru sett í lög um ársreikninga árið
2002 sem heimiluðu fyrirtækjum að sækja um
heimild til færslu bókhalds og samningar ársreiknings í erlendum gjaldmiðli var markmiðið að rýmka
og bæta starfsskilyrði fyrirtækja. Ætlun löggjafans
var að ívilna með þessum hætti fyrirtækjum sem
hefðu drýgstan hluta starfsemi sinnar í erlendum
gjaldmiðli og hefðu meira tjón en ávinning af
uppgjöri í íslensku krónunni.

Þeim fyrirtækjum sem starfa á alþjóðavettvangi
ber engin skylda til að hafa höfuðstöðvar sínar
hér á landi. Ég efast þó ekki um að þau vilji það
helst...
Breyttir tímar
Tímarnir breytast og mennirnir með. Landamæri, í
þeim skilningi sem menn lögðu áður í það hugtak,
eru að þurrkast út. Fólk, fjármagn, viðskipti og þjónusta flæða frítt á innri markaði Evrópu. Þar erum
við og þar viljum við vera. En nú er aftur komið að
tímamótum.
Í minni tíð sem viðskiptaráðherra setti ég fram þá
skoðun að tímabært væri að velta fyrir sér upptöku
evru hér á landi. Annaðhvort einhliða eða að reynt
yrði að fá aðild að Efnahags- og myntbandalagi ESB
(EMU) án ESB-aðildar. Það sem ég hafði í huga var
ekki síst það að vekja umræðu um málið. Neikvætt
svar við þessum bollaleggingum um mögulega aðild
að EMU barst frá embættismönnum ESB. Samsvarandi svar hefur borist frá seðlabankastjóra Evrópubankans.
Það að taka einhliða upp evru hefur verið til
umræðu af og til síðan og flestir sjá að það er
ýmsum erfiðleikum háð. Eins hafa aðrir gjaldmiðlar
verið nefndir svo sem svissneskur franki og dollari.
Forsætisráðherra telur liggja beinast við að taka
upp dollara ef að eitthvað eigi að ræða slíka hluti.
Að gera upp í öðrum gjaldmiðli
Við höfum nýtt tímann illa. Umræðan um íslensku
krónuna heldur áfram og ekki líður svo vika að ekki
sé boðað til ráðstefnu um málið. Viðskiptaþing
verður haldið um miðjan febrúar og er yfirskriftin
„Íslenska krónan – byrði eða blóraböggull?“ Staðan
er sú að evran tekur sig sennilega upp sjálf sem er
ekki góður kostur.
Við búum í frjálsu þjóðfélagi. Fyrirtæki verða ekki
tjóðruð við stein. Þeim fyrirtækjum sem starfa á
alþjóðavettvangi ber engin skylda til að hafa
höfuðstöðvar sínar hér á landi. Ég efast þó ekki um
að þau vilji það helst og það er afar mikilvægt fyrir
íslenskt efnahagslíf.
Þess vegna verða lög og reglur að vera þannig að
þeim sé mögulegt að nota annan gjaldmiðil í
uppgjöri sínu en íslensku krónuna.
Séu íslensk lög og reglur í andstöðu við það í dag
þarf að gera breytingar.

Undarleg afgreiðsla Ársreikningaskrár
Undanfarið hefur mikið verið fjallað um synjun
Ársreikningaskrár á erindum Landic Property og
Kaupþings um heimild til uppgjörs í evru. Það sem
einkennir báðar þessar umsóknir er að íslenska
krónan er léttvæg í rekstri fyrirtækjanna beggja og
vegur innan við 30%. Evran er hins vegar ekki sá
gjaldmiðill sem vegur þyngst af erlendum gjaldmiðlum í rekstri félaganna og því leiðir túlkun
laganna til þess að danskar eða sænskar krónur séu
nærtækari kostur. Báðir eru þeir gjaldmiðlar hins
vegar nátengdir evru og því eðlilegast út frá
viðskiptaforsendum að fyrirtækin sækist eftir
uppgjöri í sterkasta gjaldmiðlinum, enda ætla þau
sér sókn á Evrópumarkaði.
Þessi bókstafsskýring kann að eiga stoð í lagatextanum en á sér enga stoð í raunveruleikanum og
vinnur gegn markmiði laganna. Svíar eru skuldbundnir sem aðilar að ESB til að taka upp evru og
því tjaldað til einnar nætur ef íslenskum fyrirtækjum er vísað í það geitarhús að leita ullar. Túlkun
stjórnvalda tekur á sig mynd fáránleikans þegar því
er haldið fram að danska krónan og evran séu tveir
aðskildir gjaldmiðlar. Danska krónan er fasttengd
evrunni með formlegu samkomulagi og það er því
hrein hundalógík að túlka hlutdeild í evrum og
dönskum krónum sem hlutdeild í tveimur ólíkum
gjaldmiðlum.
Ástæðulaus mismunun
Niðurstaða Ársreikningaskrár skapar óeðlilegan og
ástæðulausan aðstöðumun milli þeirra fyrirtækja
sem eiga viðskipti á einu gjaldmiðilssvæði, svo sem
á evrusvæðinu eða í Bandaríkjunum, í samanburði
við fyrirtæki sem starfa á neytendamarkaði í
mörgum löndum Norður-Evrópu. Það er líka
fáránlegt ef fyrirtækin þurfa að halda áfram að gera
upp í krónum, sem vegur rétt um fjórðung í rekstri
hvors um sig.
Við eigum auðvitað áfram að skilyrða heimild til
uppgjörs í erlendum gjaldmiðli því að fyrirtæki eigi
höfuðstarfsemi sína utanlands. Við eigum hins vegar
ekki að mismuna fyrirtækjum eftir því hvar í
útlöndum þau stunda starfsemi og beita útúrsnúningum til að þvinga íslensk fyrirtæki til að nota
krónuna. Ef stjórnvöld telja sig ekki geta veitt
fyrirtækjum sem sannanlega hafa drýgstan hluta
starfsemi sinnar erlendis eðlilegt svigrúm á
grundvelli gildandi laga, þarf einfaldlega að skýra
lagatextann til að skapa íslenskum fyrirtækjum
eðlilegt starfsumhverfi.
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Pólitískar ráðningar

eða forstöðu, fólk sem er á sömu
línu í pólitík en það er þá til að
hrinda einhverjum pólitískum
verkefnum í framkvæmd. Það á
enginn að gjalda fyrir það að vera
samflokka. Opinberar embættisveitingar, hvort heldur í dómara-
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frá bananalýðveldinu. Það er einmitt í svona málum sem ráðamenn eru dæmdir af verkum
sínum.
Vitaskuld
verður hlutunum
aldrei komið svo fyrir að val í
stöður orki ekki tvímælis. En
aðalatriðið er að rétt og heiðarlega sé að þeim staðið. Reglum sé
fylgt og mark sé tekið á hlutlausu
mati. En fyrst og síðast er að
virða þá grundvallarreglu að
mannréttindi séu tekin alvarlega
og hver og einn njóti sannmælis
og verðleika, án þess að flokksskírteini þurfi að vera með í farteskinu. Málið snýst nefnilega
ekki um þá sem fá stöðurnar
heldur hina sem eru sniðgengnir.
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Halifax
á 15% afslætti í dag*

Ferðadagar
Icelandair
og Hagkaupa

4. dagur – 4. útkall

Halifax á Hagkaupsverði

Kauptu miða á www.icelandair.is í
dag eða í verslunum Hagkaupa í
Holtagörðum, Kringlunni, Smáralind
frá 17.–27. jan. eða á Akureyri.
50 FERÐAVINNINGAR
Allir kassastrimlar eru happdrættismiðar. Neðst á strimlinum er 7 stafa
númer. Þú ferð inn á www.icelandair.is
og slærð þar inn númerið og færð
samstundis svar við því hvort þú hafir
dottið í lukkupottinn.

* Í dag, 20. janúar, bjóðum við 15% afslátt af öllum fargjöldum á Best Price
og Economy fargjaldaflokkum til Halifax. Ferðatímabil er til og með 31. desember 2008.

Hafið sætisólarnar spenntar
Við kynnum 24 spennandi áfangastaði
Icelandair árið 2008, helgarferðir,
sumarævintýri og sérferðir.
Nýr ferðabæklingur Icelandair,
Mín borg, liggur frammi í öllum
verslunum Hagkaupa.
Þetta er verslunarstjórinn sem talar
Full búð af spennandi Duty Free
tilboðum. Duty Free tilboð á sælgæti
og fleiru.
+ Allar nánari upplýsingar á www.icelandair.is

NA
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Hvert viltu fara?

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda
okkur línu og leggja orð í belg um
málefni líðandi stundar. Greinar
og bréf skulu vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tekið á móti efni
sem sent er frá Skoðanasíðunni
á visir.is. Þar eru nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni
birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða
í báðum miðlunum að hluta eða
í heild. Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til að stytta efni.

Sannmæli og verðleikar
Einmitt af því að ástandið hefur
lagast og valdamenn komast
sjaldnar upp með valdníðslu við
embættisveitingar ber að hlusta
og taka mark á almenningsálitinu
þegar stöðuveitingar eru annarsvegar. Þá gagnrýni sem fram
hefur komið að undanförnu ber
að taka alvarlega vegna þess að
hún er krafa um vönduð vinnubrögð. Gagnrýnin er krafa um að
ný ríkisstjórn og nýir vindar sem
blása að öðru leyti í stjórnarráðinu, láti alla njóta jafnræðis og
pólitísks hlutleysis. Núverandi
ríkisstjórn á að fara á undan með
góðu fordæmi. Til þess er til
hennar stofnað. Breyta til. Hverfa

B

Aðför að mannréttindum
Sem betur fer hefur dregið úr
þessum klíkuskap og valdníðslu í
áranna rás. Þökk sé frelsinu og
gegnsæinu í þjóðfélaginu, faglegum hæfniskröfum og meira
aðhaldi hins almenna borgara.
Þetta snýst ekki um þann sem er
ráðinn, heldur um hina sem ekki
fá að njóta sannmælis. Það hlýtur
nefnilega að vera réttur sérhvers
manns að vera metinn að verðleikum en ekki flokkspólitískum
skoðunum.
Auðvitað er það stundum réttlætanlegt að velja til embættis

ELLERT B. SCHRAM

Í DAG | Embættisveitingar

sæti, forstöðu í faglegum stofnunum eða störf innan stjórnsýslunnar
eiga hins vegar að vera metnar og
ákveðnar í samræmi við menntun, reynslu og hæfni, hvar svo
sem viðkomandi skipar sér í flokk.
Eða viljum við þurfa að kenna
börnunum okkar þá lexíu að gerast höll undir tiltekinn valdamikinn stjórnmálaflokk í hagsmunaskyni? Til að komst áfram? Til að
fá fyrirgreiðslu í framtíðinni?
Selja sál sína og jafnvel sannfæringu af ótta við að vera ella mismunað og útskúfað?
Sú spilling sem fylgir geðþóttaákvörðunum er grímulaus aðför
að mannréttindum.

S

var í flokki sem við stöndum,
hvar í mannvirðingarstiganum sem við erum, þá vona ég að
við getum öll verið sammála um
að flokkspólitískar mannaráðningar,
úthlutun
takmarkaðra
gæða, vinagreiðar og mismunun,
byggð á sérgæsku, klíkuskap eða
geðþótta koma ekki aðeins óorði á
stjórnmálin, heldur eru slíkar
ráðningar brot á mannréttindum.
Þær eru leifarnar og arfurinn frá
því spillta gerræði sem tíðkaðist
hér á landi um ár og aldir. Meðan
við vorum ennþá bananalýðveldi.
Jú, jú, það hefur vissulega
dregið úr klíkuskapnum við ráðningar í opinber embætti. En því
miður, verð ég að segja, gerist það
enn að stjórnvöld eru ásökuð um
að beita slíkum vinnubrögðum.
Og mér finnst það skinhelgi ráðamanna, þegar þeir neita því, blásaklausir í framan, að vinatengsl
eða pólitík hafi nokkuð með það
að gera, hverjum þeir veita störfin. Það sjá allir fingraförin og
lygamerkið.
Gagnrýnin er ekki út í bláinn og
kurrið í almenningsálitinu er ekki
að ástæðulausu. Og ekki til að
hundsa. Fólk sér í gegnum pólitísku tengslin, venslin og vináttuna.
Og við skulum líka játa að allir
flokkar, sem hafa komist til valda
og komast enn til valda, eru meira
og minna undir sömu sök seldir.
Hver man ekki eftir því, sem kominn er til ára sinna, hvernig
Alþýðuflokkurinn
gamli
var
bendlaður við bitlingatalið? Hver
man ekki eftir Þormóðs ramma
málinu eða þegar Síldarverksmiðjur ríkisins voru seldar?
Sumir eru enn með óbragð í munninum frá þeirri episódu þegar
skipað var í Hæstarétt ekki margt
fyrir löngu og ættartengslin þóttu
vega þyngst. Eða flokksböndin
hjá Íhaldinu.
Þá er flestum í minni þegar
Framsóknarflokkurinn
gerði
grímulausa tilraun til að koma
allsendis óreyndum og alls ókunnum manni í fréttastjórastarf hjá
Ríkisútvarpinu. Og auðvitað var
úthlutun fiskikvótans og frjálsa
framsalið ekki til annars en að
hygla bandamönnum og viðhlæjendum þáverandi stjórnarflokka í
sjávarútveginum. Sérhagsmunagæsla eins og hún getur verst
orðið. Er þá enn ótalið og óupplýst
hvernig staðið var að sölu ríkisbankanna og þá einkum Búnaðarbankans. Lyktin af þessu málum
öllum og mörgum öðrum angar
ennþá langar leiðir. Sem undirstrikar þá staðreynd að það getur
enginn kastað steinum úr sínu pólitíska glerhúsi. Stjórnarandstaðan og þá sérstaklega Framsóknarflokkurinn hefur ekki úr háum
söðli að detta án þess að ég vilji
sérstaklega nota smjörklípuaðferðina til að þvo hendur núverandi ríkisstjórnar. Ég er bara að
minna á að það búa allir í þessu
glerhúsi.
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Hillir undir „grænan miðbæ“ á Álftanesi
þær forsendur sem gefnar voru, af þeim átta sem
skilað var inn. Í áliti
nefndarinnar var tillögunni m.a. hampað fyrir
ugmyndir um að
góða lausn á umferðarreisa þjónustukjarna
flæði um miðsvæðið og að
á Álftanesi hefur verið
skólasvæðinu, að helmlengi í mótun. Nú hillir í
ingur bílastæða verði í
að úr rætist og frambílageymslum neðanjarðkvæmdir hefjist samar og að áhersla er lögð á
kvæmt skipulagstillögu
KRISTINN
óhefta ferð gangandi um
að „Grænum miðbæ“.
GUÐMUNDSSON
svæðið og um leið víkjByggðin á nesinu hefur
andi umferð ökutækja.
vaxið ört síðan áform um
Sérstaða landslagsins er undiralþjóðaflugvöll voru slegin af 1973.
strikuð með samhangandi grænu
Hér er gott að búa, fjöldi íbúa
yfirbragði, sem næst fram með
hefur tvöfaldast á hverjum áratug
skipulagi sameignarlóða í stað
sem kallar á ýmsa þjónustu.
afgirtra einkalóða og að hús standa
Opin arkitektasamkeppni um
út yfir sökkulinn, sem lyftir þeim
skipulag miðsvæðis 1991 skilaði
frá fletinum. Opin stölluð vatnsrás
tólf tillögum og var tveimur skipað í verðlaunasætið, en tími framkvæmda var ekki kominn. Megnið
af svæðinu er óhentugt byggingarland, fyrrum mýri sem skiptist á
marga landeigendur sem sameinuðust um framræstinguna. Áform
um framkvæmdir lágu niðri þar til
önnur
verðlaunatillagan
var
útfærð í samvinnu við höfundana
og samþykkt af sveitarstjórn 1999.
Þar var gert ráð fyrir lágreistri,
strjálli byggð með litlum afmörkuðum þjónustukjarna og góðu
vegasambandi. Enn strönduðu
framkvæmdirnar, m.a. á óljósri
eignaskiptingu á svæðinu.
Þegar einkaaðilar náðu síðar að
kaupa stærsta hluta svæðisins
komst á ný skriður á undirbúning
framkvæmda, en nýir eigendur
þrýstu á um meira byggingarmagn. Árið 2003 var höfundur að
hinni verðlaunatillögunni frá arkitektasamkeppninni 1991 fenginn
til að vinna aðra skipulagstillögu.
Þegar ný tillaga með þéttri byggð
var kynnt á íbúafundi sama ár
mætti hún allharðri andstöðu. Mótmælin risu hátt og þegar tillagan
var tilbúin í formlegt kynningarferli hafði öflug grasrótahreyfing
myndast. Stuttu fyrir síðustu
sveitarstjórnarkosningar
var
skipulagið engu að síður samþykkt, en meirihluti bæjarstjórnar
ákvað að bíða með framkvæmdarleyfi þar til úrslit kosninganna
lægju fyrir.
Skemmst er frá því að segja að
nýskipuð bæjarstjórn leitaði sátta
og samþykkti einróma að efna til
nýrrar arkitektasamkeppni, svokallaðrar
framkvæmdakeppni,
enda allir sammála um að draga
ekki öllu lengur uppbyggingu þjónustukjarna.
Undirbúningsnefnd
útbjó í samvinnu við Arkitektafélag
Íslands vandaða keppnislýsingu
byggða á þarfagreiningum, fyrri
samþykktum og væntingum Álftnesinga á íbúaþingum. Dómnefndin, sem skipuð var þremur fagmönnum og einum fulltrúa frá
hvoru framboði, var einróma í niðurstöðu sinni um að tillaga frá
GASSA arkitekter uppfyllti best

UMRÆÐAN
Skipulagsmál

H

þvert og endilangt um miðsvæðið,
með rólegu streymi grunnvatns,
minnir á framræstar mýrar og
tjarnir á nesinu. Tillagan gerir
skýra kröfu um vandaða hönnun
bygginga og forðast einhæfar
staðlaðar einingar og hæfilegt
rými, sem er haganlega fyrir
komið við eina aðalgötu, er ætlað
undir þjónustubyggingar. Syðst á
svæðinu er gert ráð fyrir veglegu
menningar- og náttúrusetri ásamt
tengdri atvinnustarfsemi, sem
væntanlega á eftir að skapa mörg
tækifæri fyrir íbúa í bæjarfélaginu og stuðla að blómlegu mannlífi, eða eins og segir í dómnefndarálitinu: „Tillagan endurspeglar
sérstakar og framsýnar hugmyndir
um miðsvæði, sem á trúverðugan
máta sýnir hvernig móta megi

manneskjulegt umhverfi, með
hliðsjón af þeim náttúrulegu
gæðum sem svæðið býður upp á.”
Verðlaunatillagan hangir nú
uppi til kynningar og afgreiðslu.
Þrátt fyrir vandaða vinnu er
vitanlega eitt og annað sem mætti
óska sér öðruvísi. Eitt af þeim
atriðum sem hefur eðlilega fengið
sérstaka athygli er bílaumferð í
námunda við skólana, enda liggja
mörk skipulagsins að skólasvæðinu, þar er daglega mesta
umferðarálagið við stærsta vinnustað samfélagsins og vegfarendur
flestir börn. En það þarf að gera
ráð fyrir notkun bíla og því hefur
gatan meðfram skólalóðinni verið
hönnuð með það í huga að aksturshraði verði lítill en yfirsýnin góð.
Lengi má gott bæta og til þess er

kynningarferlið að kalla eftir
athugasemdum og ábendingum
um betri lausnir.
Það er ekki laust við að eftirvæntingar gæti á Álftnesi. Tillagan er óvenjuleg og miklar kröfur
gerðar til allra sem að þessu koma.
En nú þegar óvissa ríkir í fjármálaheiminum
eygja
margir
möguleika í því sem ber af og
vekur
athygli.
Fyrirhugaður
„Grænn miðbær“ á Álftanesi og
áform sveitarfélagsins um friðun
stórra opinna svæða, með skírskotun til verndun Skerjafjarðar,
er dæmi um bjarta framtíðarsýn
heima í sveitinni sem Álftnesingar
eru stoltir af.

heimum og fjölmiðlum í eigu eða
undir stjórn stuðningsmanna einstakra stjórnmálamanna eða skoðana komist upp með að éta lýðræðið
til agna.
Oddviti yfirkjörstjórnar eins
stærsta kjördæmis landsins, Þórunn Guðmundsdóttir gerðist beinn
þátttakandi á Stöð2 í aðför gegn
íslensku lýðræði. Ég spyr oddvitann 9 spurninga sem ég bíð eftir
svörum við og vona að hún sjái
sóma sinn í að svara. Eftir
uppákomu Þórunnar á Stöð2 eiga
spurningarnar fullt erindi til oddvita
yfirkjörstjórnar
síðustu
forsetakosninga.
Ég tók að mér að kynna íslensku
þjóðinni nýja hugmyndafræði í
friðarmálum. Ég tala af einlægni
fyrir breyttum áherslum hjá embætti Forseta Íslands. Nokkrar hugmyndanna hafa nú séð dagsins ljós
þótt Forsetinn hafi því miður ekki
ljáð málinu lið. Friðarstofnun
Reykjavíkur var stofnuð af Borgarstjóra árið 2006 og mér skilst að
háskóladeild í friðarmálum rísi á
Keflavíkurflugvelli.
Sitjandi forseti hefur ekki tekið

friðarmálin upp eins og hann
marglofaði í kosningasjónvarpi
árið 1996 að ónefndum loforðum
til mín persónulega. Það er
áhyggjuefni ef næstu 4 ár tapast
með áframhaldandi aðgerðaleysi
manns sem virðist ætla að sitja til
eilífðarnóns.
Strax 1996 lýsti ég því yfir að ég
sækist ekki sérstaklega eftir starfi
forsetans nema til að vinna friðarmálum brautargengi.
Ég hét
hverjum
þeim
frambjóðanda
stuðning sem tæki að sér baráttumál Friðar 2000. Tilboðið stendur
enn. Ég vona að ég þurfi ekki endalaust að ganga friðargönguna til
Bessastaða og íslensk þjóð geti
komið sér saman um frambjóðendur sem ekki tala tungum tveim og
sem af einlægni taka friðarmálin
uppá arma sína. Þeir sem vilja
kynna sér hugmyndir okkar um
breyttar áherslur hjá Forseta
Íslands geta kynnt sér vefinn www.
forsetakosningar.is

Höfundur er formaður skipulagsog byggingarnefndar á Álftanesi.

Sviðsett lýðræði á Íslandi
sviðsettu lýðræði í Rússlandi og sagt rússneskar
forsetakosningar
ólýðræðislegar vegna óhóflegrar umfjöllunar fjölokkur endurstokkun
miðla þar um forsetann og
varð í stjórnarliðinu
embættisverk
hans
í
við síðustu alþingiskosnaðdraganda kosninganna,
ingar, mörg ný andlit
meðan öðrum frambjóðkomin á þing og í ráðendum var gefinn lítinn
herrastóla. Á meðal nýliðkostur á að kynna sín
anna eru einstaklingar
stefnumál. Ég minni á
sem hafa talað fyrir auknu ÁSTÞÓR
göngu mína til ritstjóra
lýðræði í landinu og þróun MAGNÚSSON
Morgunblaðsins 7. maí
til beins lýðræðis. Ég
2004 er ég færði honum meira en
skora á þessa einstaklinga og
mannhæðarhátt
spjald
þakið
íslensk stjórnvöld að standa vörð
úrklippum blaðsins, tugi síðna um
um lýðræðið og sofna ekki á verðstörf og baráttumál sitjandi forinum hvorki í alþingis-, sveitarseta og í hinni hendinni agnarlitla
stjórna- eða forsetakosningum
grein, nánast á stærð við gott fríþjóðarinnar.
merki, sem var frétt MorgunblaðsHollt væri íslensku lýðræði
ins um mitt framboð til Forseta
áður en stjórnvöld boða aftur til
Íslands. Óhjáhvæmilega minnir
forsetakosninga að fá óhlutdræga
þetta á „rússneskt lýðræði“.
skýrslu unna af Öryggis- og SamHeimsfrægur prófessor, sem kom
vinnustofnun Evrópu um aðdragúr Kastljósi RÚV þannig klipptur
anda kosninganna 2004. Því miður
að allar tilvitnanir um mitt foróttast ég að þá renni tvær grímur
setaframboð, embætti forseta
á þessa ágætu eftirlitsstofnun.
Íslands og friðarmál var horfið,
Leiðarahöfundar íslenskra fjöllíkti þessu við það sem gerðist í
miðla hafa lýst áhyggjum yfir
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Júgóslavíu undir einræðisherranum Slobodan Milosevic.
Kosningaárið 2008 hófst með
endurtekningu frá 2004 á öfgafullum hræðsluáróðri stuðningsmanna
Ólafs Ragnars Grímssonar um
kostnað við kosningar. Ég fæ ekki
betur séð en að forsetakosningar
gætu orðið tekjulind fyrir einstök
sveitarfélög því samkvæmt nýjum
fjárlögum fá þau fasta upphæð kr.
430 á hvern kjörgengan mann úr
ríkissjóði og 300 þús. fyrir hvern
kjörstað. Sveitarfélög er gæta
aðhalds í kostnaði gætu í raun
hagnast á kosningum. Þar að auki
fer allt kosningafé strax í umferð
hérlendis og kemur þannig að
mestu til baka í sköttum og gjöldum. Ekki úr vegi að Alþingi kynni
sér tækniþróun samtímans með tilliti til rafrænna kosninga og þannig
má í framtíðinni kjósa um forseta
og önnur þjóðþrifamál með litlum
tilkostnaði. Fjarstæða er að halda
því fram að kosningar séu þungur
baggi á þjóðarbúinu og slíkur málflutningur er bein aðför að undirstöðum lýðræðisins. Ótækt er að
öskurapar ljósvakans í blogg-

Höfundur er formaður Friðar
2000.
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Fiskveiðistjórnun, skerðing og mótvægisaðgerðir
Ætli fyrrum formaður
LÍÚ sé nokkuð að hugsa
um þessa hluti í dag,
mörgum árum seinna og
mýmörgum dæmum um
r ekki bara allt í
hluti sem hann fullyrti
góðu?
Sjávarútað ættu sér ekki stað og
vegsráðherra vor heldöllum
byggðarlögum
ur áfram að fegra allt
sem lepja dauðann úr
þetta kerfi með öllum
skel og eiga sér ekki
tiltækum ráðum og er
trúr sínum mönnum og
uppreisnar von.
Einn albesti stuðnskopast að staðreynd- JÓNAS SKAFTASON
ingsmaður þessa kerfis
um frá þeim sem bera
fyrir utan Hannes Hólmstein er
hag fólksins í landinu fyrir
Illugi Gunnarsson. Greinarhöfbrjósti og afkomenda þeirra.
undur þurfti að marglesa grein
Þetta er sama orðalagið og fyrreftir hann til að skilja hana og
um formaður LÍÚ viðhafði.
sjá hvað hún er fjandsamleg.
Aldrei hafa verið færðar nokkrLeyfi mér að vitna í grein hans.
ar sönnur á þetta. T.d. brottkast,
„Aðalatriðið er að nýting nátthvað ætli dæmin séu mörg í dag
úruauðlinda sem byggð er á
þegar árið 2008 er að byrja.
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séreignarétti er líklegust til
þess að tryggja sameiginlega
hagsmuni þjóðarinnar bæði í
bráð og lengd. Séreignarétturinn og hvernig hann myndaðist
er
hornsteinn
frjálslyndra
stjórnmálaskoðana. Fyrir okkur
sjálfstæðismenn er það grundvallaratriði að ekki sé grafið
undan þeim gildum sem séreignarétturinn hvílir á.“
Hver fann upp séreignaréttinn á undan Illuga? Spyr sá sem
ekki veit.
Skerðing er grafalvarleg.
Fólki er sagt upp vinnu, þetta
gerist ofaná það sem undan er
gengið, kvóti seldur burtu og
þessar gríðarlegu upphæðir
fara í reiðhallir og aðrar hallir,
bara að nefna það. Skyldu þeir

sem skerðast, sem eru jú allir
kvótahafar, minnka útleigu á
heimildum sem þessu nemur
t.d. svo fólk héldi vinnunni á
heimaslóð. 50% reglan hlýtur
að skerðast sem þessu nemur
og svo hlýtur veðhæfi að
minnka. Hvernig ætli sé tekið á
því. Sennilega ekkert mál, nóg
er af ranghölum og skúmaskotum í þessu kerfi til að hagræða.
Forstjóri einnar stærstu útgerðar landsins kemur helst ekki í
fjölmiðil nema að kvarta yfir
óöryggi og vill fá vinnufrið.
Gæti verið að sá hinn sami hafi
notið góðs af þessu kerfi og það
styrkt hann og flýtt fyrir útrás?
Nei það er ekki hann sem hefur
búið við óöryggi heldur er það
fólkið úti um allt land sem veit

ekki hvort kvótinn er farinn á
morgun og einhverjir verða svo
ríkir að það vefst fyrir þeim
hvað eigi að gera við þessi
ósköp.
Mótvægisaðgerðir
verða
aldrei nema kák ef ekki er tekið
á vandanum og hann er öllum
ljós fyrir löngu síðan og líka
sjávarútvegsráðherra en eins
og kemur fram í grein Illuga er
hann klemmdur af því sem
Sjálfstæðisflokkurinn vill. Þó
þörfin hafi verið brýn að breyta
þessu kerfi og henda því út í
hafsauga fyrir löngu er núna
nauðsyn. En nú er lag reyndar
vegna náttúrulegra aðstæðna
sem koma til hjálpar og það er
vel. 100% veiðiskylda er lífsnauðsynleg nú þegar. Þar með
er leigubraskið liðin tíð, mesti
skandall Íslandssögunnar, og
næst kemur framsalið sem
hefur þrifist vel og skal engan
undra. Með 100% veiðiskyldu
kemur algjört bann við framsali og skila inn ef ekki tekst að
veiða, í staðinn fyrir að geyma
á milli ára. Sem verður að teljast með ólíkindum þegar litið er
til landsbyggðarinnar þar sem
enginn má veiða nema að leigja
af sægreifa sem er að leika sér
einhversstaðar. Ekki þarf að
hafa áhyggjur af bönkunum.
Þeirra gróði er að mestum hluta
erlendis og svo er bara hægt að
reikna þetta sem tap. Já, vel á
minnst. Hvernig kemur þetta
við bankana, skerðingin. Greinarhöfundur veit hvað það þýðir
ef veðhæfi er lélegt sem er viðvarandi úti á landi. Meginorsökin er vegna leigu og framsals á
veiðiheimildum.
Mesti skandall eins og áður
sagði, ekkert gengið eftir sem
lagt var upp með en komin auðstétt sem veit varla aura sinna
tal, þetta er árangurinn. Greinarhöfundur fór á fund þegar menn
riðu um héruð, kynntu og
dásömuðu þetta kerfi og var
skýrt tekið fram að það er alltaf
hægt að breyta. Svo mörg voru
þau orð. En það hefur ekki gengið eftir, þess vegna er vandinn
svona stór. Það þarf að taka hart
á því þegar augljós skemmdarverk hafa verið unnin á
lífskjörum fólks og framtíðardraumum. Kalla þarf menn til
ábyrgðar rétt eins og í nágrannalöndum okkar og víðar og að
þeir sýni iðrun sem er hægt að
taka trúanlega. Flýtimeðferð á
uppreisn æru á ekki að þekkjast. Eins og áður segir nú er lag,
bankarnir halda að sér höndum,
svo er sagt a.m.k. Oft er þörf en
nú er bráð nauðsyn að breyta
svo það nýtist öllum, ekki
fámennum hópi.
Höfundur er bílstjóri.

Heiftarleg átök í Framsókn
ins. Hann vildi ráða öllu í
flokknum,
stefnunni,
hverjir væru ráðherrar
og hver tæki við sem formaður, þegar hann hætti.
ókin um Guðna fyrrÞetta
foringjaræði
í
verandi
ráðherra
Framsóknarflokknum er
sem Sigmundur Ernir
ekki einstakt. Það hefur
Rúnarsson skrifar er
tíðkast í fleiri flokkum
mjög athyglisverð. Hún
er vel rituð, lýsir vel
og er mikill blettur á lýðuppvexti Guðna Ágústsræðisþróun
íslenskra
sonar og harðri lífsbar- BJÖRGVIN
stjórnmála. Guðni lýsir
áttu föður hans, Ágústs GUÐMUNDSSON
því vel í bókinni hvernig
Þorvaldssonar, sem átti
Halldór vildi ekki aðeins
oft ekkert að borða þegar hann
ráða því hver tæki við forvar að alast upp. Bókin lýsir því
mennsku í Framsókn þegar hann
vel hve stutt er síðan alþýðufólk
hyrfi úr formannsstólnum heldur
á Íslandi átti við sára fátækt að
vildi hann einnig ráða því hver
stríða. En athyglisverðast er þó
yrði varaformaður og hann gerði
að lesa í bókinni um hin heiftarkröfu til þess að Guðni hyrfi úr
legu átök í Framsóknarflokknforustunni um leið og hann. Guðni
um. Menn vissu að ágreiningur
segir í bókinni að Halldór gæti
innan Framsóknar var mikill en
ráðið því hvenær hann hætti
menn höfðu ekki ímyndunarafl
sjálfur í stjórnmálum en hann
til þess að reikna með slíkum
gæti ekki ráðið því hvenær Guðni
heiftarátökum og bókin lýsir.
hætti.
Svo virðist sem ein aðalástæða
Auðvitað er það mjög undarátakanna innan Framsóknar hafi
legt að Halldór skyldi leggja
verið einræðistilburðir Halldórs
ofurkapp á það að draga Guðna
Ásgrímssonar, formanns flokksmeð sér út úr pólitíkinni um leið
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og hann ákvæði sjálfur að hætta.
Halldór var orðinn óvinsæll og
búinn að fara illa með Framsókn
á löngu samstarfi við íhaldið en
Guðni var vinsæll og sterkur í
sínu kjördæmi og gat því haldið
lengi áfram enn í pólitík.

Frásögn Guðna af valdabaráttunni í Framsókn
leiðir hugann að lýðræðinu í
íslenskum stjórnmálaflokkum
eða öllu heldur að foringjaræðinu. Það er kominn tími
til þess að foringjaræðið verði
afnumið ...
Þegar Halldór ákvað að hætta
sem
formaður
Framsóknarflokksins átti varaformaðurinn
að sjálfsögðu að taka við formennsku, samkvæmt lögum
flokksins. En Halldór gat ekki
hugsað sér að Guðni yrði formaður. (Halldór studdi ekki Guðna
sem varaformann). Lýðræðis-

reglur voru sniðgengnar og farið
að leita að einhverjum manni úti
í bæ til þess að taka við formennsku flokksins. Fyrst var
meiningin að fá Finn Ingólfsson
til þess að taka við formennskunnni en ekki náðist samstaða
um hann. Síðan var Jón Sigurðsson valinn og var hann kosinn
formaður. Enginn í þingflokki
Framsóknar kom til greina að
áliti Halldórs. Ég tel, að þar hafi
verið mjög hæfir menn sem
hefðu getað tekið við formennsku
í flokknum: Guðni Ágústsson,
Valgerður Sverrisdóttir og Jónína Bjartmarz. En af einhverjum
ástæðum taldi fráfarandi formaður þetta fólk ekki koma til
greina. Guðni Ágústsson fjallar
ítarlega um formannsslaginn.
Það er fróðleg lesning og lýsir
vel baktjaldamakki og heiftarlegum átökum í stjórnmálaflokki.
Jón Sigurðsson gegndi ekki formannsembættinu nema rétt fram
yfir kosningar. Þá sagði hann af
sér og varaformaðurinn, Guðni
Ágústsson, tók við formennsku.
Þá var loks búið að uppfylla þær

lýðræðisreglur, sem hefði að
réttu átt að gera strax og Halldór
sagði af sér.
Frásögn Guðna af valdabaráttunni í Framsókn leiðir hugann að
lýðræðinu í íslenskum stjórnmálaflokkum eða öllu heldur að
foringjaræðinu. Það er kominn
tími til þess að foringjaræðið
verði afnumið og lýðræði taki
við. Þótt einhver sé kosinn formaður í stjórnmálaflokki á hann
ekki að fá neitt alræðisvald. Formaður á ekki að ráða því hverjir
verða ráðherrar. Þingflokkur eða
flokksstjórn á að ráða því og ekki
til málamynda heldur í raun. Formaður á heldur ekki að ráða
stefnu flokksins. Það eru flokksþing og flokksstjórnir og flokksfélögin, sem eiga að marka stefnuna og ákveða hana. Því fyrr sem
flokksforingjar átta sig á þessu
því betra. Það á að ríkja lýðræði í
flokkunum en ekki foringjaræði.
Bókin Guðni, af lífi og sál er góð
bók. Ég mæli hiklaust með
henni.
Höfundur er viðskiptafræðingur.
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Audrey Hepburn kveður
Okkar elskulegi eiginmaður, faðir, tengdafaðir og afi,

Richard Svendsen (Rikki)
Suðurhólum 24, Reykjavík,

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi fimmtudaginn 17. janúar. Útför hans fer fram frá Fríkirkjunni
í Reykjavík 24. janúar kl. 15.00.
Úlfheiður Ingvarsdóttir
Ingvar Hinrik Svendsen
Iðunn Vaka Reynisdóttir
Hermann Markús Svendsen
Elísabet Alma Svendsen
og barnabörn.

IVANA TRUMP ATHAFNAKONA
ER 59 ÁRA Í DAG

„Að líta glæsilega út er
besta hefndin.“
Ivana Trump var gift milljarðamæringnum Donald
Trump en skildi við hann
eftir að upp komst um framhjáhald hans. Núverandi
elskhugi Ivönu er 36 ára.

timamot@frettabladid.is

Audrey Hepburn fæddist í
Belgíu 1929. í seinni heimsstyrjöldinni flutti fjölskyldan
til bæjarins Arnhem í Hollandi
undan ágangi nasista og tók
Audrey upp nafnið Edda van
Heemstra svo enskt nafn
hennar vekti ekki athygli nasista. Hún lærði ballett í Hollandi
og dansaði á uppákomum til
styrktar hollensku andspyrnuhreyfingunni. Hún sá daglega
lestarvagna hlaðna gyðingum
fara um lestarstöðina í Arnhem
sem hafði djúp áhrif á hana. Eftir
stríð flutti hún til Amsterdam
og þaðan til London til að læra
dans en snéri sér að leiklistinni
því það gaf meira í aðra hönd.

Hepburn átti glæstan feril sem
kvikmyndaleikkona og nægir að
nefna Breakfast at Tiffany‘s og
My Fair Lady. Hún var tvígift og
tvískilin og átti tvo syni. Þegar
hún lést í Sviss árið 1993 hafði
hún átt í áralöngu sambandi við
Robert Wolders, hollenskan leikara, en þau giftust aldrei.

Við þökkum innilega auðsýnda samúð
og vinarhug við fráfall og útför elskulegs
sonar okkar og bróður,

Jakobs Hrafns
Höskuldssonar
Bröndukvísl 14, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við Björgunarsveitum
Landsbjargar.
Höskuldur Höskuldsson
Rakel Sara Höskuldsdóttir
Lea Ösp Höskuldsdóttir

Aðalheiður Ríkarðsdóttir

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma
okkar og langamma,

Elín Oddný Halldórsdóttir
Einilundi 10a, Akureyri,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð þriðjudaginn 15. janúar.
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn
21. janúar kl. 13.30.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vildu minnast hennar er bent á minningarkort
Öldrunarheimila Akureyrar eða önnur líknarfélög.
Svanhvít Jónsdóttir
Herbert Herbertsson
Elín Anna Guðmundsdóttir Sigurður Gunnarsson
Brynja Guðmundsdóttir
Jóhann Pétur Herbertsson
Guðrún Elín Herbertsdóttir
og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Kristín Jóhannsdóttir
Árskógum 6, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Seljakirkju 21. janúar kl. 13.00.
Jóhann Sævar Erlendsson
Þuríður E. Baldursdóttir
Anna Rósa Erlendsdóttir
Guðni Ágústsson
Kristín Erla Guðnadóttir
Brynjar Víðisson
Arnar Páll Jóhannsson
Jóhann Baldur Jóhannsson
Magnea Mjöll Ingimarsdóttir

Þökkum innilega auðsýnda samúð og
vinarhug vegna fráfalls elskulegs eiginmanns, föður, tengdaföður, afa og langafa,

Stefáns Hermanns Eyfjörð
Jónssonar
Dalbraut 14, Reykjavík.

Hjartans þakkir færum við starfsfólki deildar H-2 á
Hrafnistu í Reykjavík fyrir góða umönnun.
Guð blessi ykkur öll.
Þórey Gísladóttir
Jón Bjarni Eyfjörð Stefánsson
Svanborg Oddsdóttir
Elís Stefán Eyfjörð Stefánsson Sigríður Albertsdóttir
Jóna Gísley Eyfjörð Stefánsdóttir Geirmundur Geirmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

FORSTÖÐUMAÐUR FRÁ UPPHAFI Guðlaugur Sveinsson segir heimilið hafa bjargað mörgum frá því að hreinlega drepast.

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

ÁFANGAHEIMILIÐ RIS: ÞRJÁTÍU ÁR FRÁ STOFNUN HEIMILISINS

Bakkus erfiður andstæðingur
Ris, áfangaheimili fyrir alkóhólista,
var stofnað fyrir rúmlega þrjátíu árum
og gaf út af því tilefni afmælisritið
Ljósaskil eftir Þóri S. Guðbergsson.
„Við gáfum út þessa sögu okkar því við
vildum ekki láta þennan tíma glatast,“
segir Guðlaugur Sveinsson, forstöðumaður Rissins, en hann hefur veitt
heimilinu forstöðu frá upphafi.
Guðlaugur rifjar upp þegar nokkrir eldhugar tóku sig saman og leigðu
hluta af húsnæði í Brautarholti fyrir
þá sem hvergi gátu höfði sínu hallað.
„Á þessum tíma voru menn að ræða
mál þeirra sem voru hingað og þangað í afvötnun, þetta var um svipað leyti
og SÁÁ var að fara af stað og það var
vakning í þessum málum, nýbúið að
opna afvötnunarstöð á Vífilsstöðum
og þar voru nokkrir framtakssamir
menn sem vildu opna stað fyrir þá sem
áttu hvergi höfði sínu að halla,“ segir
hann og heldur áfram. „Þetta hékk illa
saman til að byrja með. Þetta var grasrótarhópur og menn voru í vandræðum
með fjármagn, við vorum að fara út í
eitthvað sem við áttuðum okkur ekki

á að þyrfti mikla peninga til að reka.
Það var til dæmis stofnað til happadrættis með bíl í verðlaun og það var
alls konar basl og vitleysa í byrjun en
það var farið af stað af hugsjón,“ segir
Guðlaugur.
Til að byrja með fékk heimilið inni á
hóteli í Brautarholti en þurfti að víkja
þegar sumargestirnir komu. Þá lá leiðin niður á Tryggvagötu þar sem heimilið var í þrjú ár áður en það flutti upp
í Stakkholt, en er nú staðsett á Snorrabraut 52. Um tuttugu manna hópur
gistir heimilið og segir Guðlaugur
þetta vera fastan kjarna en einn til
tveir innritast hjá honum á mánuði.
„Dvalartíminn átti að vera til þriggja
mánaða en það hafði bara ekkert upp á
sig því menn fóru að kvíða brottfarardeginum strax. Þá lengdum við tímann
í hálft ár en síðan hættum við bara að
setja tímamörk og menn hafa ílengst
hér mislengi. Það má segja að kjarninn
sé árangur heimilisins í raun,“ úskýrir
Guðlaugur og segir svona starfsemi
forsendu þess að menn geti lifað eðlilegu lífi eftir að hafa misst allt.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Þórður Jón Pálsson
kennari, Aflagranda 40,
áður Melhaga 5, Reykjavík,

„Þetta sáum við frá upphafi, menn
komu úr meðferð, sátu niðri á Umferðarmiðstöð og vissu ekkert hvert þeir
áttu að fara og sumir hverjir búnir að
drekka frá sér allt. Þessi staður hefur
bjargað mörgum frá því að hreinlega drepast. Það er ekkert flóknara
en það,“ segir Guðlaugur. „Bakkus er
grimmur, það þýðir ekkert að semja
við hann og eina ráðið er að gefast upp.
Ef menn gera það ekki þá drepur hann
bara,“ bætir hann við með þunga.
Hann segir framtíð heimilisins
óljósa en þörfin sé fyrir hendi sem
aldrei fyrr. Skilning vanti hins vegar
hjá þeim sem fari með peningavöldin.
„Okkur vantar klárlega meira fjármagn enda ekki hægt að standa í þessu
af eldhuga einum saman. Hins vegar
höfum við verið að skila góðu starfi
og eigum góða bandamenn og ætlum
að reyna að halda þessu starfi áfram
í einhverri mynd enda þannig málaflokkur að hann á ekki að hafa neitt í
flimtingum,“ segir Guðlaugur Sveinsson, forstöðumaður Rissins, að lokum.
heida@frettabladid.is

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Svava Stefánsdóttir
frá Fáskrúðsfirði, Hjallaseli 55,
áður Mjóstræti 4,

sem lést 12. janúar síðastliðinn, verður jarðsunginn frá
Neskirkju kl. 13.00 þriðjudaginn 22. janúar.

andaðist í Seljahlíð föstudaginn 11. janúar. Útförin fer
fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 22. janúar kl.
13.00.

Elín Þórðardóttir
Reinhold Kristjánsson
Steinunn Þórðardóttir
Hrafn Bachmann
Aðalsteinn Þórðarson
Guðrún Jóhannesdóttir
Kjartan Þórðarson
Helga Kristín Einarsdóttir
Gunnar Þórðarson
Hafdís Kjartansdóttir
Barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur.

Snæbjörn Aðalsteinsson
Kristín Lárusdóttir
Þórdís Aðalsteinsdóttir
Gísli Guðnason
Kristborg G. Aðalsteinsdóttir
Rafn Guðmundsson
Stefán Aðalsteinsson
Elín Geira Óladóttir
Anna Aðalsteinsdóttir
Robert Molodziejko
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Com
Computer
and office courses
for beginners and advanced
vanced users

ALMENN TÖLVUNÁMSKEIÐ
Tölvunám byrjenda
Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur enga tölvukunnáttu. Á þessu
námskeiði er allt tekið fyrir sem byrjandinn þarf til að komast vel af stað í notkun
tölvu.
Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga og er hægt að velja um morgun- eða kvöld
námskeið. Hefst 31. janúar. Lengd 42 std. Verð kr. 32.900,-

Almennt tölvunám
Útskrift nemenda í Tölvu- og skrifstofunámi í janúar 2008

TÖLVU- OG SKRIFSTOFUNÁM
Sérlega viðamikið og hagnýtt nám í takt við þarfir markaðarins, nám sem hentar fólki
á öllum aldri, hvort sem það er á leiðinni út á vinnumarkaðinn að nýju eða vill skapa
sér sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun. Hentar einnig vel sjálfstætt
starfandi atvinnurekendum sem vilja vera sem mest sjálfbjarga í allri tölvuvinnu og við
bókhaldið.
Hefst 28. janúar. Kennt er þrisvar í viku og er boðið upp á morgun og kvöldhópa. Sjá
stundaskrá á heimasíðu skólans.
Lengd: 260 std. - Námið er metið til eininga. Verð: 199.000,-

Sérstaklega hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu og eru að
nota tölvu í vinnu eða heima. Tilvalið námskeið fyrir þá sem vilja auka öryggi sitt í allri
tölvuvinnslu með aukinni þekkingu, hraða og færni.
Helstu kennslugreinar: Windows tölvugrunnur og skjalavarsla, Word, Excel, Internet
og Outlook tölvupóstur.
Kennt er mánudaga og miðvikudaga og er hægt að velja um morgun- eða kvöld
námskeið. Hefst 30. janúar. Lengd 63 std. Verð kr. 44.900,-

ECDL tölvunám
Alþjóðlegt tölvunám hentar fólki á öllum aldri sem vill fá ítarlega þekkingu og þjálfun
í öllum helstu tölvugreinunum og alþjóðlega vottun því til staðfestingar.
Helstu kennslugreinar: Windows, Word, Excel, Internet, Outlook og PowerPoint.
Kennt er þrisvar í viku og er hægt að velja um morgun- eða kvöldnámskeið.
Hefst 7. febrúar. Lengd: 84 std. Verð kr. 65.000,- (Bækur og próf innifalin).

ÖNNUR NÁMSKEIÐ AÐ HEFJAST
Vefsíðugerð I
Photoshop og Dreamweaver.

Stafrænar myndavélar
- og meðferð stafrænna mynda í heimilistölvunni.

Illustrator
Fyrir byrjendur í teikningu og hönnun. Hefst 26. jan.

Eldri borgarar 60+
30 kennslustunda byrjenda- og framhaldsnámskeið á góðu verði.
Útskrift nemenda í Tölvu og bókhaldi desember 2007

TÖLVU- OG BÓKHALDSNÁM
200 stundir. Verð kr. 153.000,- Morgun og kvöldnámskeið.
Hefst 28. janúar á Akureyri og 7. febrúar í Reykjavík.

Bókhald 1
Hagnýtt 100 std. Bókhaldsnámskeið fyrir byrjendur í bókhaldi. Verslunarreikningur,
VSK, bókhaldsgrunnur og tölvubókhald í Navision. Hefst 3. mars. Verð kr. 94.000,Morgun- og kvöldhópar.

Bókhald 2
32 std hagnýtt framhaldsnámskeið. Hentar þeim sem lokið hafa bókhaldsgrunni eða
hafa bókhaldsreynslu. Fjárhagsbókhald upprifjun og framhald, VSK uppgjör og
leiðréttingarskýrslur, launabókhald, launamiðar, launaframtal og skil til skatts.
Afstemmingar og skil á bókhaldi til endurskoðenda ásamt lestri ársreikninga.
Verð kr. 36.000,-

• Vefsíðugerð II
• Photoshop grunnur
• Photoshop ljósmyndun
• Myndbandavinnsla
• Excel grunnur og framhald
• Word grunnur og framhald
• Outlook
• Flash
• Office 2007 kynningar

Tollskýrslugerð

• MCSA
• MCP XP
• MCDST
• Windows 2003 Server
• Windows 2003 Network
Infrastructure
• MS Exchange Server
• Navision
• Grafísk hönnun

VAKTAVINNUFÓLK
Flest námskeið skólans geta hentað ykkur
sérstaklega vel þar sem möguleiki er að skipta
milli morgun- og kvöldtíma eftir vöktum
án þess að missa úr.

21 stund. Verð kr. 28.000,-

REYKJAVÍK & AKUREYRI
FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI: 544 2210
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Eftirspurn eftir geðveikum
formanni með reynslu
Dauðaslys, líkfundir og slæmar aðstæður fatlaðra voru meðal þess sem Sigursteinn Másson greindi frá í greinargerð sem hann
lagði fram á fundi til að rökstyðja skoðun sína og meirihluta framkvæmdastjórnar Öryrkjabandalagsins um nauðsyn þess að
skipta um hússjóð bandalagsins. Tillaga hans náði ekki fram að ganga og sagði hann af sér í kjölfarið. Í viðtali við Karen D.
Kjartansdóttur fer hann yfir ástæður uppsagnarinnar, ástandið innan Örykjabandalagsins og það sem er framundan í lífi hans.
Hvernig gerðist þetta?
„Þann 21. október tilkynnti ég
Helga Hjörvari, þáverandi formanni hússjóðsins, að ég myndi
leggja til að ný stjórn tæki við hússjóði ÖBÍ. Hússjóðurinn er séreignarstofnun en ÖBÍ skipar fjóra af
fimm stjórnarmönnum og félagsmálaráðuneytið einn. Helga var þá
löngu ljós óánægja mín með stjórnunarhætti sjóðsins og hvernig þjónusta hans við íbúa hefur verið, því
ég hafði komið á framfæri kvörtunum og aðfinnslum í nánast hverri
einustu viku frá því árið 2005 eða
frá því ég var kjörinn formaður
Öryrkjabandalagsins.
Þetta átti því ekki að koma honum
á óvart og meirihluti framkvæmdastjórnarinnar var mér alveg sammála um nauðsyn þess að skipta um
stjórn.
Það vakti óneitanlega furðu mína
hve mikil fyrirstaða virtist vera við
breytingum af hálfu Helga Hjörvar
og Emils Thoroddsen, sérstaklega í
ljósi þess að Helgi og aðrir í stjórn
sjóðsins höfðu verið þar við völd í
tíu ár og einstaka menn lengur. En í
framhaldi af samræðum mínum við
Helga legg ég fram mína tillögu í
framkvæmdastjórninni í lok nóvember. Á sama fundi leggur varaformaður
Öryrkjabandalagsins,
Emil Thoroddsen, sem jafnframt
er stjórnarmaður í hússjóðinum,
fram aðra tillögu um óbreytta
stjórn. Þetta er því staðan í byrjun
desember. Sjötta desember geri ég
breytingartillögu við fyrri tillögu
til að koma til móts við gagnrýnisraddir og var tillaga mín samþykkt
í framkvæmdastjórninni mótatkvæðalaust en Emil Thoroddsen og
tveir til viðbótar sátu hjá.
Ég hélt að þetta myndi ganga í
gegn þótt ég vissi að andstaða væri
við tillögu framkvæmdastjórnar
hjá þröngum hópi fólks og þá sérstaklega hjá Emil Thoroddsen,
Helga Hjörvari og svo kemur í ljós
að Garðar Sverrisson, fyrrverandi

SIGURSTEINN MÁSSON Fyrrverandi formaður Öryrkjabandalags Íslands.

formaður bandalagsins, er farinn
að blanda sér í þetta. Þeir þrír hafa
svo samband við aðildarfélögin og
reyna að gera tillögu meirihluta
framkvæmdastjórnar
tortryggilega og láta líta svo út að nái hún
fram að ganga þýði það einhvers
konar kollsteypu í málefnum bandalagsins og hússjóðsins. Það er auðvitað fráleitt í ljósi þess hverjir það
voru sem var verið að leggja til að
tækju við stjórnartaumum sjóðsins. Þetta voru formenn og framkvæmdastjóri virtra aðildarfélaga
sem standa svo sannarlega ekki
fyrir einhverja kollsteypu heldur
mjög fagleg og vönduð vinnubrögð.
En svo kemur að aðalstjórnarfundinum 10. janúar þar sem meðal

annars er til afgreiðslu ný stjórn í
hússjóðinum. Þá veit ég ekki annað
en að aðeins ein tillaga liggi fyrir
og ef önnur tillaga verði lögð fram
sé það tillaga um óbreytta stjórn
enda hafði annað ekki verið kynnt í
framkvæmdastjórn eða í aðalstjórn. Þá gerist það á fundinum að
varaformaður bandalagsins kveður
sér hljóðs og leggur fram tillögu að
nýrri stjórn sem aldrei nokkurn
tímann hafði verið rætt um í stjórnum ÖBÍ. Tillagan er svo kynnt sem
tillaga minnihluta framkvæmdastjórnar ÖBÍ. Þetta kom því algerlega aftan að mér og meirihluta
framkvæmdastjórnar en greinilega
var búið að ræða um þetta í einhverjum kreðsum innan sumra

aðildarfélaga bandalagsins enda
höfðu þeir betur með eins atkvæðis
mun. Þessi vinnubrögð eru fáheyrð
og auðvitað vítaverð. Það sem þó
undrar mig mest er hve Emil Thoroddsen og Helgi Hjörvar voru tilbúnir að ganga langt. Það vekur
óneitanlega upp spurningar hverra
hagsmuna þeir hafi raunverulega
að gæta? Niðurstaðan er svo sú að
Garðar Sverrisson fyrrverandi formaður ÖBÍ er orðinn formaður hússjóðs ÖBÍ en það er ekki að sjá að
hann hafi sýnt hagsmunum leigjenda hjá hússjóði sérstakan áhuga í
sinni sjö ára formannstíð hjá bandalaginu áður. Það er nú þannig að
þegar varaformaður félags, hvaða
félags sem það nú er, gengur fram

með þessum hætti og kemur svona
aftan að formanni félagsins með
tillögu sem ekki hafði verið kynnt
með neinum hætti, er búin að grafa
undan formanni félagsins markvisst svo mánuðum skiptir í félagi
við fyrrverandi formann Öryrkjabandalagsins og alþingismann sem
jafnframt var formaður hússjóðsins, þá er þeim formanni ekki
sætt.“
Sigursteinn segir að þótt hússjóður Öryrkjabandalagsins sé sjálfseignarstofnun telji hann formanni
Öryrkjabandalagsins bera siðferðisleg skylda til að gæta hagsmuna
íbúanna og hafa aðhald með þeim
störfum sem innt eru af hendi í
sjóðnum, þá sérstaklega þar sem
bandalagið skipar fjóra menn í
stjórn sjóðsins og ráðstafar fé til
hans en getur ekki haft bein áhrif á
að öðru leyti.
Þá hefur Sigursteinn margt við
fyrirkomulag á stjórnskipulagi ÖBÍ
að athuga. „Aðalstjórnin samanstendur af fulltrúum allra 32
aðildarfélaga Öryrkjabandalagsins. Hvert aðildarfélag á því einn
fulltrúa í aðalstjórninni. Þeir hafa
svo allir jafnt atkvæðavægi hvort
sem félagið telur sjö þúsund manns
eða tuttugu. Það hljóta allir að sjá
að þetta er galli á fyrirkomulaginu
og að 32 manna stjórn getur ekki
tekið sjálfstæða og upplýsta
ákvörðun um öll þau stóru mál sem
verið er að leggja fyrir hana og af
þessum sökum sitjum við m.a. uppi
með þá stöðu sem nú er komin upp,“
segir hann en nú er einmitt uppi
kvittur um hvort Geðhjálp undirbúi
úrsögn úr bandalaginu. Með því
myndi eitt stærsta aðildarfélagið
hverfa frá.
Það kemur ef til vill ekki á óvart
að helstu óánægjunnar gæti helst
innan hagsmunasambands þeirra
sem eiga, eða hafa átt við geðraskanir að etja rétt eins og Sigursteinn
sjálfur. Þær raddir hafa þó einnig
heyrst að uppsögn Sigursteins megi

Fimmtudagskvöld eru

fjármálakvöld
ÍSLENSKA SIA.IS LBI 40636 01.2008

Fjármálakvöld fyrir alla
Landsbankinn kynnir „Fimmtudagskvöld eru fjármálakvöld“, röð fjármálanámskeiða fyrir almenning.
Á námskeiðunum fjalla sérfræðingar bankans um þætti sem lúta að fjármálum heimilanna, fjárfestingartækifærum
og skattamálum. Fjármálafræðslan er öllum opin og án endurgjalds.
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Ertu ekki bara geðveikur?
„Ég hef alltaf talað mjög opinskátt
um mín veikindi. Í gegnum tíðina
þegar erfið mál hafa verið á döfinni
hefur verið reynt að draga trúverðugleika minn í efa með því að vísa
til þess hve hreinskilinn ég hef
verið í tengslum við minn geðsjúkdóm. Þetta hefur verið gert og var
oft gert til dæmis þegar ég vann við
dagskrárgerð eða þegar ég beitti
mér í málefnum Geðhjálpar. Það
þykir hentugt að reyna að kasta
rýrð á mig vegna veikindanna. Ef
það er svo að aðilar innan Öryrkjabandalagsins ætla að freista þess
sama og gert hefur verið, hvort sem
það er vegna greinargerðarinnar
sem ég lagði fyrir aðalstjórn um
hússjóðinn eða annars sem ég hef
sagt, er það lýsandi fyrir þann
vanda sem komin er upp innan
bandalagsins.
Þarna eru einstaklingar sem
standa fyrir gamla tíma og verja
núverandi fyrirkomulag í búsetumálum fatlaðra. Ef þeir kjósa að
verja þetta fyrirkomulag með því
að ýja að því að sá sem berst fyrir
breytingum sé ekki með öllum
mjalla eru þeir að beita elsta trixinu í bransanum. Það hefur verið
notað á stjórnmálamenn, fjölmiðlafólk og fleiri í gegnum tíðina. Mér
finnst slíkar aðdróttanir þó segja
miklu meira um þá sem beita slíkum
brögðum en þann sem verið er að
benda á,“ segir Sigursteinn og tekur
fram að hann sé mjög yfirvegaður
yfir þeirri stöðu sem komin sé upp.
„Ég veit þó að margir í minni stöðu
væru það ekki,“ bætir hann við og
brosir kímnislega og ekki verður
annað séð en hann líti úr fyrir að
vera sallarólegur.
Má fólk ekki bara deyja eitt?
Í harðorðri greinargerð Sigursteins
um málefni þeirra sem búa í Hátúni
og starf hússjóðsins, sem fjallað
hefur verið um í fjölmiðlum, ber
margt misjafnt á góma. Greint er
frá því að dæmi séu um að fólk hafi
legið látið inn í íbúðum sínum svo
vikum skipti áður en það hefur
fundist. Þá er sagt frá því að sumstaðar sé svo bágborin hreinlætisaðstaða að hreyfihamlað fólk hafi
ekki komist í bað svo vikum skipti.
Sagt er frá dauðaslysi sem varð
eftir að maður með framheilaskaða
brenndist í sturtu þar sem ekki voru
hitastillar á blöndunartækjunum en
úrbótum á því hafði Sigursteinn
tvívegis ýtt á eftir.
Þessum
aðfinnslum
svaraði
Garðar Sverrisson, fyrrverandi for-

SIGURSTEINN
Sigursteinn Másson er fæddur 11.
ágúst árið 1967. Hann hefur víða
komið við á starfsferlinum, meðal
annars unnið sem fréttamaður,
við dagskrárgerð, verið formaður

maður Öryrkjabandalagsins og
núverandi formaður hússjóðsins,
þannig til í Fréttablaðinu í vikunni.
„Samkvæmt mínum upplýsingum
var búið að skipta um hitastýrð
blöndunartæki í 200 af 240 íbúðum
og fjárveiting komin til að ljúka
verkinu þegar þetta hörmulega slys
varð síðastliðið sumar. Það breytir
ekki því að ef einhver ber hér
ábyrgð þá erum það við og engir
aðrir,“ segir Garðar. Ummælum
Sigursteins um að ekki hafi verið
reynt að koma í veg fyrir að fólk
lægi látið í íbúðum sínum í langan
tíma svaraði Garðar: „Hvað varðar
þennan líkfund þá er hann fjarri því
að vera einsdæmi í okkar samfélagi
en er auðvitað sorglegur eins og
aðrir slíkir. En það er ekki uppbyggilegt að nota svona harmleiki
til að varpa sök á leigusala sem
hefur takmarkað vald til að fylgjast
daglega með leigjendum sínum. Við
verðum að átta okkur á að hér er
um að ræða einkaheimili sjálfstæðra einstaklinga sem hafa síðasta orðið um hvort og þá hversu
mikla þjónustu, eftirlit og önnur
afskipti þeir kjósa.“
Á þessi rök blæs Sigursteinn.
„Það er augljóst að einstaklingar í
Hátúni hafa ekki verið að fá þá
þjónustu sem þeir eiga rétt á. Ef ég
skil nýjan formann hússjóðsins rétt,
sér hann ekki ástæðu til að gera
miklar breytingar. Hann virðist
ekki telja ástæðu til að breyta íbúasamsetningunni í Hátúni ef marka
má fréttir, þar sem 300 fatlaðir einstaklingar búa í sömu fjölbýlishúsunum. Það finnst mér furðulegt þar
sem hann hefur til dæmis setið
fundi Evrópusamtaka fatlaðra sem
og fundi norrænna heildarsamtaka
fatlaðra og þar hlýtur hann að hafa
hlustað á skýr sjónarmið um að fatlaðir eigi skýlausan rétt á því að lifa
inni í blönduðu samfélagi, taka þátt
í því í stað þess að lifa einangraðir á
jaðri þess. Það sé jafnrétti sem eigi
að berjast fyrir en ekki fyrir því að
þeir búi við útskúfun í þar til gerðum blokkum og í lélegra og minna
húsnæði en aðrir gera kröfur um.
Það er hugsun sem vikið var frá
fyrir um þrjátíu árum annar staðar
á Vesturlöndum og hefði auðvitað
átt að gerast hér líka.
Það er þó rétt hjá honum að það
getur komið fyrir að fólk deyi eitt
og lítið sé við því að gera. Það er

Geðhjálpar og hefur nú nýlátið af
störfum sem formaður Öryrkjabandalags Íslands. Hann er giftur
Caio Namur Milreu og á þriggja ára
tvíbura.

samt annað mál þegar slíkt kemur
ítrekað upp innan húsnæðis
Öryrkjabandalagisns. Þó að litið sé
svo á að Hátún 10 sé fjölbýlishús
verður ekki með neinu móti sagt að
það sé venjulegt fjölbýlishús. Fólk
er valið þar inn með allt öðrum
hætti en tíðkast í öðrum slíkum
húsum, það þarf að fylla út upplýsingar um sína fötlun og aðrar persónuupplýsingar, þar eru húsverðir
allan sólarhringinn, þar er dyrum
læst að nóttu til rétt eins og á stofnunum. Íbúðir þar eru miklu minni
en gengur og gerist og fæstar þeirra
uppfylla reglugerðir um hollustuvernd. Flestir íbúarnir búa einir og
það er ein helsta ástæðan fyrir því
að meiri líkur eru á því að fólk deyi
eitt og sé seinna vitjað en gerist í
öðrum húsum.
Eftir að upp komst að kona hafði
legið látin á herbergi sínu vikum
saman árið 2005 kallaði ég alla
saman og vildi láta tryggja að þessi
staða kæmi ekki upp í félagslegum
íbúðum. Því miður brást stjórn hússjóðsins ekki við með fullnægjandi
hætti.
Mér þykir miður að núverandi
formaður taki slíka atburði ekki
meira alvarlega en marka má á af
hans ummælum.“
En er ekki rangt að kenna hússjóðnum um allt sem miður fer innan
íbúða Öryrkjabandalagsins?
„Það er alveg rétt að ábyrgðin er
ekki aðeins hússjóðsins. Hann hefur
tekið við einstaklingum sem kerfið
vill ekki eða er ekki tilbúið að þjóna
með eðlilegum hætti. Þá verður
Hátúnið eins konar endastöð eins
og lýst er í greinargerð þjónustuveitanda,“ segir Sigursteinn og
vísar í álitsgerð sem fagfólk vann
um lífið í Hátúni að beiðni hans.
Niðurstaða þess hóps sem vann
skýrsluna var að aðstæður í Hátúni
hefðu ekki góð áhrif á fólk og betra

væri að útbúa smærri íbúðarkjarna
fyrir fólk með fötlun þar sem það
hefði meiri tengsl við samfélagið en
gerist í Hátúni.
„Nær allt það fólk sem ég þekki
hefur hrakað við að búa þarna. Það
hefur ekki verið að endurhæfast,
finna nýjan tilgang, heldur aðeins
hrakað.“
En hvað með könnun sem sýndi
mikla ánægju meðal íbúa Hátúns?
„Þessi könnun sem Félagsvísindastofnun gerði er því miður ekki
marktæk nema að hluta til. Í fyrsta
lagi þá er ekki hægt að leggja fram
svona spurningalistakönnun sem
framkvæmd er að beiðni hússjóðsins. Við skulum athuga það að fólkið
sem býr þarna á allt sitt undir hússjóðnum. Hitt er að fólkið sem er
þarna lítur svo á að það eigi alls ekkert val um neitt annað en að vera
þarna eða á götunni. Svörin verður
því að skoða með hliðsjón að þessu.
Það voru þó atriði í könnuninni
sem mér þóttu áhugaverð. Til dæmis
að 39 prósent svarenda lýstu yfir
óánægju með viðhorf starfmanna
hússjóðsins gagnvart sér. Þannig að
það verður nú ekki sagt að þessi
könnun leiði aðeins jákvæðar niðurstöður í ljós.
Ég myndi gjarnan vilja að Félagsvísindastofnun gerði aðra könnun
þar sem reynt væri að komast nær
kjarnanum. Það er jú full ástæða til
að kanna aðstæður eins og þær sem
eru í Hátúni 10, þá sérstaklega þar
sem þetta kunna að vera síðustu
blokkir sinnar tegundar í VesturEvrópu. Alls staðar annars staðar
hefur þetta fyrirkomulag verið lagt
niður.“
Ýmsir hafa sagt að framganga þín í
þessu máli hafi skaðað Öryrkjabandalagið?
„Ég er bundinn samvisku minni og
sannfæringu og þegar svona gerist
að varaformaður minn fer gegn mér
með þessum hætti og þarna komast
til valda aðilar sem ég hef enga
ástæðu til að treysta að geri nauðsynlegar breytingar á húsnæðiskerfinu þá hlýt ég að taka þá ákvörðun sem ég tók. Ég get ekki annað ef
ég hef hagsmuni fatlaðra að leiðarljósi.

HÚSSJÓÐUR ÖRYRKJABANDAGLSINS
Hússjóður Öryrkjabandalagsins
nefnist Brynja. Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun, stofnaður 22. febrúar
1966. Hlutverk sjóðsins er að eiga
og reka íbúðir fyrir öryrkja. Tilgangi
sínum nær sjóðurinn með því að
kaupa og byggja leiguíbúðir. Tekjustofn sjóðsins frá upphafi er leigu-

tekjur og frá árinu 1987 til viðbótar
framlag frá Öryrkjabandalagi Íslands
sem úthlutar Brynju - Hússjóði
ágóðahlut af Íslenskri getspá. Sjóðurinn á nú um 640 íbúðir. Meirihluti
þeirra er á höfuðborgarsvæðinu, þar
af 240 í Hátúni 10.

Efni einstakra námskeiða:

Dagskrá fjármálakvölda

Fjárfestingartækifærin
Framtíð krónunnar, vaxtamál, útlitið á fjármálamörkuðum.

24. jan.

Fjármál heimilisins
Rætt er um heimilisbókhald, sparnaðarleiðir, vaxtakjör og
hvaða lánamöguleikar henta hverju sinni.

21. feb.

Skattamál
Sérfræðingar Landsbankans í skattamálum fara yfir skattaumhverfið á Íslandi, ýmis álitaefni varðandi skattlagningu
fjármagnstekna og hagnýt atriði við framtalsgerð.

En hvert liggur leið?
„Ég hef nóg að gera,“ segir Sigursteinn og brosir leyndardómsfullt
við spurninguna. „Það eru nokkur
verkefni sem ég er að skoða en of
snemmt er að segja frá. Það er þó
ljóst að ég er ekki að fara yfirgefa
málefni sjúkra og fatlaðra. Að þeim
málum hef ég unnið af ástríðu og
þau orðið stór hluti af mínu lífi. Ég
myndi því svíkja sjálfan mig ef ég
færi frá þeim verkefnum. Þau eru
mörg sem bíða hér heima og erlendis. Ég finn það að það er eftirspurn
eftir geðveikum formanni með
reynslu. Þesa dagana hef ég verið
að sinna tvíburunum mínum sem
verða bráðum fjögurra ára. Þau eru
reyndar börn bestu vinkonu minnar
en mér finnst ég eiga mikið í þeim.
Síðan var ég að fjárfesta í risasleggju og kúbeinum. Það vakti
nokkra athygli í byggingavöruversluninni þegar ég stormaði með
vopnin að kassanum þar sem ég var
spurður hvað ég væri nú að fara að
gera af mér. Nú er sem sagt kominn
tími fyrir niðurrif í bílskúrnum
þannig að það rými verði í framtíðinni eitthvað annað en bara ruslakompa!“

Höfðabakki

Fjármál heimilisins

Akranes

Fjárfestingartækifærin

Laugavegur 77

Skattamál

Mjódd

Skattamál

27. mar.

Vesturbær

Fjárfestingartækifærin

3. apr.

Ísafjörður

Fjármál heimilisins

Fjarðargata, Hafnarfj.

Fjárfestingartækifærin

7. feb.
6. mar.

10. apr.

Dagskrá fjármálakvölda hefst alltaf kl. 20.00

Skráning hafin á landsbanki.is
Skráning á fjármálakvöld fer fram á landsbanki.is eða í Ráðgjafa- og þjónustuveri í síma 410 4000.

Verið velkomin.

Það er alveg rétt að æðsta skylda
formanns Öryrkjabandalagsins er
að gæta hagsmuna þess og fatlaðra.
Það kann að vera best gert með uppgjöri til lengri tíma litið, ég mat það
svo að það hefði verið óhjákvæmilegt. Ég ætla ekki að hylma yfir því
sem þarna hefur verið að gerast og
er að gerast. Þannig vinn ég ekki.
Ég á von á því að formenn aðildarfélaganna séu að fara yfir þá
stöðu sem komin er upp og að það
fólk sjái það og skilji að mér var
nauðugur kostur einn að gera það
sem ég gerði.
Ég geri mér þó grein fyrir því að
í fljótu bragði getur það virkað sem
svo að uppsögn mín hafi verið til
skaða til skamms tíma litið. Aðalatriðið er þó hvað kemur út úr þessu
uppgjöri, það verður að leiða til
þess að Öryrkjabandalagið gangi í
gegnum endurnýjun lífdaga og fari
að líta til þess sem hefur verið að
gerast í nágrannalöndum okkar, til
dæmis í Svíþjóð, Danmörku og Færeyjum,“ segir hann og brosir þegar
síðastnefnda landið er nefnt og
úrskýrir að þar hafi gríðarlega gott
starf verið unnið í málefnum fatlaðra sem Íslendingar mættu taka
sér til fyrirmyndar. „Nú er ég genginn út úr þessu en eins og ég segi þá
vona ég að uppgjör mitt verði til
þess að fólk innan bandalagsins líti
yfir farinn veg og komist að þeirri
niðurstöðu að breytingar á því fyrirkomulagi sem hefur verið viðhaft
verði að koma til framkvæmda.“

2008

rekja til veikinda hans en hann
hefur í tólf ár glímt við geðhvarfasýki.
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hangið hefur yfir þeim Erni Snævari
og Erlingi hangir nú yfir stjórnvöldum.
Örn Snævar hefur ekki ákveðið hvernig
skaðabótakröfur hans muni hljóða en
hitt er víst að fiskveiðikerfinu skal breytt
og að þeir tvímenningar gefa ekkert eftir
í útistöðunum við stjórnvöld.

Sverðið sem hékk yfir sjómönnum hangir nú yfir stjórnvöldum
Þjóðin bíður nú eftir viðbrögðum stjórnvalda eftir að Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna ályktaði að íslenska ríkið hefði
brotið gegn tveimur sjómönnum sem höfðu verið dæmdir í héraðsdómi og svo Hæstarétti fyrir að veiða kvótalausir. Örn Snævar
Sveinsson, sem er annar sjómannanna sem dæmdir voru, fór yfir málið með Jóni Sigurði Eyjólfssyni blaðamanni og sagði
hvernig þeir tvímenningar hafa snúið vörn í sókn.

Ö

rn Snævar Sveinsson býr nú á Reykhólum og er stýrimaður á Karlsey
sem mokar upp
hráefni úr Breiðafirði fyrir Þörungaverksmiðjuna
þar í sveit. Hann er léttur á manninn og góður í viðkynningu en þó
þyngist svipurinn og tónninn í
röddinni þegar útistöður hans við
yfirvaldið ber á góma.
„Ég var skipstjóri á togaranum
Tálknfirðingi þegar kvótakerfið
var tekið upp árið 1984,“ segir Örn
Snævar. „Svo var báturinn seldur
og þá fór ég á flakk. Var til dæmis á
rækjuveiðum við Nýfundnaland og
þvældist meira að segja alla leið til
Miðbaugs-Gíneu í Afríku. Þar varð
ég svo fyrir miklum meiðslum
þegar það gróf illa í sári á fætinum
svo ég kom heim draghaltur og lá
einhvern tíma á spítala. En þegar
ég var búinn að jafna mig fór ég til
sjós og leysti af hér og þar. Svo
þótti mér nóg komið að þessu flakki
svo ég keypti 24 tonna eikarbát
ásamt þeim Erlingi Haraldssyni og
Magnúsi Jóni Áskelssyni.“

Ákvörðunin örlagaríka
Báturinn sem um ræðir hét Sveinn
Sveinsson og áhöfnin á honum átti
heldur betur eftir að komast í kast
við lögin. „Ég byrjaði náttúrlega á
því að sækja um kvóta og taldi mig
hafa fullan rétt til þess því ég hafði
verið skipstjóri áður og það voru
dæmi þess að skipstjórar höfðu
fengið kvóta út á sína aflareynslu.
Og svona til vara sótti ég um að fá
að veiða í þrjú ár og láta svo ráðast
af aflahæsta árinu hvað ég fengi í

➜ UPPHAF OG FERILL MÁLSINS
Örn Snævar var skipstjóri á Tálknfirðingi þegar kvótakerfið er sett á árið
1984. Nokkru síðar er Tálknfirðingur seldur og Örn fer fljótlega til útlanda
þar sem hann stundar sjómennsku í nokkur ár. Þegar hann kemur til Íslands
aftur fer hann á sjóinn í lausamennsku en ákveður svo að kaupa bátinn
Svein Sveinsson BA ásamt Erlingi Haraldssyni og Magnúsi Jóni Áskelssyni.
Þeir sækja um kvóta en því er hafnað svo þeir leigja til að byrja með en
þegar leigan er orðin of dýr ákveða þeir að róa kvótalausir. Þeir eru dæmdir í
Héraðsdómi Vestfjarða og svo í Hæstarétti. Erlingur missir einbýlishús sitt og
fær síðan dóm hjá Héraðsdómi Suðurnesja eftir að hafa flutt til Grindavíkur.
Örn Snævar nær að halda eignum sínum. Hann flytur til Reykhóla eftir að
hann fær pláss á Karlsey sem þaðan gerir út. Málið er sent til Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna.
PATREKSFJÖRÐUR Það var í þessu vestfirska þorpi sem þeir Örn Snævar og Erlingur
tóku ákvörðun um að róa kvótalausir á bát sínum Sveini Sveinssyni BA. Þeir létu
stjórnvöld vita og fóru kvótalausir til veiða og fóru svo í einn róður eftir að hafa verið
sviptir veiðileyfi. Magnús sem einnig var skipverji á Sveini dró sig út úr og tók ekki þátt
í veiðunum.

kvóta. Þetta taldi ég eðlilegast því
þannig hafði verið gengið frá málunum áður þegar vantaði kvóta á
skip. En þessu var báðu hafnað. Þá
var náttúrlega ekkert annað að
gera en leigja kvóta og það var í
lagi fyrst um sinn. En svo hækkaði
leigan á þorski en ekki síður á kola.
Hún fór upp úr öllu valdi. Á endanum voru allar tegundir kvótaskyldar og engin undankomuleið hjá
himinháum leigum enda var svo
komið að kvótaeigendurnir fengu
80 prósent af verðmætinu og þessi
20 prósent sem eftir voru dugðu
skammt. Þá sagði ég við Erling og
Magnús að nú væri ekkert annað
að gera en tilkynna stjórnvöldum
að nú ætluðum við að fara að róa
kvótalausir enda hafði ég enga trú
á að þessi lög gætu staðist. Magnús
vildi ekki taka þátt í þessu. Ég
virði það og ber alls engan kala til

hans fyrir það. Erlingur var hins
vegar alveg grjótharður í þessu
með mér. Við höfum staðið í þessu
stappi allar götur síðan sem einn
maður og þannig verður það þar til
yfir lýkur.“

Hæstiréttur þurfti varla að kynna
sér dóminn
Tvímenningarnir
voru
fyrst
dæmdir í Héraðsdómi Vestfjarða
og þeir áfrýjuðu málinu til Hæstaréttar. „Þá leit Hæstiréttur ekki út
fyrir að vera bara einkavinaklúbbur eins manns eins og nú er svo ég
batt nokkrar vonir við þetta. Ég
ætla ekki að nefna nein nöfn enda
held ég að fólk skilji hvað ég á við.
Þar þurftu menn reyndar ekki að
sitja yfir málinu til að komast að
niðurstöðu, ég veit ekki einu sinni
hvort þeir lásu dóm héraðsdóms.“
En er Örn Snævar þar með að
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ÖRN SNÆVAR SVEINSSON Sverðið sem

Lókal
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SÆLL...

ÁR SERÍUNNAR
Sprenging er fram undan
í framleiðslu leikins sjónvarpsefnis hér á landi. Hvað
er í vændum, hvað kostar
að framleiða leikið sjónvarpsefni og hver borgar
brúsann?
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HÚSAFRIÐUNARLÖG
Páll Baldvin Baldvinsson skrifar

V

andræðagangurinn í kringum húseignirnar að Laugavegi 4-6 hefur leitt í ljós að
brýnt er að taka upp lög um húsafriðun.
Þau eru enda barns síns tíma og hafa í
ljósi bráðafriðunar og beinna afskipta
menntamálaráðherra reynst gagnslítil. það er
hárrétt hjá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherra að telji húsafriðunarnefnd nauðsyn á
endurskoðun laganna er réttast að hún móti slíka
beiðni til ráðherrans. Atvikin á Akureyri, Seyðisfirði
og hér í Reykjavík sanna það. Enn eru sveitarstjórnarmenn svo handgengnir stundarhagsmunum í
smáum og stórum byggðum að þeir skirrast ekki við
að láta leifar af fyrri byggð undir kúluna. Reyndar
er málflutningur sem þá sprettur upp til varnar
skemmdarverkunum sá, að slík spellvirki séu
héraðsmál og varði ekki pakkið í 101, í beinni
mótsögn við freka landsbyggðarpólitíkina sem
heimtar þetta og hitt til handa fámennum byggðum
meðan þéttbýlli svæði mega búa við vegaþrengsli og
líða fyrir fjölmennið.
Húsafriðun hér á landi verður að komast á hærra
stig. Langt er síðan menn horfðu á eftir gömlu Kaupfélagshúsunum á Selfossi, eða gömlu búðinni á
Bakkanum, sem væru bæjarprýði stæðu þau enn.
Vernd á eldri húsbyggingum líður ekki síst fyrir þá
mismunun sem húseigendur hafa liðið um langan
umfram fyrirtæki að mega ekki taka viðhald sitt til
gjalda. Gagngerar endurbætur eru nú taldar
mönnum til tekna í framtölum. Það þarf því að líta
til fleiri hluta. Þannig verður að færa nær okkur í
tíma verndarskyldu sem nú tekur til bygginga fyrir
1918.
Árni Þór Sigurðsson þingmaður hefur lagt fram
frumvarp til nýrra laga um húsafriðun og því von til
þess að þingið taki lögin til endurskoðunar. Til verði
kallaðir tilskildir aðilar og lögin fái vigt, svo ekki
verði barnar niður síðustu leifar byggðar í landinu
fyrir 1970. Byggingarsögulegt minni þjóðar sem
man tímana tvenna í húsakosti nær ekki lengra.
Hún þarf því hjálp til.

Magnús líklegastur

NÝJAR
ÓPERUR
í undirbúningi

Íslensk tónskáld og samverkamenn þeirra sitja þessi misserin yﬁr óperum. Fjöldinn allur af nýjum óperuverkum er í vinnslu. Þetta ﬂókna form sviðslistar, texta
og tónlistar kallar til sín nýja og gamla krafta. Spurningin er bara hvenær áhorfendur fái að njóta þessara tónbókmennta í fullu skrúði á sviði?

Þ

Stefán Baldursson: „Það er bara
svo dýrt að koma
óperum á svið.“

Atli Heimir
Sveinsson hefur
samið óperu um
norskan málara
sem er sniðin fyrir
litla hljómsveit.

Sjö sóttu um starf leikhússtjóra
Leikfélags Reykjavíkur sem fer
með stjórn Borgarleikhússins:
Edda Björgvinsdóttir, Gísli Þór
Gunnarsson, Graeme Maley,
Hafliði Arngrímsson, Halldór E.
Laxness, Magnús Geir Þórðarson
og Rúnar Guðbrandsson. Stjórn LR
mun funda með umsækjendum og
Magnús Geir
er niðurstöðu að vænta í vikunni.
Þórðarson
Talið er nær víst að Magnús Geir
leikstjóri
Þórðarson verði ráðinn, ekki aðeins
sökum menntunar í leikstjórn og
viðskiptafræði, heldur líka sökum velgengni Leikfélags Akureyrar síðari misseri. Hann var á sínum tíma
í forystu Leikfélags Íslands sem var samsteypa
nokkurra fyrirtækja í leiksýningarekstri og varð það
fyrirtæki gjaldþrota. Hann var um skeið starfsmaður
Borgarleikhússins við umjón gestastarfsemi í húsinu.
Verði Magnús Geir ráðinn losnar starf leikhússtjóra
á Akureyri en þar rýmkast mjög um rekstur Leikfélagsins á næsta ári þegar Hof – menningarhús á
Akureyri – verður vígt en þar er aðstaða til leiksýninga allt önnur en í samkomuhúsinu gamla.

að eru ekki bara listamenn Íslensku óperunnar sem eru að þessi
dægrin við æfingar á La
Travíata sem frumsýnd
verður snemma í febrúar í Ingólfsstrætinu. Skagfirðingar voru í
höfuðborginni í fyrri viku og fluttu
sömu óperu í Iðnó, þar sem óperur
voru fyrst fluttar hér á landi, en
Tónlistarfélagið flutti þar Í álögum eftir Dagfinn Sveinbjörnsson
og Sigurð Þórðarson árið 1944.
Langur tími leið áður en íslensk
tónskáld réðust aftur í óperusmíðar, Þorkell Sigurbjörnsson þreifaði
fyrir sér í smáóperum á sjöunda
áratugnum, og þeir Atli Heimir
Sveinsson og Jón Ásgeirsson
glímdu síðar við formið.
Um þessar mundir eru ekki
færri en átta íslenskar óperur í
vinnslu, sumar á fyrstu vinnslustigum, aðrar lengra komnar.
Skammt er síðan Skuggaleikur
eftir Karólínu Eiríksdóttur við
texta Sjón var sýndur í Óperunni.
Jón Ásgeirsson lét frá sér litla
gamanóperu, Eilífur og Úlfhildur,
sem flutt var í fyrra á tónleikum.
Hann hefur einnig greint frá því
að vinnu sé að mestu lokið við
Möttuls sögu sem hann hefur haft
lengi í smíðum. Þorkell Sigurbjörnsson lét frá sér óperu sem
hann kallar Gretti og var flutt á
meginlandinu í fyrrasumar. Áskell
Másson hefur í langan tíma unnið
að óperu sem byggir á hinni kunnu
og mögnuðu sögu Tarjee Vesaas,
Klakahöllinni, sem kunn er í
íslenskri þýðingu. Atli Heimir sem
á að baki þrjár óperur; Silkitrommuna, Vikivaka og Tunglskinseyjuna, hefur lokið við óperu sem
hann kallar Hertevig og sækir efni
sitt í ævi norska málarans Lars
Hertevig (1830-1902) sem var hið
mikla myndskáld rómantíska tímans í norskri myndlist.
Af yngri mönnum leiðir Sigurður Sævarsson tónskáld vinnuhóp
Hr. Niels í vinnu við óperuna Hel
sem byggir á samnefndu verki
Sigurðar Nordal. Sveinn Lúðvík
Björnsson leiðir hóp sem vinnur að
óperu eftir sögu William Golding,
The Spire, og verður hún frumflutt
á Skálholtshátíð á sumri komanda.
Þuríður
Jónsdóttir
tónskáld,
Ásgerður Júníusdóttir söngkona,

Skuggaleikur eftir
Karólínu
Eiríksdóttur
var einkaframkvæmd
unnin í
samstarfi
við Óperuna
og ýmsa
sjóði.

Kristín Jóhannesdóttir og Ólöf
Nordal myndlistarmaður vinna að
óperu og Hróðmar Sigurbjörnsson
er langt kominn með óperu sem
hann kallar Söng hjartans.
Sum af þessum tónskáldum
kynntu verk sín fyrir norrænum
óperustjórum sem funduðu hér á
liðnu vori. Þá hafa þau nokkur
tekið þátt í Óperudeiglunni, vinnustöð sem Íslenska óperan hefur
staðið fyrir um ný verk. Að sögn
Stefáns Baldurssonar óperustjóra
var það álit samherja hans á Norðurlöndum að tvennt væri mönnum
á okkar tímum til trafala við óperusmíð; veik tilfinning fyrir lengd
verka og söngtextinn væri oft ekki
nægilega góður, án þess að sú skoðun ætti við þau íslensku verk sem
voru kynnt í vinnslu. Víða um lönd
sjást þess merki að vaxandi áhugi
sé á nýjum smíðum í óperutónmenntum. Formið tekur þá ekki
aðeins mið af því hvað er á seyði í

tónheimum, heldur reynist formið
geta tekið upp nýnæmi í frasagnarhætti og myndlýsingum. Er víða
talað um nýjar óperur sem vaxtarbrodd leiksviðsverka.
Vafalítið ræður nokkru um vaxandi áhuga tónskálda á óperuforminu að menn líta til sætafjölda í
nýja tónlistarhúsinu, en breytingar á Þjóðleikhúsinu drógu úr möguleikum á að hér væri hægt að koma
fjárhagslegum fótum undir óperusýningar: Gamla bíó, Austurbæjarbíó og Borgarleikhús eru öll með
of fá sæti til að hægt sé að nálgast
flutningskostnað á óperuverki.
Síðan hafa möguleikar aukist enn
á flutningi með fyrirhuguðu óperuhúsi í Kópavogi. Það er kostnaður
sem heldur aftur af tíðari sviðsetningum á óperum hér á landi og lítið
framboð hefur fækkað þeim sem
áhuga hafa á forminu. Ný hús og
ný verk gætu læknað þann menningarsjúkdóm.

Steinn og vatn eru tímanna tákn
EIRÍKUR ÖRN NORÐDAHL
Þjónn, það er Fönix í öskubakkanum mínum!

✸✸✸
Um miðja síðustu öld
teiknaði mikill reglumaður
skýringarmynd af skáldverki og venslum þess við
umhverfi sitt og fræðin. Á
miðri myndinni var sjálft
skáldverkið og út frá því
þrjú horn; umheimur á einu,
höfundur/skáld á öðru og
lesandi á þriðja. Helstu
kenningar um skáldskap
rúmuðust þar einnig;
kenning um eftirlíkingu
(mimesis) leggur áherslu á
tengsl skáldskapar við
umheiminn, kenning um
tilfinningalega tjáningu feitletrar venslin við höfund-

inn, kenning um siðalærdóm
undirstrikar samband við
lesanda – og kenningin um
sjálfbært listrænt ágæti
skáldverksins (módernismi,
formalismi, nýrýni) rýmist
þar ekki síður, með því færa
brennidepillinn á verkið
sjálft og rjúfa tengsl við
heim, höfund og lesanda.
En þá kom babb í bátinn
sem fleygði reglunni
útbyrðis og óvíst enn hvort
hún sökkvi eða troði
marvaða. Skáldin misstu
trúna á veruleikann og
vensl hans við skáldskapinn, misstu trúna á inntak

orðsins og dómgreind
mannsins, fylltust vantrú á
orsakasamhengi táknmyndar og táknmiðs og ótrú á
tungumál sem sýnilega
byggðist á tilviljunum – allt
á þeirri forsendu að speglun
skáldskapar og ytri
veruleika umpólaðist, á
spegilmyndinni urðu
hausaskipti á persónum og
leikendum og veruleikinn
varð í vaxandi mæli
eftiröpun ímyndunar, einsog
nú er allsráðandi (auglýsingar eru t.d. ekki mynd af
raunveruleika en mynda
hinsvegar skoðun sem
áhorfendur byggja veruleika sinn á). Kenning Platós
um eftirlíkingu af eftirlíkingu af eftirlíkingu öðlast
þá nýtt og óvænt líf og
grefur um leið undan

Eiríkur
Örn
Norðdahl
rithöfundur

hefðbundnum skáldskap og
gefur skáldinu póststrúktúralískt leyfi til að
sofna frammá lyklaborðið
og ota bulltexta að lesanda
sínum þar sem inntakið og
spennan felast í venslum
(rofi) textans við samfélagslegar venjur og birta
dulvitaða undirliggjandi
grind sem flettir ofanaf
ímynduðu samhengi
hlutanna og sanna að fyrri
sannleikur er blekking.
Skáldið er þá í hlutverki
draumsins í sýkóanalísunni
sem fullyrðir að eigin
lokleysa sé lykill að visku

og fullyrðir einnig að
afbökun sé bæði óumflýjanleg og skapandi. Óttinn við
áhrif og ægivald fyrri
skálda er þá í senn óþarfur
og uppbyggjandi, afskræming er sjálfsögð sköpun.
Því er hægt að raða bara
orðum af handahófi í
stafrófsröð (jafnvel með
sjálfvirku tölvuforriti) og
rýna í þá afhjúpun sem slíkt
hefur í för með sér – einsog
Barthes gerði við bækur
sínar „til að forðast
þematíska og lógíska reglu“.
Hlutverk lesandans er þá að
leysa upp öll auðkenni heildarhugmyndarinnar áður en
vanafestan nær að vanskapa sanna og rétta
eðlisþætti raunveruleikans.
Písofkeik.
Yfir öllu þessu hangir

síðan sú lífseiga platóska
þversögn að hægt sé að
sanna það með listfengi
orðsins að orðlist sé vont
mál, sanna það með
skáldskap að skáldskapur sé
einskis nýtur og verri en
ekki neitt. Fönix Eiríks
flýgur í þessar áttir og
áttleysur bæði vísvitandi og
gargandi og fellur síðan
sviðinn á bakkann einsog
flugáætlun gerði ráð fyrir
og bíður þess eins að
lesandinn komi og drepi í.
Dr. Johnson á lokaorðin
(og þarmeð ábyrgur fyrir
stjörnugjöf) en um fræga
enska skáldsögu sagði hann
fyrir 300 árum: I would
rather praise it than read it
– skárra að lofa hana en
lesa.
Sigurður Hróarsson

Listasafn Reykjavíkur
Reykjavík Art Museum

Lóan er komin

The Golden Plover Has Arrived

Steingrímur Eyfjörð
Sýning Steingríms Eyfjörð sem var framlag Íslands
á Feneyjatvíæringnum í fyrra.

Hafnarhús
10. janúar – 2. mars 2008

Aðrar sýningar í Hafnarhúsinu:

Hafnarhúsið er opið daglega 10 – 17 og öll ﬁmmtudagskvöld til kl. 22.

Hreinn Friðﬁnnsson
Erró – yﬁrlitssýning
Ingirafn Steinarsson í D–7

Í dag, sunnudaginn 20. janúar, kl. 14:00 verður listmiðja fyrir alla
fjölskylduna þar sem viðfangsefni eru sótt í sýningu Hreins.

Aðgangur ókeypis.
Listasafn Reykjavíkur er safnið þitt.

Listamennirnir Ingólfur Arnarson og Birta Guðjónsdóttir eru fulltrúar
ólíkra kynslóða en þau verða með leiðsögn um sýningu Hreins kl. 15.
www.listasafnreykjavikur.is

listasafn@reykjavik.is

S 590 1200

F 590 1201
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BEINT ÚR KAFKA

N

ature Theatre of Oklahoma er annar leikflokka á Lókal sem koma
frá New York og lýtur stjórn hjónanna Pavol Liska og Kelly
Cooper: No dice heitir sýningin og hefur nýlokið ferli sínum á SoHoRep og var uppselt á allar sýningarnar. Bæði eru þau hjón menntuð í
Dartmoor og Liska starfaði um hríð með Richard Foreman, félagi hans
og sambýliskona vann aftur á La Mama svo bæði eru þau verseruð í
heimi jaðarleikhússins í New York.
Textinn í sýningu þeirra er sóttur í
símtöl sem Liska hljóðritaði um margra
mánaða skeið. Hann er fluttur við dans
og bera flytjendur skrautleg gervi en
flutningsmátinn er dauflegur, eintóna.
Niðurröðun og athafnir sem virðast
ekki vera fyrirfram skipulagðar voru
unnar með tilviljun. Leikstjóri og
Augnablik úr sýningu náttúrulega höfundur gáfu vald sitt eftir og tilviljun
var látin ráða, rétt eins og John Cage
leikhússins frá Oklahoma sem
vann með. Margar fastar hefðir hins
sækir heiti sitt í leikhús í sögu
hefðbundna leikhús er samt að finna í
Kafka, Ameríku.
sýningunni sem tekur á fjórðu klukkustund í flutningi og kann að reyna á þolinmæði leikhúsgesta sem verða
að setja í annan gír í sætum sínum en þeir eru vanir. En efniviðurinn er
þeim samt kunnuglegur, umtalsefni í símtölum, mas, þvaður og fastar
klifanir í merkingu verða flytjendum efniviður. Rík áhersla er lögð á
framburð og skrautlega búninga. Og svo er dansað.
Sýningin hefur farið víða um Bandaríkin og Evrópu og fer héðan til
Noregs, Belgíu og Portúgals.

ERLENT VERK Á ÍSLENSKU

F

ranski flokkurinn sem hingað kemur, Vivarium, er með nokkur verk
á verkefnaskránni og heldur sig mest í París. En Effet de Serge
heitir sýningin sem hér verður flutt af hópi leikara með íslenskri
þátttöku. Sýningin snýst um tiltekinn fjölda af gripum, hversdagslegum gripum sem verða uppspretta athafna. Hún gerir ráð fyrir þátttöku
gesta og því verða félagar í leikflokknum að reiða sig á íhlutun frá
heimamönnum. Frásagnarmátanum er lýst sem hugvitslegum og
atburðarásin kalli til endurskoðunar á hugmyndum okkar um leikinn,
sýninguna og – lífið.

Sviðsmyndin í frönsku gestasýningunni sem hingað kemur á Lókal.

EINMANA KÚREKAR

L

eikstjórinn Peter Maxwell hefur um langan aldur verið áberandi í
jaðarleikhúsi New York. Hann kemur hingað með verk sitt, Óður til
mannsins sem krýpur, söngleik sem segir frá einmana sálum á reiki í
hinu ímyndaða vestri með tilheyrandi söngvum og hljóðfæraslætti.
Verkið var frumsýnt í haust í Performing Garage í Soho og fékk þá góða
dóma gagnrýnenda en rygti Maxwell
stendur á djúpum grunni þar í bæ.
Sýningin er framleidd með aðilum
vestan hafs og austan og flutt af fimm
leikurum. Elena lýsir verkinu sem
cowboy-harmleik: „Maxwell neitar að
vinna með ýmis meðul sem við erum
vön í leikhúsi: það er sett og búningar,
handrit en enginn leikur. Hann vill
Augnablik úr Óðnum til mannsins
þannig skapa rými fyrir áhorfendur til sem kraup.
að geta sér til um hver sagan er.
MYND: PIECE BY PIECE PRODUCTIONS/LOKAL
Stílnum hefur verið lýst sem „Dead
Pan Acting“ sem hann þolir ekki, en heitið segir sína sögu. Það er engin
túlkun í texta, engin sálfræðileg aðkoma í túlkun, enginn natúralismi.
En ef maður gefur sig á vald verkunum reynast þau mjög rík tilfinningaleg upplifun.“ Maxwell vinnur bæði með leikmönnum og leikurum.
Fyrirhugaðar eru fjórar sýningar á Óðnum.

LÓKAL OG GLÓBAL
HEIMURINN OG HEIMA

Lókal – Leiklistarhátíð í Reykjavík verður haldin í mars með alþjóðlegu sniði
þar sem boðið verður upp á sýningar þriggja erlendra leikﬂokka auk innlendra
verkefna, bæði þeirra sem hafa verið í gangi um nokkurt skeið og eins mun Erna
Ómarsdóttir kom heim frá frumsýningu á nýju verki sínu í Brest og slútta hátíðinni þann 9. mars.
LEIKLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

A

lþjóðlegar
leiklistarhátíðir í Evrópu og
Bandaríkjunum
eru
vettvangur leikhúsfólks
hvaðanæva að. Þar gefst
listamönnum, listrænum stjórnendum og áhorfendum færi á að upplifa nýjustu strauma og stefnur í
leiklist. Á hátíðum sem þessum
myndast oft öflug tengsl, lögð eru
drög að nýjum verkefnum og samstarfi landa á milli.
Lókal, fyrsta alþjóðlega leiklistarhátíðin á Íslandi, verður haldin
dagana 6.-9. mars 2008 í miðborg
Reykjavíkur. Markmiðið með hátíðinni er að kynna Íslendingum það
markverðasta sem verið er að gera
í leikhúslífi Evrópu og Bandaríkjanna og tefla um leið fram frábærum sýningum íslenskra leikhúsmanna. „Nafnið felur í sér þann
skilning að allt það áhugaverðasta í
listum sé sprottið af þörf okkar
fyrir að endurspegla okkar nánasta
umhverfi,“ segir Ragnheiður Skúladóttir, leikkona og forseti leiklistardeildar Listaháskólans, en þau
hjónin Bjarni Jónsson, leikskáld og
þýðandi, hafa hrundið hátíðinni af
stokkunum.
„Hugmyndin kviknaði á Manhattan. Kunningi okkar hafði áhuga á að
flytja inn sýningu, og þá fórum við
að hugsa hversvegna ekki að flytja
inn fleiri: hér er komið dansfestival
og tónlistarhátíðir af ýmsu tagi, en
ekki leiklistarhátíð. Ég er menntuð í
Bandaríkjunum og hefur alltaf
fundist tal um bandarískt leikhús
einkennast af miklum sleggjudómum og vankunnáttu hér á landi.
Bjarni þekkti vel til í Evrópu og við
töldum möguleika á að halda hér
árlega hátíð sem kynnti það nýjasta
frá Ameríku og Evrópu og víðar að.
Við sáum þá möguleika að fá hingað
tengla og blaðamenn svo úr yrði
umfjöllun sem vekti athygli. Og
tenglar sem gætu leitt til frekara
samstarfs. Með því að nýta þá
aðstöðu og þá þekkingu sem hér er
fyrir hendi skjótum við stoðum
undir leiklistarhátíð sem vekja
mundi athygli langt út fyrir landsteinana.“
Til þessa hefur leikhúsáhugafólk
á Íslandi sótt til útlanda til þess að
sjá nýstárlegt leikhús, nú mun heimurinn sækja okkur heim! Þau fengu
sér til liðsinnis Elenu Kruskemper,
listrænan stjórnanda, sem hefur
starfað fyrir listatvíæringinn Bonn
Biennale síðustu tíu árin, og Guðrúnu J. Guðmundsdóttir starfsmannastjóra Háskóla Íslands. Bakhjarlar hátíðarinnar í ár verða
Reykjavíkurborg, menntamálaráðuneytið, Glitnir, Icelandair og Ferða-

Erna Ómarsdóttir í
Talking Tree en hún
frumsýnir verkið í
Brest meðan á Lokal
stendur og kemur
heim sérstaklega til
að sýna verkið hér
og lýkur með því
hátíðinni.

málaráð, Iceland Naturally. Er fjárhagsáætlun vel á annan tug milljóna
og enn er verið að draga að styrki
svo hátíðin gangi upp.
Fyrir réttri viku hittum við Ragnheiði og Elenu á Hressó en þar
verður kaffihús hátíðarinnar þá
daga sem hún stendur. Elena hefur
komið hingað til lands áður á vegum
hátíðarinnar í Bonn og er því orðin
nokkuð kunnug svipmóti íslenskra
leikflokka. Nú er brýnt að finna
sýningarsal fyrir gestasýningarnar
þrjár. „Hér vantar sal sem er
svartur kassi,“ segir Ragnheiður.
„Við verðum að finna hús sem er
hrátt og rýmir vel þær sýningar
sem hingað koma og teljum okkur
vera búnar að finna það: gamla
Frónverksmiðjan við Skúlagötu
hentar vel. Þar eru að vísu gluggar
en við eigum ekki að loka heiminn
úti, nútímaleikhús vill hafa gátt til
þess umhverfis sem skapar það,“
segir Elena. Frón-salina fá þær með

tilstyrk Samson Properties. Þær
eru enn að skoða og meta innlendu
sýningarnar sem koma til álita, en
afráðið er hverjir gestaflokkarnir
verða á hátíðinni og er fjallað um þá
hér á síðunni. Aðrir sýningarstaðir
verða Tjarnabíó, Þjóðleikhús og
Borgarleikhús auk annarra óhefðbundnari staða.
Elena segir þennan tíma ákjósanlegan: hið alþjóðlega hátíðaár
stendur frá apríl fram í september
og sú ákvörðun að hefja hátíðina
svona snemma þýðir að margir
munu hefja ferðalög sín um evrópska listahátíðahringinn hér. Elena
segir áhorfendur hér á landi vera
opna, „ótrúlega“ opna. Hún hefur
starfað við listahátíðir síðan 1994 ef
frá er talinn skammur tími sem hún
vann við Schaubuhne í Berlín. Hún
er því þaulkunnug því sem er að
gerast á þessum vettvangi í
heiminum og gat Lókal ekki fengið
betri ráðgjafa til samstarfs.

eitthvað alveg

einstakt
Skipholt 50A • sími: 581 4020
www.gallerilist.is

MYND: FRÉDÉRIC DESMESURE/LOKAL
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Kona skeiðar
fram hjá þrískiptu
málverki eftir írska
málarann Francis
Bacon sem hann
málaði á árunum
1974-1977 í minningu ástmanns
síns. Verkið verður
selt á uppboði
Christie´suppboðshússins í
London 7. febrúar
og er talið víst
að það seljist
fyrir hæsta verð
sem goldið hefur
verið fyrir verk
listmálara frá
bresku eyjunum.
MYND: AFP PHOTO/JOHN
ENOCH

HVAÐ RÆÐUR VERÐI LISTAVERKA:

GÆÐIN – EÐA EFNAHAGUR LANDA LISTAMANNA?
Í uppsveiﬂunni tóku
auðugir menn að sinna
söfnun og miðlun listaverka með áberandi
hætti. Tengsl auðs og
listsöfnunar hafa lengi
verið mikil og mörg
stór söfn eru til sem
byggja á listaáhuga
atvinnurekenda. Hér á
landi má minna á safn
Þorvalds í Síld og ﬁsk og
Ingibjargar konu hans,
safn Markúsar Ívarssonar,
safn Ragnars Jónssonar
í Smára og Bjargar konu
hans, safn Ingibjargar
Sigurjónsdóttur og
Sverris Magnússonar. En
hvað er nú á seyði ef litið
er á heimsmarkaðinn og
heimamarkað myndlistar
á Vesturlöndum?
MYNDLIST SIGRÚN DAVÍÐSDÓTTIR

E

r ekki orðið svo mikið af
auðugum
íslenskum
athafnamönnum
í
London?“ spurði starfsmaður Christie’s nýlega.
„Við förum örugglega bráðum að
sjá
íslenska
listamenn
á
uppboðunum hér í London.“ Og
mikið rétt, það er þegar farið að
gerast: verk eftir Ólaf Elíasson var
boðið upp ásamt norrænum verkum
í London á liðnu ári. Jöklasería hans
var seld á 142 þúsund pund – metverð fyrir verk Ólafs á uppboði. Nú
þegar efnahagsuppsveiflan tekur
dýfu gæti orðið bið á að metið verði
slegið þó það sé ekki víst: aldrei
hafa jafnmargir átt mikið fé sem
þeir eru fúsir að leggja í list.
Í síðustu uppsveiflu, sem lauk
uppúr 1990, voru mörg met slegin –
verð á uppboðum um mitt síðasta ár
voru 18 prósentum hærri en verð
sem fengust 1990 þegar verð reis
hæst áður en það fór að dala.
Það sem einkennir verðhækkanir listaverka undanfarin misseri er
að ný lönd eru komin á listakortið.
Verk eftir rússneska, kínverska,
indverska og suðurameríska listamenn eru allt í einu í háum kúrsi.
Skýringin er einföld: það er orðið
nóg af auðmönnum frá þessum
löndum til að kaupa verk landa
sinna. Þá er ekki að sökum að
spyrja: verðið hækkar.
Hátt verð þýðir þó ekki að list sé
almennt dýr. Helmingur samtímalistar sem selst í Evrópu fer á undir
100 þúsund krónum. Og það er því
ekki vonlaust að safna list þrátt
fyrir fréttir um ofurverð – þá er
bara að finna þá sem hafa enn ekki
vakið athygli.

Nýir listaspútnikkar
Nýmælið í uppsveiflu verðs á listaverkum eru tvímælalaust listamenn frá löndum sem hafa ekki
verið með á landakorti samtíma-

listar. Samtímalistamenn frá Rússlandi standa á góðum grunni þar
sem list eftir byltinguna hefur
þegar eignast sína kafla í
listasögunni. Áður voru listamenn
þar aðþrengdir og ofsóttir en nú
blómstrar samtímalistin þar og
verðið á einstökum listamönnum
hefur líka þegar þotið rækilega
upp.
Moskva er önnur stærsta borg

Margir af þeim
sem hafa auðgast í síðustu uppsveiflu
hafa notað peningana
til að safna list.“
Evrópu, á eftir London, en þar eru
hins vegar hlutfallslega fleiri milljarðamæringar en um getur annars
staðar, nema kannski í Reykjavík.
Listalíf Moskvu hefur þrifist margvíslega á auðnum: þrjú af fimm
helstu galleríunum voru stofnuð af
eiginkonum auðmanna og starfsmenn Christie’s halda fyrirlestra
þar um hvernig eigi að byggja upp
listasafn.
Á seinni hluta 20. aldar var samtímalist litin hornauga og þreifst
neðanjarðar eða listamenn urðu
landflótta. Konseptlistamaðurinn
Ilya Kabakov (f. 1933), sem er
Íslendingum kunnur eftir sýningu á
Listasafni Reykjavíkur 2006, varð
reyndar ekki landflótta en flutti til
New York 1992 eftir að hafa búið
hér og þar á Vesturlöndum frá
1987.
Verk Kabakovs eru nú sýnd í
Moskvu og margir af hans kynslóð
eru í miklum metum. Það eru ekki
bara landar sem kunna að meta
verk hans: árið 2000 taldi ArtNews

hann í hópi tíu mætustu listamanna
samtímans. Þó hann sé þekktasti
núlifandi rússneski listamaðurinn
og verk hans seljist fyrir hundruð
milljóna króna án hjálpar rússneska
markaðarins – teikningar eftir hann
seljast á 400 þúsund krónur og
uppúr – eru verk hans sýnd og seld í
Moskvu.

Fyrsta kínverska samtímalistasafnið
Samtímalist í Kína á sér allt aðra
sögu því hún hefur þróast út frá
vestrænni list, sem á sér ekki hliðstæðu í kínverskri list, með tilvísunum í kínverska hefð. Hún á upptök
sín á 8. áratugnum meðal listamanna
sem voru í andófi við ríkjandi hugmyndafræði og voru litnir hornauga
af kerfi sem gerði allt til að halda
aftur af samtímalistinni. Ritskoðunar
gætir í listum eins og á öðrum sviðum í Kína svo listalífið þar á undir
högg að sækja þegar um er að ræða
list með pólitískar skírskotanir.
Til skamms tíma var ekki neitt
samtímalistasafn í Kína en nú er
komið slíkt safn í Peking, kennt við
Ullens. Belgíski baróninn Guy
Ullens hefur auðgast á matvinnslufyrirtækjum sem hann hefur selt til
að koma á fót listamiðstöð í gamalli
verksmiðju sem var teiknuð af
þýskum arkitekt af Bauhaus-skólanum og endurbyggð af franska
arkitektinum Jean-Michel Wilmotte.
Miðstöðin hýsir um 100 gallerí, bæði
kínversk og útlend, auk bókabúða
og kaffihúsa. Miðstöðin á að safna
upplýsingum um kínverska samtímalist og koma henni á framfæri á
fjölbreyttan hátt.
Áhuga Ullens má rekja til þess að
faðir hann var í utanríkisþjónustunni og bjó í Kína á 4. áratugnum.
Ullens byrjaði að safna gamalli kínverskri list og eldri list, átti meðal
annars safn vatnslitamynda eftir
enska listamanninn Turner (17751851) sem hann seldi á uppboði í

fyrra fyrir rúman milljarð til að
leggja í listamiðstöðina sem hýsir
líka safn 1.500 kínverskra nútímaverka sem Ullens og Myriam kona
hans hafa safnað.
Ullens hefur lýst því yfir að hann
vilji koma á framfæri breiðu úrvali
af því besta sem kínversk samtímalist hafi upp á að bjóða – ekki veiti
af kynningu því aðeins örfáir kínverskir listamenn hafi náð alþjóðlegri athygli og ofurverði sem gefi
engan veginn mynd af hræringum
þar. Ef Ullens fær að starfrækja
miðstöðina í friði verður hún án efa
þungamiðja kínverskrar samtímalistar og kynningar hennar heima
og heiman.

Bretland: athafnaskáld og há verð
Charles Saatchi hóf að safna verkum eftir unga breska listamenn
samhliða því að hann byggði upp
alþjóðlega
auglýsingaskrifstofu
með bróður sínum Maurice. Saatchi
fæddist í Bagdad 1943 en ólst upp í
London og þar opnuðu þeir bræður
auglýsingastofu 1970. Fimmtán
árum síðar var þetta orðið alþjóðlegt veldi með rúmlega 600 stofur
um allan heim.
Stofan var einn af birtingarmyndum uppgangsins á 9. áratugnum og
þá um leið breska samtímalistin
sem Saatchi hóf að safna. Menn
þreyttust ekki á að býsnast yfir
milljónunum sem hann greiddi
fyrir óuppbúna rúmið hennar Tracey Emin, sundurskorinn hákarl
Damien Hirst og limlesta tindáta
Dino og Jake Chapman. Verkunum
kom hann fyrir í sýningarskála í
Swiss Cottage í Norður-London og
þangað þyrptust listunnendur til að
berja augum það nýjasta nýja í
breskri list – list sem var svo ný að
hún var ekki komin á söfnin. Safn
Saatchis ýtti örugglega á Tate-safnið að stofna Tate Modern svo segja
má að arfleifð Saatchis sé ekki
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aðeins hans eigið safn. Saatchi-safnið mun bráðlega verða opnað í
nýjum heimkynnum í Chelsea.
Hirst rekur nú stóra listiðju þar
sem menn framleiða verk undir
hans leiðsögn rétt eins og á endurreisnartímanum. Saatchi læðist með
veggjum og sést hvorki á mannamótum né veitir viðtöl en það er
völlur á hinum lágvaxna Hirst. Hann
fælist ekki sviðsljósið og það fer
ekki framhjá neinum þegar hann
slengist um á opnunum talandi
hástöfum við vini og kunningja.
London er höfuðborg fjármálaheimsins, deilir titlinum með New
York – og því engin tilviljun að Hirst
starfar þar. Í fyrra bjó hann til eitt
dýrasta listaverk samtímans þegar
hann skreytti hauskúpu með
demöntum. Hann þurfti svo marga
demanta að um stund leiddu kaup
hans til hækkunar á markaðsverði
demanta – og úr varð verk sem kostaði 50 milljónir punda, eða um 6,5
milljarða króna.
Hirst lét lengi vel ólíklega um
hvernig verkið yrði selt en á endanum keypti hópur manna kúpuna sem
á að sýna um allan heim. Þegar í ljós
kom að hann átti sjálfur aðild að
félaginu var hann sakaður um að
hafa blásið verðið út í auglýsingaskyni. Hirst lætur allt slíkt sem vind
um eyru þjóta. Hann er ekki aðeins
listamaður heldur frumkvöðull,
sannkallað athafnaskáld sem á nú
sjálfur orðið myndarlegt safn
nútímalistar og vinnur að því að
koma því fyrir í húsi í Kennington í
suðaustur London.

verðastir og líklegir til að ná inn í
sali safna og listamiðstöðva, ræktað
sambandið við þá og sú flétta hefði
gengið upp.
Sú staðreynd að verk Ólafs eru
komin á uppboð hjá Christie’s er því
til sönnunar – uppboðin gefa tóninn í
listaheiminum hvað varðar verðmiðann á listamönnum. Ólafur og Matthew Barney eiga það sameiginlegt
að búa til stór verk sem ekki eru
endilega seld – Ólafur selur síðan
minni verk eins og ljósmyndaseríur
og Barney selur hluti sem tengjast
risainnsetningum hans.

Íslenskt listalíf í augum erlendra
Undirstaðan í listalífi stórborga eins
og London sem eru þekktar fyrir
auðugt listalíf eru galleríin. Þau
starfa eins og umboðsaðilar og er
oft sagt að þau séu drifkraftur listalífsins: markvisst starf gallería skilar mönnum langt í sölu og athygli.
Gallerí sem starfa á þann hátt og
fara á listamessur þar sem list er
kynnt hefur vantað í íslenskt listalíf
þó i8 nálgist þetta. Þetta er að hluta
skýringin á því að listamenn sem
starfa á Íslandi eiga erfitt með að
komast á framfæri utan land-

steinanna nema að erlend gallerí
taki þau upp á sína arma. Yngsta
kynslóð listamanna leysir það með
því að búa erlendis.
Fyrir tæpum tuttugu árum sagði
danskur listunnandi við mig það
með ólíkindum að sjá gróskuna í
myndlist á Íslandi – hann þekkti
ekkert land þar sem listaverk, oftast málverk, væri fastur hluti innbúsins. Honum fannst íslensk
myndlist í merkilega háu verði
miðað við Norðurlöndin. Það virtist
nóg af kaupendum en gerði
listamönnunum um leið erfitt fyrir

að sýna erlendis og selja á sama
verði þar – galleríin tvöfalda venjulega verð listamannsins.
Í nýríkum löndum eins og Rússlandi eru það auðmenn eða konur
þeirra sem opna gallerí – listasaga
er vinsæl meðal eiginkvenna rússneskra auðkýfinga. Ef eitthvað
verður eftir hrunadansinn á íslenska
hlutabréfamarkaðnum er áhugavert að sjá hvort slík gallerí spretta
upp í Reykjavík og hafa þá bæði
sambönd, þekkingu og fé til að
fylgja íslenskum listamönnum eftir
erlendis.

Nýju safnararnir – nýju listamennirnir
„Mér finnst annar hver maður vera
að safna list eða ætla að stofna
gallerí,“ sagði ungur listamaður
nýlega við mig í London. Hann vann
nýlega eftirsótt bresk myndlistarverðlaun sem hafa rækilega dregið
athyglina að honum og um leið hefur
hann kynnst því hve margir hafa
áhuga á að opna gallerí.
Margir af þeim sem hafa auðgast í
síðustu – og kannski aflokinni – uppsveiflu hafa notað peningana til að
safna list. Og svo þegar safnið kemst
ekki fyrir heima er spurning hvað
eigi að gera – dálítið dapurlegt að
hafa þetta bara í vöruhúsum. Sumir
gefa stærri söfnum en margir
heillast af þeirri hugmynd að skilja
eftir nafn sitt með því að gera safn
úr safninu. Og söfnunin beinist ekki
aðeins að málverkum, skúlptúrum
og innsetningum heldur einnig ljósmyndun og graffíti. Estorick-safnið
er lítið safn í Islington, byggt upp af
félagsfræðingnum Eric Estorick
(1913-1993) sem safnaði einkum
ítalskri list. Estorick er dæmi um
safnara sem var ekki vellauðugur en
hafði nef fyrir list og náði góðum
samböndum við listamenn – nef og
góð sambönd geta skipt meira máli
en peningar. Og einlægur áhugi er
ómissandi: flestir safnarar gefa fólki
þau ráð að kaupa með hjartanu frekar en að reyna að spá í hvað muni
hækka í verði.
Það er tímafrekt og seinlegt að
byggja upp samtímalistasafn, jafnvel þó það sé ekki mjög stórt, því það
er seinlegt að finna hvar nýgræðingurinn sprettur. London er frábær
vettvangur til að kynnast nýjabruminu sem er að finna í galleríunum í
austurborginni
Mörgum listamönnum er annt um
hvert verkin þeirra fara – þeir selja
ekki endilega hverjum sem er af því
þeim er umhugað um að verkanna sé
notið í réttu samhengi af réttu fólki.
Þess vegna skipta peningarnir ekki
alltaf höfuðmáli og fólk sem ræktar
sambandið við listamennina getur
hreppt verk sem aðrir bjóða meira
í.
Ólafur Elíasson er gott dæmi um
listamann sem gaumgæfir hvar og
hvernig verkin eru sýnd og hver
kaupir. Þegar hann var að hasla sér
völl um 2000 var grein í Weekendavisen þar sem hann var tekinn sem
dæmi um nýja tegund listamanna
sem skipulegðu feril sinn af sömu
gaumgæfni og þeir sem hygðust ná
langt í viðskiptalífinu. Hann spáði í
hvaða sýningarstjórar væru áhuga-

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Smíðaverkstæðið
spennandi samtímaleikritun í vetur

frábær sviðsverk eftir heimsþekkt leikskáld
umræður, kynninga og fræðsla í tengslum við sýningar
leikhúsbar með léttri stemmningu

Þrennutilboð
Þrjár sýningar á Smíðaverkstæðinu á

7.500 kr

(fullt verð 9.300, ath. að einnig er hægt að kaupa miða á staka sýningu)

Konan áður e. Roland Schimmelpfennig
Vígaguðinn e. Yasminu Reza
Sá ljóti e. Marius von Mayenburg

Sjáðu og heyrðu meira á www.leikhusid.is

MENNING

MENNING
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Atriði úr Mannaveiðum – þáttaröð
sem RUV sýnir
á páskum og er
í fjórum hlutum
sem hver er nærri
45 mínútum.
Ólafur Darri
Ólafsson, Atli Rafn
Sigurðarson og
Gísli Örn Garðarsson, ásamt ungri
konu í hlutverki
lögregluþjóns.
MYND/REYKJAVÍK FILMS.

„Sæll“
Í

ÁR SERÍUNNAR

Lengi máttu íslenskir
sjónvarpsáhorfendur
bíða eftir því að þáttaraðir færu í gang á íslenskum stöðvum sem
væru í líkingu við leikið
efni frá nálægum þjóðum. Nýir menn og breytt
stefna á sjónvarpsstöðvunum þremur sem bjóða
upp á slíkt efni að meginhluta varð sýnileg á þessu
hausti. Í samtölum við
ábyrgðaraðila í íslenskum
kvikmynda- og sjónvarpsiðnaði er ljóst að ekki
verður aftur snúið.

SJÓNVARP PÁLL BALDVIN
BALDVINSSON

slenskt leikið efni varð fágæti
í sjónvarpi hér á landi strax
upp úr 1980. Þegar Stöð 2
komst í gang 1986 jókst verulega hlutur innlends efnis en
minnst af því var leikið, margt leikaraskapur af ýmsu tagi: léttmeti.
Þessar tvær stöðvar bitust ekki um
að framleiða leikið efni, raunar var
líkast því að þær forðuðust það og
báru gjarnan við peningaleysi.
Tilkoma aukinnar og nýrrar samkeppni á sjónvarpsmarkaði 1996
leiddi til aukins framboðs en allt
var það undir öðrum merkjum:
aftur einhvers konar leikaraskapur,
veruleikasjónvarpið hvolfdist yfir
landsmenn.
Með nýrri öld tóku að sjást merki
þess að eitthvað væri að gerast:
Fóstbræður,
Stelpurnar,
slíkir
stuttir sketsaþættir runnu slóð hins
aldurhnigna Spaugstofugengis og
tilraunir hófust að gera íslensk sitcom: Fornbókabúðin, Kallakaffi,
Reykjavíkurnætur reyndust allar
falla í grýtta jörð, en voru samt
mikilvægir hlekkir í keðju sjónvarps hér á landi. Höfundum tókst
ekki að ná hylli sjónvarpsáhorfenda
í hinu vandmeðfarna formi sitcomþátta enda var barist við háþróaðan
iðnað breskra og bandarískra framleiðanda; Seinfeld og Friends,
Cheers og Frasier voru yndi sjónvarpsneytenda. Skjótur framgangur Skjásins var aftur sönnun þess
að markaðinn hungraði eftir
innlendu efni.

þriggja þátta röð í framleiðslu.
Framleiðendurnir máttu á endanum treysta á erlent fjármagn svo
hún yrði til, og til að hafa varann á
var efnið klippt í bíómynd sem sýna
má í sjónvarpi erlendis. Röðin var
sýnd í sænska sjónvarpinu á kjörtíma og náði ágætri athygli.
Harkaleg umræða um fjölmiðla á
Alþingi sem fór um allt samfélagið,
og samfara því umdeilt frumvarp
um breytingu á rekstrarformi Ríkisútvarpsins, hafði sitt að segja.
Eigendaskipti á Íslenska útvarpsfélaginu – Stöð 2 – leiddu til stefnubreytingar þar á bæ og tók að rofa
til um framleiðslu á leiknu efni.
Kvikmyndaiðnaðurinn gekk enda í
gegnum tæknilega endurnýjun og
framleiðslutækin urðu ódýrari, ný
kynslóð krafta var komin til
sögunnar.
Þórhallur Gunnarsson hafði getið
sér gott orð sem dagskrárgerðarmaður á RÚV og Stöð 2 þar sem
hann starfaði, þegar Páll Magnússon réði hann til starfa á RÚV en

Vatnaskil
Allir litir hafsins 2006 verða að teljast einhvers konar kaflaskil í þessum efnum. Það tók fimm ár að koma

Kristjana Thors dagskrárstjóri Skjás 1.

hann tók þar við starfi dagskrárstjóra innlends efnis í apríl síðastliðnum. Hann lýsti þegar yfir vilja
sínum til að auka hlut leikins efnis
og til að styrkja hlut sjónvarpsins í
framleiðslu sjálfstæðra framleiðanda fyrir sjónvarpið leitaði hann
til einkaaðila og gerði umdeildan
samning við Ólafsfell, fyrirtæki í
eigu Björgólfs Guðmundssonar
sem mun á næstu þremur árum
leggja til drjúga fjármuni til framleiðslu leikins efnis – 50 milljónir á
ári næstu þrjú árin.

Hitt haustsins
Samkeppnisaðilar hjá 365 sem
rekur Stöð 2 voru þá þegar teknir
að undirbúa leiknar þáttaraðir: í tíð
Heimis Jónassonar dagskrárstjóra
þar var tekin ákvörðun um framleiðslu á Næturvaktinni, sem sýnd
var fyrri hluta vetrar við frábærar
undirtektir. Þættirnir voru nánast
sitcom, en ekki teknir í veri heldur
á raunverulegri bensínstöð í
Reykjavík og höfðu því yfirbragð
dýrari framleiðslu. Það var Saga
Film sem vann þættina fyrir Stöð 2.
Þeir komu síðan út fyrir fáum
vikum á diskum og seldust í yfir
tuttugu þúsund eintökum. Saga
Film vann einnig í fyrrasumar sérpantaða þáttaröð, Pressuna, sem nú
skemmtir áskrifendum Stöðvar 2
og hefur Ríkisútvarpið legið undir
ámæli fyrir að vera seinna á ferðinni í framleiðslu leikins efnis en
áskriftarstöðin.
Þriðji stóri aðilinn á markaði
sjónvarpsefnis, Skjárinn, hefur
farið sér hægt í framleiðslu á leiknu
efni: þættirnir um Silvíu Nótt voru
framleiddir í þremur syrpum og

Þórhallur Gunnarsson dagskrárstjóri.
Lungann úr vetrardagskrá RÚV næstu
árin verður leikið efni í hverri viku.

urðu alls 25 á árunum 2005 til 2006,
Sigtið var framleitt í tveimur syrpum og urðu þeir alls sextán árið
2006, þættirnir um Venna Páer urðu
alls átta sama ár. Kristjana Thors,
dagskrárstjóri á Skjá einum, segir
að þar hafi verið hugsað fyrir þátttöku í þeirri miklu samkeppni sem
blasi við um áhorfendur og auglýsingafé. „Við erum minnsta stöðin á
þessum markaði og getum ekki
keppt við þá stóru um fjölda
þáttaraða á dagskránni,“ segir hún.
Þar hafa menn einkum litið til þróunar á íslenskum gamanþáttum og
eru fleiri en einn slíkur á teikniborðinu. Bæði Venni Páer og Sigtið
fengu styrki úr sjóðum Kvikmyndamiðstöðvar. Kristjana segir þróun
beinast að röðum sem séu 8-10 þættir, en fjármögnun sé erfið og sækja
verði fjármagn í einkageirann auk
opinberra styrkja. Hún gerir ekki
ráð fyrir að leikið innlent efni sjáist
á Skjánum fyrr en í byrjun árs 2009.
„Þetta er spennandi þróun,“ segir

ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR? MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:
Leikskólakennarar!
Kynnið ykkur nýjar samþykktir
Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í
kjarasamningum Félags leikskólakennara
og Launanefndar sveitarfélaga
sveitarfélaga..
Arnarsmári: 564 5380
• Leikskólakennarar
Álfatún: 564 6266
• Deildarstjóri – afleysing í ½ ár
• Leikskólakennarar
LEIKSKÓLI 570 4350
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:
• Leikskólakennarar
Dalur: 554 5740
• Stuðningur/leikskólakennari/leiðbeinandi
• Matráður frá 1. febrúar 2008
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennarar
Fagrabrekka: 554 2560
• Leikskólakennari
Fífusalir: 570 4200
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
Hvarf: 570 4900
• Leikskólakennarar
Núpur: 554 7020
• Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli: 554 7789
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is
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Framtíðarstörf hjá Fjarðaáli
Verkefnastjóri í viðhaldsstýringu

Raf- og véliðnaðarmenn

Ábyrgðarsvið:
• Bæta áreiðanleika og gæði framleiðslunnar með því að áætla og skipuleggja
fyrirbyggjandi viðhald og reglulegar ástandsskoðanir véla og tækja.
• Sjá um skráningu og greiningu á tæknigögnum sem gefa skýra mynd af stöðu
viðhaldsmála og árangri.
• Sjá um samskipti og samhæfingu viðhaldsteymis og framleiðsluteyma.
• Hafa náið samstarf við notendur búnaðar, viðhaldsteymi, innkaupateymi
og birgðahald.

Við leitum að raf- og véliðnaðarmönnum til að sinna
viðhaldi tækja og búnaðar Alcoa Fjarðaáls.

Hæfniskröfur:
• Iðnfræði eða iðnmenntun, t.a.m. vélfræði eða rafmagnsfræði. Önnur iðnmenntun kemur einnig til greina. Tæknifræðimenntun kostur en ekki skilyrði.
• Góð reynsla af viðhaldi véla og tækja.
• Góð tölvukunnátta skilyrði.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.

Takmark Fjarðaáls er að verða í fremstu röð á heimsvísu
í meðferð og viðhaldi tækja. Allir starfsmenn fyrirtækisins taka þátt í að tryggja áreiðanleika tækjanna og
viðhaldi er stýrt í samræmi við raunverulegt ástand
þeirra.
Unnið er í teymum og verkefnin eru fjölbreytt. Áhersla
er lögð á frumkvæði og stöðugar endurbætur. Tækifæri
til símenntunar og starfsþróunar eru óvíða fleiri.

ÍSLENSKA /SIA.IS ALC 40746 101/08

Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar.

Ef þú hefur áhuga á starfi hjá Fjarðaáli hafðu þá samband við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur eða
Tómas Odd Hrafnsson hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netföngin

Kynntu þér Austurland
tækifæranna á austurat.is

www.alcoa.is

sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is / tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu umsókn
þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

20. janúar 2008 SUNNUDAGUR

412

ATVINNA

SUNNUDAGUR 20. janúar 2008

135

ATVINNA

20. janúar 2008 SUNNUDAGUR

614

ATVINNA

2. Stýrimaður óskast
2. stýrimaður óskast á frystitogarnn Hrafn Gk 111.
Mun leysa af sem yﬁr-stýrimaður.
Upplýsingar í síma 8927094 eða 8922502

SECURITAS ÓSKAR
EFTIR STARFSFÓLKI
MARKAÐSFULLTRÚI
Starfið heyrir undir markaðsstjóra og er bæði spennandi og krefjandi.
Markaðsfulltrúi fær föst verkefni sem eru endurskoðuð reglulega,
en einnig tímabundin verkefni sem hann vinnur sjálfstætt eða
í samvinnu við markaðsstjóra og aðra starfsmenn Securitas.

7N<<>C<6"D<I¡@C>9:>A9
Hæfniskröfur:
Menntun í markaðsfræði og/eða viðskiptafræði
Reynsla af markaðsstörfum
Færni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
Nánari upplýsingar veitir Ólafur G. Hilmarsson, framkvæmdastjóri
markaðs- og sölusviðs, í síma 580 7000. Umsóknir óskast sendar
á netfangið ogh@securitas.is fyrir 28. janúar.

SÖLUMENN
Securitas óskar eftir að ráða öfluga sölumenn til starfa á fyrirtækjamarkaði. Starfið felst í sölu á vörum og þjónustu Securitas og hentar
jafnt báðum kynjum.

Hæfniskröfur:


7N<<>C<6I¡@C>;G¡Á>C<JG
K^Â 7n\\^c\V" d\ i¨`c^YZ^aY Zg aVjhi i^a
jbh`cVg hiVg[ Wn\\^c\Vi¨`c^[g¨Â^c\h!
hZb k^ccjg bZÂ Wn\\^c\Vhi_gV VÂ b{a"
Z[cjbhZbaiVVÂ[gVb`k¨bYjb{kZ\jb
={h`aVch#
@gV[^hi Zg bZccijcVg { hk^Â^ Wn\\^c\V"
i¨`c^[g¨Â^ZÂVhVbW¨g^aZ\gVgbZccijcVg
Zc Vj` ÄZhh Zg \ZgÂ `gV[V jb gZnchaj V[
kZg`aZ\jb[gVb`k¨bYjb!Z[i^ga^i^!iiZ`i"
jb d\  \ZgÂ kZg`" d\ `dhicVÂVg{¨iaVcV#
Ã{ Zg \Â VabZcc iakjÄZ``^c\ cVjÂhnc"
aZ\ d\ ÄZ``^c\ { 6jYd869 Zg ¨h`^aZ\#
H_{a[hi¨Â^hig[jb![gjb`k¨Â^!bZicVÂjg
 hiVg[^! h`^ejaV\h]¨[^aZ^`Vg! c{`k¨bc^ 
k^ccjWg\Âjb! a^ejgÂ  hVbh`^eijb d\
\Â Ä_cjhijajcY Zgj cVjÂhncaZ\^g Z^\^c"
aZ^`Vg#

Reynsla af sölustörfum
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og drifkraftur
Metnaður

H_{c{cVg{lll#]^#^h$eV\Z$hidg[
d\lll#hiVg[Vidg\#^h$

Nánari upplýsingar veitir Ólafur G. Hilmarsson, framkvæmdastjóri
markaðs- og sölusviðs, í síma 580 7000. Umsóknir óskast sendar
á netfangið ogh@securitas.is fyrir 28. janúar.

={h`a^ÏhaVcYhk$HjÂjg\ij!&%&GZn`_Vk`!h#*'*)%%%

K^Âg{Âc^c\Vghig[k^Â={h`aVÏhaVcYhZgiZ`^Âb^Â
V[_V[cgii^h{¨iajch`aVch#

FORRITARI/HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR
Við leitum að góðum liðsfélaga, konu eða karli, í hópinn. Starfið
er nýtt, hentar fólki á öllum aldri og snýr að hugbúnaðarrekstri, forritun
og verkefnastjórnun. Fjöldi nýrra og spennandi verkefna er framundan.

Auglýsingasími

Hæfniskröfur:
Þekking og reynsla af helstu forritunarog gagnagrunnskerfum: .NET, SQL og SharePoint
Reynsla af WebMethods og/eða NAV er kostur
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
Nánari upplýsingar veitir Einar Páll Guðlaugsson, deildarstjóri
upplýsingatæknideildar, í síma 580 7000. Umsóknir óskast sendar
á netfangið einar@securitas.is fyrir 28. janúar.

Í bo›i eru samkeppnishæf laun og krefjandi störf hjá traustu
og framsæknu fyrirtæki með samhentan hóp starfsmanna. Lög›
er áhersla á gó› starfsskilyr›i og möguleika starfsmanna til a›
vaxa og dafna me› fyrirtækinu.
– Mest lesið

Síðumúli 23 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

SUNNUDAGUR 20. janúar 2008

157

ATVINNA

Rafvirkji eða Rafvirkjanemi
Óska eftir að ráða rafvirkja eða rafvirkjanema til
starfa. Mikil vinna framundan.
Góð laun í boði fyrir trausta aðila.

Raftækjasalan ehf
s. 856 0090

VERSLUNARTÆKNI
Markaðsmál/Hönnun/Sala
Óskum eftir starfsmanni
Starfið felst í hönnun bæklinga & auglýsingaefnis ásamt
teiknivinnu, sölu ofl.
Hæfniskröfur:
Umsækjandi þarf að hafa grunnþekkingu í Photoshop
og Illustrator ásamt almennri tölvukunnáttu

Umsókn sendist á sht@verslun.is

www.verslun.is
s:5351300

verslun@verslun.is

Dragháls 4

110 Rvk

Aðstoðarmaður framleiðslustjóra

EMMESSÍS hf. er í eigu einkaaðila, sem allir starfa hjá fyrirtækinu.

•

SÍA

•

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar nk.
Upphaf starfs er samkomulagsatriði
Áhugasömum er bent á að fylla út umsókn á www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um starfið

P I PAR

Starfssvið
Hæfniskröfur
Starf við framleiðslu
Hverskyns matvælamenntun mikill kostur
Skipulagning og stjórnun framleiðslu
Reynsla af sambærilegu starfi
í samráði við framleiðslustjóra
Hæfni í mannlegum samskiptum
Almenn þjónusta við viðskiptavini
Skipulögð, öguð og metnaðarfull vinnubrögð
Birgðahald hráefna og fullunninna vara.
Tölvukunnátta
Þátttaka í vöruþróun
Gæðastjórnun og gæðaeftirlit
Viðhald og endurskoðun vinnuaðferða
og framleiðsluferla

80118

EMMESSÍS óskar eftir aðstoðarmanni framleiðslustjóra.

Umsjón með starfinu hefur María Jónasdóttir, maria@radning.is
Ráðningarþjónustan er samstarfsaðili VIRTUS, www.virtus.is

Laugavegi 170

105 Reykjavík

Sími 588 7700

radning@radning.is

www.radning.is

Spennandi störf hjá vaxandi fyrirtæki
VIRTUS leitar eftir metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingum til starfa hjá félaginu sem búa yfir góðum samskiptahæfileikum.

Hæfniskröfur
Reynsla af sambærilegu starfi
Góð almenn tölvuþekking
Hæfni í mannlegum samskiptum

Bókarar
Starfssvið
Færsla fjárhags-, viðskiptamanna,og lánadrottnabókhalds
Störf því tengd sbr.afstemmingar ofl.

80138

Hæfniskröfur
Lögmannsréttindi kostur en ekki skilyrði

•

Starfssvið
Móttaka viðskiptavina
Símsvörun fyrir VIRTUS og tengd félög
Umsjón með fundarherbergjum

SÍA

Starfssvið
Samningagerð
Ritun álitsgerða
Undirbúningur dómsmála

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar nk.
Upphaf starfs er samkomulagsatriði.

•

Móttökuritari / símsvörun

Áhugasömum er bent á að fylla út umsókn á www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um starfið.
Nánari upplýsingar veita Guðmunda Ólafsdóttir, gudmunda@radning.is
og María Jónasdóttir, maria@radning.is
VIRTUS tók til starfa í ágúst 2006. Fyrirtækið starfar á sviði lögmannsþjónustu, bókhaldsog rekstrarráðgjafar auk innheimtuþjónustu. VIRTUS www.virtus.is kappkostar að veita
viðskiptavinum vandaða, öfluga og alhliða nútímaþjónustu. Hjá fyrirtækinu og tengdum
félögum starfa yfir 25 manns.
Ráðningarþjónustuan er samstarfsaðili VIRTUS, að Laugavegi 170.

Hæfniskröfur
Haldbær reynsla af bókhaldi
og skrifstofustörfum
Laugavegi 170

105 Reykjavík

Sími 588 7700

radning@radning.is

www.radning.is

P I PAR

Löglærðir fulltrúar
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Vaktstjóri
Veitingahúsið Hornið óskar eftir að ráða vaktstjóra. Um er að ræða að mestu leyti dagvinnu.
Umsækjandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Reynsla og reglusemi skilyrði.
Upplýsingar gefur Kristín í síma: 898-6481.

-ENNINGAR  &ERÈAM¹LASVIÈ

(ÒSVÎRÈUR ËSKAST
Menningarmiðstöðin Gerðuberg óskar eftir að ráða húsvörð til starfa.
-ENNINGARMIÈSTÎÈIN 'ERÈUBERG ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA HÒSVÎRÈ TIL STARFA
Um er að ræða 100% starf og þarf viðkomandi að vera tilbúin til að
5M ER AÈ R¾ÈA  STARF OG ÖARF VIÈKOMANDI AÈ VERA TILBÒIN TIL AÈ
vinna
vaktavinnu.
Umsækjendur
þurfaÖURFA
að geta
störf sem
VINNA
VAKTAVINNU
5MS¾KJENDUR
AÈ haﬁð
GETA HAÙÈ
STÎRFfyrst.
SEM FYRST

6IÈKOMANDI
AÈ HAFA
OG T¾KNIKUNN¹TTU
VERA LÅKAMLEGA
Viðkomandi
þarfÖARF
að hafa
góðaGËÈA
verk-VERK
og tæknikunnáttu,
vera líkamlega
HRAUSTUR
HAFA
GËÈA
ÖJËNUSTULUND
)ÈNMENNTUN
ER ¾SKILEG
hraustur
og OG
hafa
góða
þjónustulund.
Iðnmenntun
er æskileg.
Í boði ¥ BOÈI
SPENNANDI
FJÎLBREYTT
OG KREFJANDI
er ER
spennandi,
fjölbreytt
og krefjandi
starf. STARF
5PPLÕSINGAR
STARÙÈ
'UÈLAUG
3IGURBJÎRNSDËTTIR GUDLAUGSIGUR
Upplýsingar
umUM
starﬁð
veitaVEITA
Guðlaug
Sigurbjörnsdóttir
BJORNSDOTTIR REYKJAVIKIS OG 'UÈRÒN
*ËNATANSDËTTIR
GUDRUNDIS
(gudlaug.sigurbjornsdottir@reykjavik.is)
og$ÅS
Guðrún
Dís Jónatansdóttir
JONATANSDOTTIR
REYKJAVIKIS Å SÅMA   FR¹ KL  TIL  VIRKA DAGA
(gudrun.dis.
jonatansdottir@reykjavik.is)
í síma
575
frá ATHYGLI
kl. 8 til 16
virka daga. STARFSMANNA OG JAFNRÁTTISSTEFNU
6AKIN
ER 7700
SÁRSTÎK
¹ MARKMIÈUM

Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og jafnréttisstefnu
-ENNINGARMIÈSTÎÈIN 'ERÈUBERG
Reykjavíkurborgar sem er að ﬁnna á www.rvk.is.
'ERÈUBERGHÒSVÎRÈUR UMSËKN
Skriﬂegum umsóknum
með upplýsingum
um menntun og starfsferil
'ERÈUBERGI

skal skila fyrir 
4. febrúar
n.k. á ofangreind netföng eða senda til:
2EYKJAVÅK

SKRIFSTOFUSTARF - Almenn afgreiðsla

Menningarmiðstöðin Gerðuberg

,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 3TARFSMANNAFÁLAGS 2EYKJAVÅKUR
Gerðuberg/húsvörður-umsókn
BORGAR
OG 2EYKJAVÅKURBORGAR

Gerðubergi 3-5
111 -ENNINGAR
Reykjavík OG FERÈAM¹LASVIÈS ER AÈ FARA MEÈ FRAMKV¾MD MENNINGAR OG
(LUTVERK

FERÈAM¹LA
HJ¹ 2EYKJAVÅKURBORG
3VIÈINU Starfsmannafélags
TILHEYRA MENNINGARSTOFNANIR
2EYKJAVÅKUR
Laun
eru samkvæmt
kjarasamningi
Reykjavíkurborgar
BORGAR
"ORGARBËKSAFN 2EYKJAVÅKUR ,ISTASAFN 2EYKJAVÅKUR -INJASAFN 2EYKJAVÅKUR
og
Reykjavíkurborgar

,JËSMYNDASAFN 2EYKJAVÅKUR OG -ENNINGARMIÈSTÎÈIN 'ERÈUBERG (ÎFUÈBORGARSTOFA
SINNIR FERÈA OG MARKAÈSM¹LUM OG SÁR UM FRAMKV¾MD ÕMISSA STËRRA H¹TÅÈA
Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu
9ÙRSKRIFT -ENNINGAR OG FERÈAM¹LASVIÈS ¹RIÈ  ER "ARNV¾N
3KRIÚEGUM UMSËKNUM MEÈ UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG STARFSFERIL
tilheyra menningarstofnanir Reykjavíkurborgar, BorgarbóksafnMENNING
Reykjavíkur,
BETRI BORGListasafn Reykjavíkur, Minjasafn Reykjavíkur,
SKAL SKILA FYRIR  FEBRÒAR NK ¹ OFANGREIND NETFÎNG EÈA SENDA TIL
2EYKJAVÅKURBORGAR SEM ER AÈ ÙNNA ¹ WWWRVKIS

Ljósmyndasafn Reykjavíkur og Menningarmiðstöðin Gerðuberg. Höfuðborgarstofa sinnir ferða- og markaðsmálum og sér
um framkvæmd ýmissa stórra hátíða. Yﬁrskrift Menningar- og ferðamálasviðs árið 2008 er Barnvæn menning - betri borg.
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Danco Heildverslun leitar að sjálfstæðum og
skipulögðum einstaklingi í fjölbreytt og krefjandi starf.
Hæfniskröfur og starfssvið:
• Almenn skrifstofustörf / Símsvörun
• Tollskýrslugerð
• Framsetning vörulista og umsjón vefsíðu.
• Þekking á DK hugbúnaði kostur.
Æskilegt er að viðkomandi sé eldri
en 25 ára.
Fullt starf - Ráðning 1.mars

a.

Umsóknir sendist til: maria@danco.is

Við erum
í skýjunum!
Iceland Express leitar að hressu, skemmtilegu og

Framundan eru miklar annir, fullt af fólki sem þarf að

áreiðanlegu fólki í störf ﬂugliða. Ef þú hefur stúdents-

koma glöðu og ánægðu á áfangastaði um alla Evrópu.

próf eða sambærilega menntun, ert 22 ára eða eldri,

Ekki er verra ef þú hefur reynslu af störfum ﬂugliða en

talar ensku á við innfæddan, Norðurlandamál án þess

við hvetjum alla sem hafa áhuga á að vinna í líﬂegu og

að blikna og getur helst bjargað þér á þriðja tungu-

fjölbreyttu starfsumhverﬁ til að sækja um.

málinu, þá er kominn tími til að við hittumst.

Umsóknarfrestur rennur út 28. janúar og allar nánari
upplýsingar er að ﬁnna á www.icelandexpress.is/jobs

með ánægju

www.danco.is

43( AUGLÕSIR EFTIR VÎNUM SMIÈUM -ÎRG
OG FJÎLBREYTT VERKEFNI ERU FRAMUNDAN Å
2EYKJAVÅK !KRANESI OG 2EYKJANESB¾
&REKARI UPPLÕSINGAR GEFUR "RYNJAR Å SÅMA  
OG  
(J¹ OKKUR ER VIRKT STARFSMANNAFÁLAG OG AÈBÒNAÈUR GËÈUR

Verslunarstjóri
í barnadeild Zöru
Kringlunni
Við erum að leita að einstaklingi
til að sjá um daglegan rekstur
barnadeildar Zöru
Starfslýsingin er eftirfarandi
Ber ábyrgð á daglegum rekstri verslunarinnar með tilliti til rekstrarkostnaðar, vöruinnkaupa, sölu, útlits, hreinlætis og mönnunar.
Viðkomandi þarf að vera stundvís, reglusamur, skipulagðu, búa yﬁr hæﬁ í mannlegum samskiptum, vera leiðtogi ásamt því að
hafa mikla þjónustulund.
Góð enskukunnátta er skilyrði

Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst
Umsóknarfrestur er til 27 janúar 2008.
Umsóknir sendist á netfangið
trausti@zara.is
Nánari upplýsingar veita Trausti Reynisson
framkvæmdastjóri Noron S. 693 8000 og
Eyrún Dröfn Jónsdóttir verslunarstjóri í
síma 693 8002

SUNNUDAGUR 20. janúar 2008
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Reykjavíkurborg
- Einn vinnustaður

Frá Kársnesskóla
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:
• Forfallakennari
• Náttúrufræðikennari í 10. bekk,
10 kennslustundir á viku
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50%
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri Guðrún
Pétursdóttir í síma 570 4100 og 898 4107.
Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja
um starfið.

www.kopavogur.is - www.job.is

Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur
verkfræðingur / tæknifræðingur
Hlutverk skipulagsog byggingarsviðs er
að veita borgarbúum, borgarfulltrúum,
ráðgjöfum, hönnuðum, byggingarverktökum og
öðrum þeim sem á
þurfa að halda, góða
þjónustu, ráðgjöf
og upplýsingar um
skipulags- og byggingarmál. Sviðið er
jafnframt stefnumótandi í skipulags- og
byggingarmálum
borgarinnar í samvinnu við skipulagsráð. Hlutverk
embættis byggingarfulltrúa er m.a. að
sjá um að framfylgja
ákvæðum skipulagsog byggingarlaga,
byggingarlögum
og reglugerðum er
byggingarmál varða.

Ef þú hefur menntun og reynslu á sviði skipulags og vilt vinna að fjölbreyttum,
skemmtilegum og ögrandi verkefnum sem gefa tækifæri til þess að læra og bæta við
starfshæfnina þá erum við hjá skipulagsstjóra Reykjavíkurborgar að leita að frjóum og
skemmtilegum starfsfélaga sem hefur gaman af að vinna í góðum hópi fagmanna.
Ábyrgðarsvið og helstu verkefni
Helstu verkefni verkfræðings eða tæknifræðings eru eftirlit og umsjón með framfylgd
skipulagsskilmála og ákvæða byggingarreglugerða í lögsögu Reykjavíkur. Nánari upplýsingar
um starfið veitir næsti yfirmaður umsækjanda, Þórður Ólafur Búason, yfirverkfræðingur,
netfang thordur.buason@reykjavik.is

Kröfur til starfs
Gráða í verk- eða tæknifræði frá viðurkenndum háskóla og víðtæk sérþekking á
byggingarmálum. Viðkomandi þarf að hafa hæfni til þess að vinna sjálfstætt, getað tjáð sig
í orði og riti og átt góð samskipti við samstarfsfólk og aðra sem tengjast starfssviðinu.
Í boði
Skemmtilegt og skapandi starfsumhverfi og fjölbreytt og krefjandi starf og tækifæri til þess
að taka þátt í metnaðarfullri uppbyggingu borgarinnar. Sviðið mun flytjast í nýtt húsnæði á
næstu mánuðum þar sem kappkostað hefur verið að bjóða upp á góða vinnuaðstöðu.
Umsóknir og launakjör
Skriflegum umsóknum, ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf, skal skila til
Ingibjargar R. Guðlaugsdóttur, mannauðs- og gæðastjóra skipulags- og byggingarsviðs,
netfang ingibjorg.gudlaugsdottir@reykjavik.is eigi síðar en 1. febrúar n.k. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Æskilegt er að
umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar um Skipulags- og byggingarsvið og starfsemi þess
er að finna á vefsíðunni skipbygg.is.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli fjölbreytileika reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í síma 4 11 11 11
eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn
einstakra sviða og deilda

Hjúkrunarfræðingar - Sjúkraliðar
Heilsuverndarstöðin óskar eftir öflugu og metnaðarfullu starfsfólki til að taka að sér spennandi störf í ört
vaxandi fyrirtæki. Komdu í hóp hæfra starfsmanna í frjóu og lifandi starfsumhverfi þar sem fólk fær tækifæri til
að þróast faglega og persónulega.
Við leitum að:

Hjúkrunarfræðingum
Viðkomandi þarf að hafa íslenskt starfsleyfi og löggildingu frá heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytinu. Íslenskukunnátta áskilin. Þekking og/eða starfsreynsla
í öldrunar- og endurhæfingarhjúkrun er æskileg.

Sjúkraliðum
Viðkomandi þarf að hafa íslenskt starfsleyfi og löggildingu frá heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytinu. Íslenskukunnátta áskilin. Framhaldsmenntun í
öldrunarhjúkrun og reynsla af öldrunar- og endurhæfingarstarfi er æskileg.

Lögð er áhersla á:
Frumkvæði

Ríka þjónustulund

Hæfileika í samskiptum og samvinnu

Metnað og vilja til að ná árangri

Sjálfstæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð

Sveigjanleika

Heiðarleika
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um stöðurnar. Sakavottorðs er krafist.
Upplýsingar um störfin veita Elísa Rán Ingvarsdóttir, hjúkrunarfræðingur, netfang: elisa@heilsuverndarstodin.is og
Bryndís Guðjónsdóttir, hjúkrunarfræðingur, netfang: bryndis@heilsuverndarstodin.is eða í síma 458 9000.
Umsóknarfrestur er til 3. febrúar. Umsækjendur eru beðnir að senda umsókn ásamt ferilskrá á netfangið
atvinna@heilsuverndarstodin.is. Öllum umsóknum og fyrirspurnum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.
Heilsuverndarstöðin, Barónsstíg 47, 101 Reykjavík, s. 458 9000

Heilsuverndarstöðin er þjónustufyrirtæki
á sviði heilsuverndar, vinnuverndar og
heilbrigðisþjónustu.
Hjá Heilsuverndarstöðinni starfar sterkt
teymi færustu sérfræðinga á sínu sviði.
Starfsmenn Heilsuverndarstöðvarinnar
eru rúmlega 100 talsins;
hjúkrunarfræðingar, læknar, sjúkraþjálfar,
iðjuþjálfar, sjúkraliðar, sjúkraflutningamenn, verkfræðingar, iðnaðarmenn og
fleiri sérfræðingar.
Stefna fyrirtækisins er að hafa jákvæð
áhrif á lífsgæði fólks. Heilsa og velferð
starfsmanna er höfð í fyrirrúmi.
Sjá nánari upplýsingar á:
www.heilsuverndarstodin.is
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SECURITY AND
DETECTION GUARD
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for
the position of Security and Detection Guard. The closing
date for this postion is January 27, 2008. Application forms
and further information can be found on the Embassy’s
home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to:
reykjavikvacancy@state.gov

Heiðarborg er fjögurra deilda leikskóli í grónu hverfi í
Selásnum þar sem er stutt í ósnortna náttúru, Elliðaárdalinn
og Rauðavatn. Í Heiðarborg er lögð áhersla á leikinn,
hreyfingu og málrækt.

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

Verið velkomin í heimsókn í Heiðarborg eða hafið samband
við Emilíu Möller leikskólastjóra í síma 693-9861 eða
557-7350.

bmvalla.is

$%),$!234*«2)
%RT ÖÒ J¹KV¾ÈUR HRESS DRÅFANDI OG
MEÈ RÅKA ÖJËNUSTULUND

BYGGINGASVIÐ –
TÆKNIMENN

%F SVO ERT ÖÒ DEILDARSTJËRINN SEM VIÈ VILJUM
VINNA MEÈ 3TARÙÈ FELLST Å SÎLUMENNSKU
VÎRUFRAMSETNINGU INNKAUPUM OG SAMSKIPTUM
VIÈ BIRGJA G¾T LAUN FYRIR RÁTTA MANNESKJU
SEM ÖYRFTI AÈ BYRJA SEM FYRST

BM Vallá hf. óskar eftir að ráða tæknimenn á byggingasvið
fyrirtækisins í Reykjavík.

6INSAMLEGA HAÙÈ SAMBAND VIÈ (ALLGRÅM
  %LLY   EÈA SENDIÈ OKKUR
TÎLVUPËST ELLY BYGGTOGBUIDIS

Í störfunum felst meðal annars:
:: Sala
:: Hönnun
:: Verkefnastjórnun
Störfin gætu hentað:
:: Byggingaverkfræðingum
:: Byggingatæknifræðingum
:: Byggingafræðingum
:: Byggingaiðnfræðingum
:: Húsasmíðameisturum
:: Húsasmiðum

Vinnueftirlitið starfar samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á
vinnustöðum nr. 46/1980. Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu.
Meginmarkmið stofnunarinnar er að fækka vinnuslysum, draga úr atvinnutengdum
sjúkdómum og stuðla að vellíðan starfsmanna á vinnustöðum.

Viðkomandi þarf að eiga auðvelt með mannleg samskipti og
hafa metnað til að ná árangri í starfi.
BM Vallá hf. býður m.a. upp á eftirfarandi lausnir:
:: Límtréshús
:: Stálgrindahús
:: Byggingar úr steyptum einingum
:: Lett-Tak þakeiningar
:: Protan þaklausnir
Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar fyrir 25. janúar til
Sigrúnar Þorgeirsdóttur, starfsmannastjóra á netfangið
sigrun@bmvalla.is eða í bréfpósti á BM Vallá hf., Gylfaflöt 9,
112 Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Guðjónsson,
forstöðumaður byggingasviðs í síma 412 5000 eða 412 5070.

AÐALSKRIFSTOFA Bíldshöfða 7 :: 110 Reykjavík

BM Vallá hf. er traust og
þjónustudrifið sölu- og
framleiðslufyrirtæki á
byggingamarkaðnum sem
leggur áherslu á að uppfylla
þarfir viðskiptavina sinna á
sem hagkvæmastan hátt.
Fyrirtækið er með starfsemi
sína á 11 starfsstöðvum
víða um landið.

Vinnueftirlitið óskar að ráða
eftirlitsmanni til starfa í vinnuvéladeild
> Verksvið:
• Vinnuvéla- og tækjaeftirlit
• Fræðsla, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980 um aðbúnað
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum
> Menntunar- og hæfniskröfur:
• Staðgóð tæknimenntun, t.d. vélfræði- eða iðnmenntun
• Þekking og reynsla sem nýtist í starﬁ sem þessu, s.s vinna
við stjórn eða viðgerð vinnuvéla
• Geti unnið sjálfstætt og sýni frumkvæði í starﬁ
• Góð framkoma og hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla í tölvunotkun æskileg
• Reynsla af fræðslu- og kynningarstarﬁ kostur

Um er að ræða starf í Reykjavíkurumdæmi. Æskilegt er að
viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Starfsþjálfun fer fram við
upphaf starfs. Laun eru skv. kjarasamningum opinberra
starfsmanna. Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun
og fyrri störf sendist Vinnueftirliti ríkisins, Bíldshöfða 16, 110
Reykjavík eða á netfang: mg@ver.is fyrir 10. febrúar nk.
Umsóknareyðublað er ekki notað. Nánari upplýsingar um
starﬁð fást hjá Magnúsi Guðmundssyni s. 5504600/8917622
(mg@ver.is) eða Valgeiri Páli Guðmundssyni, s. 460 6800/
892 7596, (vpg@ver.is).
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www.lyfja.is

- Lifið heil

Gluggaútstillingar
í verslunum Zöru
í Smáralind og í
Kringlunni

Forstöðumaður Verslana- og markaðssviðs
Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og drífandi starfsmanni í starf forstöðumanns Verslanaog markaðssviðs. Á verslana- og markaðssviði eru 5 starfsmenn.
Starfs- og ábyrgðarsvið
Yfirumsjón með daglegum rekstri verslana Lyfju, Apóteksins og Heilsuhússins, sölu- og
markaðsmálum, útliti verslana og vöruframsetningu.
Mótun markaðsstefnu, framkvæmd hennar og gerð sölu- og markaðsáætlana.
Yfirumsjón með innkaupum annarra vara en lyfseðilsskyldra lyfja og birgðastýring.
Eftirlit með að rekstur verslana Lyfju hf. sé samkvæmt áætlun og brugðist sé við frávikum.
Sýna frumkvæði að nýjungum í rekstri og leita leiða til hagræðingar.
Seta í framkvæmdastjórn Lyfju hf.

Starﬁð felur í sér alla uppsetningu á búðargluggum í báðum
verslununum eftir fyrirfram
ákveðnum myndum og reglum
frá Inditex á Spáni.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði viðskipta.
Menntun og/eða þekking í lyfjafræði er kostur.
Reynsla af rekstri er æskileg.
Reynsla og þekking á markaðsmálum.
Færni í mannlegum samskiptum og geta til að vinna með ólíkum hópum fólks.
Öryggi í framkomu og geta til að halda kynningar á yfirvegaðan og skipulagðan hátt.
Góð yfirsýn yfir smásölumarkaðinn, reynsla á því sviði er æskileg.
Geta til að taka skjótar ákvarðanir.
Góð tölvukunnátta og gott vald á töluðu og rituðu máli.

Viðkomandi þarf að vera nákvæmur,
sjálfstæður, skipulagður, úrræðagóður
og sveigjanlegur.
Skilyrði er að viðkomandi tali mjög góða
ensku.
Áhugi á tísku og færni á verksviði stílista er
skilyrði.
Við leitum að sjálfstæðu,
skipulögðu og metnaðarfullu starfsfólki sem hefur
áhuga á að ganga til liðs
við framsækið og
spennandi fyrirtæki.

Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á netfangið
trausti@zara.is
Nánari upplýsingar veita Trausti Reynisson
framkvæmdastjóri Noron S. 6938000 og
Eyrún Dröfn Jónsdóttir verslunarstjóri í
síma 6938002

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 40607 01.2008

Umsóknarfrestur er til 27. janúar 2008.

Í boði er stjórnunarstarf hjá leiðandi fyrirtæki, starf sem hentar metnaðarfullum einstaklingi
sem vill ná árangri í starfi.
Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannasviði,
sími 530-3800, hallur@lyfja.is og skal senda umsóknir ásamt ferilskrá til hans.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 1. febrúar nk.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því
að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.
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Menntasvið

Grandaskóli

óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi störf:
• Þroskaþjálfa, 75 - 100 % starfshlutfall.
• Matráði starfsmanna, 75 % starfshlutfall.
• Umsjónarmanni skóla, 100 % starfshlutfall.
• Skólaliða, m.a. til að sinna baðvörslu stúlkna, 75 - 100 % starfshlutfall
Umsóknarfrestur til 1. febrúar 2008
Nánari upplýsingar gefa Börkur skólastjóri borkur@grandaskoli.is og
Inga aðstoðarskólastjóri inga@grandaskoli.is ,sími 5611400
Grandaskóli stendur við sjávarsíðuna í vesturbæ Reykjavíkur. Nemendur
eru um 290 talsins í 1. - 7. bekk og við skólann starfa um 50 starfsmenn.
Mikill stöðugleiki hefur verið í starfsmannahaldi skólans og í hópnum
ríkir fagmennska, metnaður og góður andi.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá
borginni. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.
reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú
þarft að ná í.

JÁRNIÐNAÐARMENN

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

ÍSTAK óskar eftir að ráða járniðnaðarmenn á járnsmíðaverkstæði.

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

Umsækjendur þurfa að hafa starfsreynslu í járnsmíði.

um 650 manns, víðsvegar um landið

Í starfinu felst nýsmíði og uppsetning stálvirkja auk breytinga og
viðhalds á tækjabúnaði.

sem og erlendis.
ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem
var stofnað árið 1970 og hefur annast
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

fyrirtæki og einstaklinga.

Afgreiðslumaður
Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða
starfsmann til ferðaafgreiðslu í BSÍ.
Góð íslenskukunnátta er skilyrði, auk
eins annars tungumáls (ensku).
Aðrar kröfur:
Góð tölvukunnátta
Falleg framkoma og þjónustulund
Þekking á landi og þjóð
Um er að ræða vaktavinnu.
Umsóknir sendist til Kynnisferða ehf.,
Vesturvör 34, 200 Kópavogi, eða til
sigridur@re.is. Öllum umsóknum er
svarað og farið er með þær allar sem
trúnaðarmál.
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Menntasvið

Ingunnarskóli
óskar eftir:
Umsjónarkennara á miðstig
Áhugasamir haﬁ samband við:
Guðlaugu Sturlaugsdóttur, skólastjóra
ustur@ingunnarskoli.is 664-8265 eða
Þuríði Sigurjónsdóttur aðstoðarskólastjóra
thuridur@ingunnarskoli.is 664-8266 eða í síma 411-7828.
Tökum vel á móti góðu fólki.
Ingunnarskóli er framsækinn skóli með áherslu á sveigjanlega
starfshætti, einstaklingsmiðað nám, samkennslu árganga og teymisvinnu kennara. List- og verkgreinar skipa stóran sess og eru meðal
annars samþættar samfélags- og raungreinum í gegnum þemavinnu.
Markvisst er unnið að því að styrkja jákvæða hegðun nemenda. Skólinn
er móðurskóli í einstaklingsmiðuðu námsmati en auk þess er unnið að
mörgum þróunarverkefnum. Skólahúsið er hannað með hliðsjón af
hugmyndafræði skólans og styður því vel við starﬁð sem þar fer fram. Í
skólanum er mjög góður starfsandi og vel búið að kennurum.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/
storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu
og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.
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SKÁLATÚN

bmvalla.is

Óskum eftir félagsliðum og stuðningsfulltrúum til starfa í
búsetu á Skálatún í Mosfellsbæ
Um er að ræða kvöldvaktir eða helgarvaktir. Ýmis starfshlutföll í boði. Einnig vantar í vetraraﬂeysingu.
Upplýsingar veitir Anna Kristín sviðsstjóri í síma 5306603.
Einnig er hægt að sækja um rafrænt á www.skalatun.is

Framkvæmdastjóri Fjárfestar
Ágætlega statt fyrirtæki sem selur sérhæfðan búnað á sviði
eldvarna og umhverﬁsmála, bæði hér á landi og á hinum
norðurlöndunum. Óskar eftir framkvæmdastjóra og hluthöfum
sem vilja taka þátt í útrás fyrirtækisins.
Fyrirtækið er með mjög góð umboð ásamt eigin framleiðslu.
Hefur góð viðskiptasambönd bæði vestan hafs og austan og
er með starfsstöðvar hér á landi og í Noregi.

Áhugasamir vinsamlega sendið tölvupóst
á arnl@centrum.is

SÖLUSVIÐ – SÖLUMAÐUR
BM Vallá hf. óskar eftir að ráða sölumenn á sölusvið fyrirtækisins.
Í starfinu felst meðal annars:
:: Sala á utanhússklæðningum,
:: Ýmis sérverkefni
:: Önnur sölustörf
Starfið gæti hentað t.d.:
:: Tæknifræðingum
:: Blikksmiðum
:: Húsasmiðum
:: Vönum sölumönnum
Við leitum að öflugum sölumönnum sem eiga auðvelt með mannleg
samskipti og hafa metnað til að ná árangri í starfi. Viðkomandi þarf að vera
jákvæður, sýna frumkvæði, vera skipulagður og sjálfstæður í vinnubrögðum.
Reynsla af sölustörfum æskileg en ekki nauðsynleg.
Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar fyrir 25. janúar til
Sigrúnar Þorgeirsdóttur, starfsmannastjóra á netfangið: sigrun@bmvalla.is
eða í bréfpósti á BM Vallá hf., Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Arnar Sigurðsson, forstöðumaður sölusviðs
í síma 412 5000 eða 412 5303.

Laus störf hjá Olíudreiﬁngu ehf.

Rafvirkjar
Olíudreiﬁng ehf. óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa á
Þjónustudeild í Reykjavík.
Um fjölbreytt starf er að ræða við nýlagnir, uppsetningu
og viðhald á tækjabúnaði tengdum eldsneytisafgreiðslu
og almenn rafvirkjastörf. Starfsvettvangur er allt landið,
og því æskilegt að starfsmaður geti farið út á land
þegar þannig háttar.
Um framtíðarstörf er að ræða.
Allar nánari upplýsingar veita:
Árni Ingimundarsson 550 9940
Birgir Pétursson í síma 550-9957

arni@odr.is
birgir@odr.is

Olíudreiﬁng ehf. sér um dreiﬁngu á ﬂjótandi eldsneyti fyrir
N1 og Olís. Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreiﬁng.is

Fræðslu- og menningarsvið
Dalvíkurbyggðar
Leikskólastjóri
Laus staða leikskólastjóra í leikskólanum Krílakoti á
Dalvík
Leikskólinn Krílakot er 3ja deilda leikskóli. Í desember sl. var
tekin í notkun nýbygging við húsið svo aðstaðan er góð.
Á döﬁnni er stefnumótun fyrir leikskóla sveitarfélagsins sem
nýr leikskólastjóri mun verða virkur þátttakandi í.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólamenntun
• Framhaldsmenntun kostur
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum og þörf fyrir að
ná árangri.
• Stjórnunarhæﬁleikar og reynsla af stjórnun
• Metnaður, hugmyndaauðgi og skipulagshæfni.
Upplýsingar um starﬁð veitir Hildur Ösp Gylfadóttir,
sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs.
Umsóknum fylgi yﬁrlit yﬁr nám og störf. Umsóknir skulu
sendar rafrænt á netfangið hildur@dalvik.is og verður
móttaka staðfest.
Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2008.
Dalvíkurbyggð er framsækið sveitarfélag við utanverðan Eyjafjörð. Þar
er blómlegt og fjölbreytt atvinnu- og
menningarlíf. Umhverﬁ er sérlega fjölskylduvænt og góðar aðstæður
til útivistar jafnt sumar sem vetur. Frekari upplýsingar um sveitarfélagið má ﬁnna á www.dalvik.is.
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BM Vallá hf. er traust og
þjónustudrifið sölu- og
framleiðslufyrirtæki á
byggingamarkaðnum sem
leggur áherslu á að uppfylla
þarfir viðskiptavina sinna á
sem hagkvæmastan hátt.
Fyrirtækið er með starfsemi
sína á 11 starfsstöðvum
víða um landið.
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Rafeindavirki
Flugfjarskipti ehf óska eftir að ráða rafeindavirkja í
tæknideild fyrirtækisins.
Starfssvið:
Tæknideild hefur umsjón með rekstri fjarskiptakerfa
og annars búnaðar.
Starﬁð felur meðal annars í sér rekstur og viðhald
á sendum og móttökurum auk tölvu- og fjarskiptabúnaðar sem staðsettur er innanlands og erlendis.

„MAÐUR ER ALLTAF AÐ
LEIKA SÉR Í VINNUNNI”

Hæfniskröfur

• Próf í rafeindavirkjun eða sambærilegt.
• Þekking á uppbyggingu og rekstri almennra
fjarskipta- og tölvukerfa.
• Reynsla af rekstri Windows og Linux tölvukerfa og
TCP/IP samskiptum er æskileg.
• Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem
fyrst.

Frístundaheimilin í Árbæ, Grafarholti og Norðlingaholti
óska eftir starfsfólki á öllum aldri í leik og starf með 6-9 ára börnum

Frekari upplýsingar um starﬁð gefur Björn
Sigurðsson í síma 563-6536

Í boði eru hlutastörf eftir hádegi á eftirtöldum stöðum:
Fjósið, Grafarholti s. 664-7620
Stjörnuland, Grafarholti s.695-5091
Víðisel, Selás s. 664-7622
Klapparholt, Norðlingaholti s.664-7624
Töfrasel, Árbæ s. 695-5092

Um sæk jen dur þur fa að get a
haf ið stör f sem fyrs t.
lað er á heim aNána ri upplý singa r og umsó knareyðub
samb and
hafa
að
hægt
er
Einnig
.itr.is.
www
síðu ÍTR,
1740
567
s.
i,
við deild arstjó ra barna starfs í Ársel

Skriﬂegar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um
fyrri störf og reynslu, ásamt mynd sendist Flugfjarskiptum, Sóleyjarima 6, 112 Reykjavík, fyrir
25. janúar. Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á
heimasíðu Flugfjarskipta www.gannet.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjvíkurborgar við
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar
Nánari upplýsingar á heimasíðu ÍTR, www.itr.is

Öllum umsóknum verður svarað.
Flugfjarskipti ehf er að fullu í eigu Flugstoða ohf og sinnir tal- og
gagnaviðskiptum við alþjóðaﬂug í íslenska ﬂugstjórnarsvæðinu.
Starfsmenn fyrirtækisins eru um 45 og starfsemin er á Íslandi, í
Færeyjum og á Grænlandi. Flugfjarskipti ehf leggja áherslu á jafnan
rétt karla og kvenna til starfa.

Íþrótta- og tómstu
tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1
Sími 411 5000 • Bréfsími 411 5009 • www.itr.is • itr@itr.is
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Netuppsetningar
og símkerfi

Kak^g`^ZÂVW^[kaVk^g`^

Svar tækni
k ió
óskar
k eftir
f i að
ðb
bæta við
ið sig
i
starfsmanni í fullt starf

:^bh`^eh`VgZ[i^gVÂg{ÂVkak^g`_VZÂVW^[kaVk^g`_Vi^a[gVbiÂVghiVg[V
kahb^Â_j[ng^gi¨`^h^chHjcYV][c#ÏWdÂ^Zg[_aWgZniid\`gZ[_VcY^
hiVg[hjb]kZg]_{igVjhij[ng^gi¨`^#¡h`^aZ\iZgVÂk^Â`dbVcY^\Zi^
]VÂhig[hZb[nghi#

Ai^aa]Z^bjg
¶]j\hjbhigi

Starfið felur í sér:
Uppsetning á netkerfum ásamt uppsetningu og þjónustu
við IP símkerfi.
Viðkomandi mun í starfi sínu eiga samskipti við
viðskiptavini fyrirtækisins og mun hluti af vinnu fara fram
utan vinnustaðar.

:^bh`^eZgVaÄ_ÂaZ\i
jic^c\V[ng^gi¨`^bZÂ

=¨[c^h`g[jg
§ HkZ^cheg[W^[kaVk^g`_jcZÂVkak^g`_jc#
§ GZnchaVV[k^Â\ZgÂjb{an[ijgjbZÂVk^ccjkajbZg¨h`^aZ\#
§ ÏhaZch`j`jcc{iiVZgh`^angÂ^#
§ ;¨gc^bVccaZ\jbhVbh`^eijb#
§ <ÂÄ_cjhijajcYd\_{`k¨Âc^#
§ CVjÂhncaZ\iZgVÂ\ZiVjcc^ÂjcY^g{aV\^#
§ =gZ^cihV`VkdiidgÂZgh`^angÂ^#

hiVg[hZb^jbVaaVc
]Z^b#
Ã_cjhijcZi[ng^g"

Hæfniskröfur:
Þekking á Windows server umhverfi og þeirri netþjónustu
sem því fylgir er æskileg. Áhugi á uppsetningu og rekstri
IP símkerfalausna er kostur.

i¨`^h^chiZn\^gh^\jb
:kgej!C"6bZg`j!
H"6bZg`j!:n_V{a[j

Rík þjónustulund, lipurð og vilji til að læra og þroskast í
starfi eru eiginleikar sem við leitumst eftir.

d\6hj#

&)#%%%hiVg[hbZcc

C{cVg^jeeaÅh^c\VgjbhiVgÂkZ^i^gHiZ[{c6aZmVcYZghhdckZg`hi_g^
kahb^Â_j!hVa5Z^bh`^e#^h!hb^*'*,&,&ZÂV-'*,&,&#

(%%hiVg[hhiÂkVg

Svar tækni er framsækið fyrirtæki með 20 starfsmenn í fullu starfi.
Hjá fyrirtækinu er öflug söludeild á fyrirtækjamarkaði ásamt því
að reka verslun með raftæki. Einnig er öflug þjónustudeild og
þjónustuverkstæði hjá fyrirtækinu.

jb(%acYjb
*%h`^e

Jbh_cbZÂg{Âc^c\jcc^]Z[jg<jÂc^H^\jgbjcYhhdc!\ih5Z^bh`^e#^h!
hb^*'*,&+'#

'#%%% jic^c\VWaVg
d\iZc\^kV\cVg

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í janúar/febrúar
eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknarfrestur er til
27. janúar 2008

K^Â]kZi_jb{]j\VhVbVi^aVÂh¨`_Vjb{]Z^bVhÂjd``Vg
lll#Z^bh`^e#^h#Jbh`cVg[gZhijgZgi^ad\bZÂ(&#_VcVg'%%-#

\Znbhajg

:^bh`^eWÅÂjghiVg[h"
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Umsóknum skal skila til:
Svar tækni ehf., Síðumúli 37, 108 Reykjavík
eða á umsokn@svar.is
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VILTU SKIPTA MÁLI
OG NJÓTA ÞÍN Í STARFI?
Ef þú vilt starfa í samhentum og öflugum hópi
sérfræðinga og ráðgjafa þá hlökkum við til að
kynnast þér. Vegna aukinna verkefna óskum
við eftir metnaðarfullum einstaklingum
í eftirfarandi stöður:

RÁÐGJAFI

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGAR

ÞJÓNUSTA OG RÁÐGJÖF

Ráðgjafi óskast til starfa í ráðgjafadeild Landsteina Strengs.
Í starfinu felst verkefnastjórnun og ráðgjöf á viðskiptalausnunum Microsoft Dynamics NAV og Dynamics AX.

Hugbúnaðarsérfræðingar óskast við ráðgjöf, þarfagreiningu,
forritun og innleiðingu á Microsoft Dynamics NAV (Navision),
Dynamics AX (Axapta) og Dynamics XAL (Concorde). Einnig
vantar til starfa hugbúnaðarsérfræðinga með reynslu af
.NET forritunarumhverfinu.

Við leitum eftir starfsmönnum í þjónustudeild Landsteina
Strengs. Um er að ræða þjónustu og ráðgjöf á viðskiptalausnunum Microsoft Dynamics NAV og Dynamics AX.
Einnig óskum við eftir starfsmönnum til að þjónusta og
setja upp verslunarlausnir Landsteina Strengs.

Hæfniskröfur: Gerð er krafa um háskólapróf í tölvunarfræði,

Hæfniskröfur: Æskilegt er að umsækjendur hafi háskólamenntun
á sviði viðskipta og reksturs, en einnig kemur til greina að ráða
fólk með mikla reynslu á þessu sviði. Áhersla er lögð á víðtæka
þekkingu á rekstrarumhverfi fyrirtækja.

Hæfniskröfur: Gerð er krafa um góða reynslu af verkefnastjórnun.
Æskilegt er að umsækjendur hafi háskólapróf í viðskiptafræði,
tölvunarfræði eða verkfræði en einnig kemur til greina að ráða
fólk með mikla reynslu á þessu sviði.

verkfræði eða viðskiptafræði. Reynsla af viðskiptakerfum er kostur.

Microsoft Dynamics Regional ISV Partner of the Year 2007
Microsoft Business Solutions Global ISV of the Year 2005
LS Retail NAV - Certified for Microsoft Dynamics

Landsteinar Strengur hf. leggur áherslu á að ráða til starfa hæfasta
fólkið á sínu sviði á hverjum tíma. Það skiptir okkur miklu máli að
starfsmenn leggi allan sinn metnað í vel unnið verk, að þeir séu
í góðu sambandi við samstarfsfólk, beri út jákvæða ímynd
fyrirtækisins og njóti sín í starfi. Aðrir eiginleikar sem við leitum
eftir eru skipulagshæfileikar, rík þjónustulund, nákvæmni,
frumkvæði, agi til þess að vinna undir verklagsreglum og vilji til
sjálfstæðra vinnubragða.

Umsóknir óskast sendar á netfangið atvinna@LS.is eða í pósti.
Umsóknarfrestur er til 4. febrúar. Allar upplýsingar um ofangreindar
stöður veitir Sigurður Ari Sigurjónsson í síma 550 9000.

LANDSTEINAR STRENGUR
Landsteinar Strengur hf. · Ármúla 7 · 108 Reykjavík
Sími 550 9000 · Fax 550 9010 · www.LS.is · LS@LS.is

Okkar þekking - þitt forskot!
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Þráinn skóari
-skóbúð
Í skóbúð okkar að Grettisgötu 3, Reykjavík
vantar okkurstafsmann sem hefur áhuga á að
vinna með hágæða skófatnað.
Um er að ræða skófatnað frá
Taryn Rose-Allen Edmonds-Stuart Weitzman oﬂ.

Stafsmaður þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Um er að ræða 50-70% starf.
Uppl óskast sendar á skoari@islandia.is

STYRKIR TIL LISTA- OG
MENNINGARSTARFSEMI
Menningar- og ferðamálanefnd Hafnarfjarðar
auglýsir eftir styrkumsóknum
til lista- og menningarstarfsemi.
1. Í umsókn skal lýsa markmiði verkefnis vel og skila
kostnaðaráætlun ásamt öðrum fylgigögnum sem máli
skipta fyrir viðkomandi umsóknaraðila
2. Listamenn, félagasamtök eða menningarviðburðir
skulu tengjast Hafnarﬁrði
3. Ekki er styrkt til náms eða rekstrar (t.d. húsaleigu)
4. Nefndin áskilur sér rétt til að krefjast endurgreiðslu
styrkja, komi ekki til verkefna sem sótt er til
Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar er að ﬁnna
á www.hafnarfjordur.is. Einnig má nálgast eyðublöðin í
Þjónustuveri Hafnarfjarðar að Strandgötu 6, og á Skrifstofu menningar- og ferðamála að Vesturgötu 8.
Ef ekki er sótt um með rafrænum hætti skal merkja
umsóknir Styrkir til lista- og menningarstarfsemi
2008, Strandgata 6, 220 Hafnarﬁrði. Skilafrestur er til
15. febrúar 2008.
ÞJÓNUSTUVER HAFNARFJARÐAR SÍMI 585 5500
W W W. H A F N A R F J O R D U R . I S

Yfiriðjuþjálfi
Það vantar áhugasaman og kraftmikinn iðjuþjálfa til að leiða iðjuþjálfun hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS). HSS er vaxandi sjúkrastofnun í
markvissri sókn. Þjónusta stofnunarinnar er mjög fjölbreytt á öllum sviðum. Hér ríkir afbragðsgóður starfsandi og góðum hugmyndum og
framtakssemi starfsmanna er tekið fagnandi. Iðjuþjálfunin er í nýrri og glæsilegri aðstöðu og er allur aðbúnaður til fyrirmyndar.
Yﬁriðjuþjálﬁ sinnir öllu starﬁ á sviði iðjuþjálfunar hjá HSS, almennri sjúkradeild (lyﬂækningar, skurðlækningar, bæklun), endurhæﬁngardeild,
fæðingardeild, heimahjúkrun og heilsugæslu þ.m.t. barna og unglingageðteymi. Skjólstæðingar eru á öllum aldri. Yﬁriðjuþjálﬁ sér um stefnumótun og þróun iðjuþjálfunar og er faglegt sjálfstæði og ábyrgð mjög mikil.
Um er ræða 100% stöðu en möguleiki er á hlutastarﬁ minnst 60%. Æskilegt er að umsækjandi geti haﬁð störf sem fyrst. Upplýsingar veitir
Sigurður Þór Sigurðarson, yﬁrlæknir, sigurdur@hss.is, sími 422-0500. Umsóknir sem greina frá menntun, fyrri störfum og meðmælendum skulu
berast til Bjarnfríðar Bjarnadóttur starfsmannstjóra , Mánagötu 9, 230 Reykjanesbæ eða með tölvupósti á netfangið bjarnfridur@hss.is.
Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar, 2007. Öllum umsóknum verður svarað.

100 ÁRA AFMÆLI
HAFNARFJARÐARKAUPSTAÐAR
Hafnarfjarðarbær leitar eftir
samstarfsaðila til að stýra undirbúningi
og framkvæmd viðburða
afmælishelgina 29. maí – 1. júní
Hafnarfjarðarkaupstaður verður 100 ára þann 1. júní
2008. Afmælisárið verður ein samfelld afmælishátíð
með fjöldanum öllum af uppákomum og viðburðum
en ætlunin er að halda veglega afmælishátíð í kringum
afmælisdaginn sjálfan.
Afmælisnefnd bæjarins leitar nú að samstarfsaðila við
undirbúning, stýringu og framkvæmd viðburða um
afmælishelgina. Leitað er að fyrirtæki með langa reynslu
af stjórnun og framkvæmd stærri viðburða og þurfa
áhugasamir að senda inn yﬁrlit yﬁr þá viðburði sem þeir
hafa staðið fyrir, drög að dagskrá afmælishelgarinnar,
útfærslu á útitónleikum, markaðsetningu og kostnaði.
Viðkomandi sér um undirbúning, framkvæmd, ráðgjöf
og tæknilega útfærslu afmælishelgarinnar í samstarﬁ við
starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar og þá aðila sem þegar
hafa verið gerðir samningar við.
Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband við
Steinunni Þorsteinsdóttur upplýsingafulltrúa (steinunn@
hafnarfjordur.is – gsm. 664 5521) eða Marín Hrafnsdóttur
menningar- og ferðamálafulltrúa (marin@hafnarfjordur.
is – gsm. 664 5776) til að fá nánari upplýsingar og þau
gögn sem liggja til grundvallar hátíðarhöldunum.
Gögnum skal skilað til Þjónustuvers Hafnarfjarðarbæjar í
síðasta lagi 8.febrúar 2008.
Merkt:
Hafnarfjarðarkaupstaður 100 ára
Þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar
Strandgata 6
220 Hafnarfjörður.

Hafnarfjörður fékk kaupstaðarréttindi 1. júní 1908. Sama dag var
fyrsti kjörfundurinn haldinn í Góðtemplarahúsinu, hófst hann kl.
12.00 á hádegi og lauk þremur klukkutímum síðar. 25 manns komu
á kjörstað en talið er að um 400 manns haﬁ verið á kjörskrá. Þá
bjuggu 1469 manns í bænum og 109 börn voru í barnaskóla bæjarins
og Ungmennafélagið 17. júní æfði og sýndi glímu að kappi. Fyrstu
lögregluþjónarnir voru ráðnir – báðir heljarmenni að burðum og
vöktu lögreglubúningarnir mikla athygli. Síðan eru liðin hundrað ár
og bæjarbúar orðnir hátt í 25.000 og löngu hættir að sýna glímu –
sér og öðrum til skemmtunar

ÞJÓNUSTUVER HAFNARFJARÐAR SÍMI 585 5500
W W W. H A F N A R F J O R D U R . I S
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Velferðasvið

Starfsmaður með umsjón í eldhúsi
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða óskar eftir að
ráða starfsmann í móttökueldhús í Félagsmiðstöðina að
Vesturgötu 7.

VELLIR 5, VELLIR 6
OG ÁSLAND 3

Helstu verkefni:
• Yﬁrumsjón við móttöku og sölu á aðsendum mat og
kafﬁsölu

Hæfniskröfur:
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum
í eftirfarandi lóðir:

• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki

Raðhús við Kvistavelli 10 -16

VELLIR 6 . . . Raðhús við Hnoðravelli 35 -39

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða óskar eftir að ráða
starfsmann í 50% starf í móttökueldhús í Félagsmiðstöðina að Vesturgötu 7.

Klukkuvelli 23 -27

Helstu verkefni:

Klukkuvelli 20 -26

• Aðstoð við almenn eldhússtörf og frágangur í matsal og
eldhúsi

ÁSLAND 3 . . Raðhús við Furuás 23 -27

Hæfniskröfur:

Lágmarksverð samkvæmt gjaldskrá Hafnarfjarðarbæjar
er 6.300.000 miðað við 180 m2 raðhús og 7.600.000
miðað við 200 m2 parhús.
Skipulagsuppdrættir og skipulags- og byggingarskilmálar
eru á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is
og í Þjónustuveri bæjarins Strandgötu 6.
Einungis lögaðilar geta sent inn tilboð í lóðirnar og
ber þeim að skila ársreikningi fyrir árið 2006 og/eða
milliuppgjöri fyrir árið 2007 árituðum af löggiltum
endurskoðendum ásamt yﬁrlýsingu lánastofnunar um
fjármögnun byggingarframkvæmda.
Skilafrestur tilboða er 31. janúar 2008. Tilboðum
skal skilað til Þjónustuvers Hafnarfjarðarbæjar,
Strandgötu 6.

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Guðmundsdóttir verkefnisstjóri í síma 535 2740, netfang:
halldora.gudmundsdottir@reykjavik.is
Umsóknum skal skila í Félagsmiðstöðina að Vesturgötu 7
fyrir 4. febrúar nk.

Starfsmaður í móttökueldhúsi

VELLIR 5 . . . Parhús við Kvistavelli 63 -65,

Raðhús við Kvistavelli 66 -72

Um er að ræða fullt starf. Viðkomandi þyrfti að geta haﬁð
störf 1. mars nk.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
Eﬂingar stéttarfélags.

• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki

Um er að ræða fullt starf. Viðkomandi þyrfti að geta haﬁð
störf 1. febrúar nk.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
Eﬂingar stéttarfélags.
Nánari upplýsingar veitir Halldóra Guðmundsdóttir verkefnisstjóri í síma 535 2740, netfang:
halldora.gudmundsdottir@reykjavik.is
Umsóknum skal skila í Félagsmiðstöðina að Vesturgötu 7
fyrir 29. janúar nk.

Leiðbeinandi í félagsstarfi
Félagsmiðstöðin við Vitatorg óskar eftir að ráða
leiðbeinanda í félagsstarf.

Um er að ræða 60% starfshlutfall eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni:

Viðkomandi þyrfti að geta haﬁð störf sem fyrst.

• Aðstoð við alla almenna handavinnu
• Aðstoð við almennt félagsstarf

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsinar veita Edda Hjaltested forstöðumaður og
Una Björk Harðardóttir deildarstjóri í síma 411 9450 eða á
netföngunum: edda.a.hjaltested@reykjavik.is og
una.bjork.hardardottir@reykjavik.is

• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð handavinnuþekking
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Stundvísi og samviskusemi
Félagsmiðstöðin er opin fyrir alla aldurshópa frá kl. 9.00 til
17.00 alla virka daga, þar fer fram margbreytilegt félagsstarf.

Umsóknum skal skila á Félagsmiðstöðina við Vitatorg eða á
ofangreind netföng fyrir 4. febrúar nk.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

ÞJÓNUSTUVER HAFNARFJARÐAR SÍMI 585 5500
WWW.HAFNARFJORDUR.IS

FERÐAÞJÓNUSTA FATLAÐRA Í REYKJAVÍK
Óskar eftir áreiðanlegum og nákvæmum starfsmanni
Ferðaþjónusta fatlaðra í
Reykjavík sér um akstur fyrir
fatlaða einstaklinga og eldri
borgara í Reykjavík.

Starfssvið:
- Starﬁð felst í símamóttöku
ferðabeiðna og röðun ferða á
þjónustubíla.
- Um er að ræða fullt starf.
- Vinnutími er kl. 8:00 – 16:00,
virka daga.

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Færni í mannlegum samskiptum.
- Þjónustulund og jákvætt viðmót.
- Áreiðanleiki og nákvæm
vinnubrögð.

Upplýsingar veitir
Halldór Þórhallsson deildarstjóri.
Símar 540 2743 og 660 2341,
netfang: halldor@straeto.is
Einnig er hægt að sækja um
starﬁð á straeto.is

BIFVÉLAVIRKI EÐA VÉLVIRKI

Strætó bs. leitar að áhugasömum og duglegum starfsmanni á bílaverkstæði sitt.
Strætó bs. er byggðasamlag í eigu
sjö sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
Hlutverk samlagsins er að sinna
almenningssamgöngum á
höfuðborgarsvæðinu.
Hjá fyrirtækinu starfa um 200
manns auk undirverktaka. Velta
fyrirtækisins er um 3 milljarðar
á ársgrundvelli. Fyrirtækið hefur
jafnframt umsjón með ferðaþjónustu fatlaðra.

Um starﬁð:
- Starﬁð felst í viðgerðum á strætisvögnum.
- Vinnutími frá kl. 7:30–15:45 mán–
ﬁm og til kl. 15:00 á föstudögum.
- Einnig eru rúllandi morgun- og
helgarvaktir í boði.
- Úrvals vinnuaðstaða í nýju og
glæsilegu húsnæði á Hesthálsi 14.
- Góð starfsmanna aðstaða og gott
vinnuumhverﬁ.
- Miklir möguleikar í starﬁ.

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Sveinspróf í bifvélavirkjun eða vélvirkjun er æskilegt en ekki skilyrði.
- Starfsreynsla í viðgerðum og
viðhaldi bíla er mikill kostur.
- Aukin ökuréttindi eru kostur.
- Áhugi og þekking á stórum bílum
og/eða tækjum.
- Góð enskukunnátta er kostur.
- Almenn tölvukunnátta er kostur.
- Hæfni í mannlegum samskiptum
og þjónustulund.

Nánari upplýsingar veitir
Jóhannes Jóhannesson, sviðsstjóri
rekstrarsviðs. Sími 892 7800,
netfang: joi@straeto.is
Umsóknum skal skilað til Strætó
bs., Pósthólf 9140, 129 Reykjavík
eða með tölvupósti til Jóhannesar.
Umsóknarfrestur er til 28. janúar.
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Vantar þig smiði,

Reykjavíkurborg

múrara, pípara eða járnbindingarmenn?

- Einn vinnustaður

Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur
arkitekt - skipulagsfræðingur
Ef þú hefur menntun og reynslu á sviði skipulags og vilt vinna að fjölbreyttum,
skemmtilegum og ögrandi verkefnum sem gefa tækifæri til þess að læra og bæta við
starfshæfnina þá erum við hjá skipulagsstjóra Reykjavíkurborgar að leita að frjóum og
skemmtilegum starfsfélaga sem hefur gaman af að vinna í góðum hópi fagmanna.

Hlutverk skipulagsog byggingarsviðs er
að veita borgarbúum, borgarfulltrúum,
ráðgjöfum, hönnuðum, byggingarverktökum og
öðrum þeim sem á
þurfa að halda, góða
þjónustu, ráðgjöf
og upplýsingar um
skipulags- og byggingarmál. Sviðið er
jafnframt stefnumótandi í skipulags- og
byggingarmálum
borgarinnar í samvinnu við skipulagsráð. Hlutverk
embættis byggingarfulltrúa er m.a. að
sjá um að framfylgja
ákvæðum skipulagsog byggingarlaga,
byggingarlögum
og reglugerðum er
byggingarmál varða.

Starf
Nýr starfsmaður mun vinna að margvíslegum verkefnum, þ.m.t. verkefnisstjórnun,
á sviði skipulags og öðrum verkefnum því tengdu. Næsti yfirmaður starfsmanns er
aðstoðarskipulagsstjóri Reykjavíkurborgar.

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjandi skal hafa menntun á sviði skipulags, s.s. arkitektúr, skipulagsfræði eða
sambærilegu námi. Áhugi á skipulagsmálum er nauðsynlegur og reynsla æskileg en ekki
skilyrði. Umsækjandi þarf að geta unnið sjálfstætt og átt góð samskipti við samstarfsfólk
og viðskiptavini sviðsins.

Höfum á skrá menn sem að óska eftir mikilli vinnu.
Geta haﬁð störf nú þegar.

ventus

Traust starfsmannaþjónusta

Sími:661-7000

Skóladeild
Glerárgötu 26
600 Akureyri

Í boði
Skemmtilegt og skapandi starfsumhverfi og fjölbreytt og krefjandi starf og tækifæri til þess
að taka þátt í metnaðarfullri uppbyggingu borgarinnar. Sviðið mun flytjast í nýtt húsnæði á
næstu mánuðum þar sem kappkostað hefur verið að bjóða upp á góða vinnuaðstöðu.
Upplýsingar um starfið
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólöf Örvarsdóttir, aðstoðarskipulagsstjóri, netfang
olof.orvarsdottir@reykjavik.is. Skriflegum umsóknum skal skilað til Ingibjargar R.
Guðlaugsdóttur, mannauðsstjóra, netfang ingibjorg.gudlaugsdottir@reykjavik.is, eigi
síðar en 1. febrúar 2008. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi hlutaðeigandi stéttarfélags

Upplýsingar um Skipulags- og byggingarsvið og starfsemi þess
er að finna á vefsíðunni skipbygg.is.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli fjölbreytileika reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í síma 4 11 11 11
eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn
einstakra sviða og deilda

Skíðagæslumaður - Slökkviliðsog sjúkraﬂutningamaður.
Hjá Slökkviliði Akureyrar er laust til umsóknar starf
slökkviliðs- og sjúkraﬂutningamanns.
Um er að ræða 100 % starf í vaktavinnu við sjúkraﬂutninga,
slökkvistörf og reykköfun, björgun og neyðarﬂutninga sem
og skíðagæslu í Hlíðarfjalli yﬁr skíðatímabilið.
Starf slökkviliðs-og sjúkraﬂutningamanns, skíðagæslumanns er nýtt starf
sem miðast við að sinna sjúkraﬂutningnum úr skíðabrekkum og sinna
öryggisþáttum á skíðasvæðinu í Hlíðarfjalli
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Landssambands
slökkviliðs-og sjúkraﬂutningamanna.

ARKÍS er framsækið alhliða hönnunar- og ráðgjafafyrirtæki
sem leggur áherslu á vönduð og traust vinnubrögð. ARKÍS
var stofnað árið 1997 og hélt því upp a 10 ára afmæli sitt á
síðasta ári.
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Við státum af samheldnum og færum hópi starfsmanna
með víðtæka menntun og reynslu. Hjá ARKÍS starfa
arkitektar, byggingafræðingar, innanhússarkitektar, skipulagsfræðingur, verkfræðingur, grafískur hönnuður, tækniteiknarar auk skrifstofufólks. Starfsmenn er 55 talsins
í Reykjavík og á Egilsstöðum og er ARKÍS ein stærsta
arkitektastofa landsins. ARKÍS hefur unnið Ʀölda verkefna
á alþjóðlegum grunni og ARKÍS er einn af stofnendum og
eigendum arkitekta- og verkfræðistofunnar ARSO í Vilnius
og í Riga, þar sem nú starfa yﬁr 30 manns.
Verkefni ARKÍS eru Ʀölþætt en má þar helst nefna hönnun
verslunarhúsnæðis, skólabygginga, skrifstofu- og atvinnuhúsnæðis, skipulagsverkefna auk annara verkefna fyrir
sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Mörg þessara verkefna hafa fengið verðlaun og viðurkenningar.
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Hæfniskröfur:
• Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði 8.gr reglugerðar nr.792/2001
um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna.
• Hafa aukin ökuréttindi til að stjórna vörubifreið og leigubifreið.
• Hafa iðnmenntun sem nýtist í starﬁ slökkviliðsmanna eða sambærilega
menntun og reynslu.
• Þeir sem ráðnir eru til starfa sem slökkviliðsmenn skulu hafa góða
líkamsburði, vera andlega og líkamlega heilbrigðir, reglusamir og háttvísir,
hafa góða sjón og heyrn, rétta litaskynjun og ekki vera haldnir lofthræðslu
eða innilokunarkennd.
• Hafa jákvætt hugarfar og gott vald á mannlegum samskiptum.
• Hafa sterka skíða og /eða snjóbrettakunnáttu
• Akureyrarbær áskilur sér rétt til að óska eftir meðmælum.
• Æskilegt er að umsækjendur geti haﬁð störf sem fyrst.
Framangreindum hæfniskröfum er ekki raðað eftir mikilvægi.
Að loknum sex mánaða reynslutíma verður tekin ákvörðun um fastráðningu
eftir að umsækjandi hefur gengist undir próf í þeim þáttum sem tilgreindir
eru í hæfniskröfum.
Umsóknir
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknumSækja verður um starﬁð
rafrænt á heimasíðu Akureyrabæjar:
www.akureyri.is/auglysingar/atvinnuumsokn/auglyst-starf

Í hjarta Reykjavíkur vinnur samheldinn og góður hópur
fagmanna. Þessi hópur er duglegur en verkefnum Ʀölgar
hratt. Því leitum við að liðsauka. Við bjóðum upp á
aƟragðsgóða vinnuaðstöðu í þægilegu umhverﬁ með
skemmtilegu og hæﬁleikaríku fólki.

Umsóknarfrestur er til 30.janúar 2008.

ARKITEKTAR & BYGGINGAFRÆÐINGAR

Fylgigögnum má annað hvort skila inn til Slökkviliðs Akureyrar eða
senda á rafrænu formi í umsóknarferli á heimasíðu Akureyrarbæjar.
Fylgigögnum verður að skila eigi síðar en 20. desember 2007.

Við leitum að arkitektum og byggingafræðingum sem geta starfað sjálfstætt og
stýrt verkefnum fyrir hönd fyrirtækisins. Reynsla af stjórnun verkefna æskileg.
Einnig leitum við að arkitektum og byggingafræðingum til starfa við almenna
hönnun. Reynsla í faginu æskileg.

TÖLVUMAÐUR
Leitum að tölvumanni til að sjá um uppsetningu og viðhald á notendavélum og
netþjónum. Einnig felur starﬁð í sér almenna notendaþjónustu fyrir starfsmenn.
Sérfræðiþekking í AutoCad er nauðsynleg.

Umsækjendur þurfa að skila inn eftirfarandi fylgigögnum:
Læknisvottorði, sakavottorði, prófskírteini og ljósriti af ökuskírteini og
ökuferilsskrá.

Tekið verður tillit til jafnréttisáætlunar Slökkviliðs Akureyrar og samþykktar
bæjarstjórnar Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starﬁð.
Frekari upplýsingar veitir Þorbjörn Haraldsson, slökkviliðsstjóri Slökkviliðs
Akureyrar, Árstíg 2, á staðnum eða í síma 461-4200, fax: 461-4205.
Umsóknarfrestur er til 30.janúar 2008.
Slökkviliðsstjórinn á Akureyri.

Áhugasamir haﬁ samband við Þorvarð Björgvinsson í síma 822 2065, Svövu
Bragadóttur í síma 867 1895, eða sendi póst á netfangið thorri@ark.is.
Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál.

www.ark.is

SUNNUDAGUR 20. janúar 2008

19
27

ATVINNA

using System;
using System.Collections.Generic;

Sólheimar óska eftir að ráða
stuðningsfulltrúa:

using System.Text;
namespace D3.Programming
{
class Umsokn

- Viltu vinna í fallegu og notalegu umhverfi?
- Viltu vinna í góðum félagsskap?
- Viltu vinna í vinnulotum, vinna í eina viku (gist
á staðnum) og eiga frí í eina viku (heima)?
- Hefur þú áhuga á og færni í mannlegum
samskiptum?

{
//The person that reads this
private Person Umsaekjandi = "You";
//Skills
if (Umsaekjandi.Programmingskills.C# || Umsaekjandi.Programmingskills.OtherSimilar)
{ //Independent && likeable
if(Umsaekjandi == Person.Independent && a == Person.Likeable )
{ //Interested ?

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með
góða almenna menntun sem vill og getur tekið að
sé spennandi og krefjandi starf. Æskilegt er að
viðkomandi geti byrjað sem fyrst.

if (Umsaekjandi.Interested)
{ //Contact D3
Umsaekjandi.Goto (’’www.d3.is’’(D3));
}
}
}

Nánari upplýsingar gefur Valdís í síma: 480-4414
eða 861-9657 á milli kl. 8 og 17 virka daga.
E-mail: valdis@solheimar.is
Sólheimar eru sjálfbært byggðahverfi í Árnessýslu.
Á Sólheimum er m.a. félagsþjónusta, garðyrkjustöð,
skógræktarstöð, gistiheimili, verslun með helstu
nauðsynjavörur, listhús og sex verkstæði sem
vinna að listsköpun og endurvinnslu. Ennfremur
kaffihús, höggmyndagarður, kirkja, sundlaug og
umhverfissetrið Sesseljuhúsi.
Sólheimar ses. - 801 Selfoss
www.solheimar.is - Sími 480-4400

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur:
• Launafulltrúi
Tómstunda- og menningarsvið:
• Forstöðumaður Ungmennahúss
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsráðgjafi, tímabundið
• Félagsliði í kvöldþjónustu
• Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
• Sjúkraliði
• Starfsmaður til aðhlynningar
Unglingasmiðjan
• Meðferðarfulltrúar
Íþróttamiðstöðin Versalir
• Afgreiðsla baðvarsla kvenna
• Laugarvarsla afgreiðsla, tímabundið

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Matráður á kaffistofu starfsmanna 100%
Kársnesskóli:
• Náttúrufræðik. í 10. bekk 10 st. á viku
• Forfallakennari
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl
Lindaskóli:
• Skólaliði I – Dægradvöl 50% starf
• Forstöðumaður Dægradvalar
Snælandsskóli:
• Kórstjóri allt að 50% starf
Vatnsendaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
• Stuðningsfulltrúi, fullt starf frá áramótum
• Kennari v/forfalla í 3.-4.bekk frá 1.1.’08

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is

}
}
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Ráðningarþjónusta

Grunnskóli Seltjarnarness

Framleiðslustarf

Vantar þig vinnu?
50% starf íþróttakennara er laust vegna
forfalla fram á vor.

Leitum að vandvirkum einstaklingi með áhuga á vélum og tækjum
til starfa fyrir rótgróið fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar veitir Baldur Pálsson
aðstoðarskólastjóri í síma 5959 250.
baldur@seltjarnarnes.is

Starfslýsing

Við í Skólaskjóli erum að leita að samstarfsfólki í skemmtileg og gefandi störf
á góðum vinnustað. Vinnan getur t.d.
hentað vel fyrir framhaldskóla- og
háskólanemendur. Hlutastörf í boði eftir
hádegi. Vinnutími eftir samkomulagi.

Unnið er á vöktum virka daga aðra vikuna frá kl. 07:30
til kl. 15:30 og hina frá kl. 15:30 til kl. 23:30.
Starﬁð er m.a. fólgið í umsjón vélbúnaðar og eftirliti með
framleiðslulínu.
Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starﬁð þar.

Skólaskjól er lengd viðvera fyrir
nemendur í 1. til 4. bekk.
Upplýsingar veitir Rut Bjarna forstöðumaður
Skólaskjóls í síma 5959 200 eða 822 9123,
rutbj@seltjarnarnes.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

SELTJARNARNESBÆR

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
2200.397

Skólaskrifstofa

Þórhildar

Ráðningarþjónusta

Augl.

Vélstjóri
Leitum að vélstjóra fyrir rótgróið fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu.
Starﬁð er fólgið í viðhaldi tækjabúnaðar og nýsmíði.
Hæfniskröfur
· Menntun á sviði vélstjórnar
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Metnaður og sjálfstæði í starﬁ
· Rik þjónustulund og sterk ábyrgðakennd

Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starﬁð þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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Ráðningarþjónusta

Vélstjóri

óskast á ísﬁsktogara.
Uppl. í síma 8963939

Bókhald/skrifstofustarf
Fyrirtæki í framleiðslu og verslunarrekstri leitar að
starfsmanni í fjölbreytt bókhaldsstarf.
Vinnutími er frá kl. 08:00/09:00 til kl. 16:00/17:00.

Starfssvið

Smiðir óskast til framtíðarstarfa
Þurfa að geta unnið sjálfstætt og skilað vönduðum
vinnubrögðum. Starfsvettvangur er þjónusta við
ýmsar stofnanir, húsfélög og fyrirtæki í smáum sem
stórum verkum. Ásamt viðhaldi og breytingum innansem utanhús. Eingöngu góðir smiðir koma til greina.
Upplýsingar gefur Jón Sigurðsson í síma 660 0350

HÉR ER ÁHUGAVERT FYRIRTÆKI!
Viltu kaupa eða sameinast?
Við eigum vel rekið og vaxandi fyrirtæki sem hefur
með höndum innﬂutning, heildsölu og smásölu,
bæði á fyrirtækja- og einstaklingsmarkaði. Að hluta
til er um að ræða rekstrarvörur fyrir atvinnubíla.
Vel skilgreindar vörur og markaðir. Sterk
viðskiptasambönd, góð markaðsgögn og sérlega
öﬂug heimasíða.
Ársvelta er rúmlega 100 millj. og góður hagnaður.
Áhugavert fyrir fyrirtæki sem leita leiða til að stækka
í gegnum kaup eða sameiningu. Mjög áhugavert fyrir
fyrirtæki sem einnig eiga vannýtt atvinnuhúsnæði.
Einnig mjög viðráðanlegt fyrir einstaklinga sem vilja
hasla sér völl í fyrirtækjarekstri.
Möguleiki er að einn eigenda starﬁ áfram við
fyrirtækið til skemmri tíma við stjórnun og/eða
markaðsmál.
Áhugasamir sendi nánari upplýsingar um sig með
tölvupósti á netfangið jan2008@visir.is fyrir
25. janúar nk.

· Frágangur bókhalds í hendur endurskoðanda
· Útsending reikninga og utanumhald
· Launavinnsla
· Söluuppgjör
Hæfniskröfur
· Haldbær reynsla/þekking á bókhaldi
· Tölugleggni og vönduð vinnubrögð
· Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ

Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starﬁð þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta

Heildverslun á sviði innﬂutnings á lyfturum, vélum og tækjum
leitar að starfsmanni í fjölbreytt skrifstofustarf annars vegar
og lagerstjórnun og útkeyrslu hins vegar.

Skrifstofustarf/innkaupafulltrúi
Starfssvið
· Innkaup varahluta og sala til viðskiptavina
· Samskipti við erlenda birgja
· Pantanamóttaka og símsvörun
· Ýmis tilfallandi verkefni
Hæfniskröfur
· Góð almenn tölvukunnátta
· Góð enskukunnátta
· Þekking/áhugi á vélum og tækjum
· Rík þjónustulund, stundvísi og reglusemi
· Menntun á sviði bifvélavirkjunar eða vélvirkjunar kostur

Deildarlæknir
á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Staða deildarlæknis á legudeild HSS er laus frá og með 1. febrúar
2008. Staðan er viðurkennd sem hluti kandidatsnáms. Æskilegur
ráðningartími er 3-6 mánuðir.
Um er að ræða vinnu á 25 rúma deild með sérfræðingum í
almennum lyﬂækningum, lungnasjúkdómum, hjartasjúkdómum,
meltingarsjúkdómum, krabbameinslækningum, almennum
skurðlækningum, beinaskurðlækningum, kvensjúkdómum,
háls- nef og eyrnasjúkdómum og barnasjúkdómum.
Við leggjum mikla áherslu á kennslu og þjálfun í sjálfstæðum
vinnubrögðum. Við þurfum á duglegum einstaklingi sem hefur
áhuga á klínik, er lipur í umgengni og treystir sé vel til þess að
vinna með fjölskrúðugum, þverfaglegum hópi starfsfólks.
Vaktir tengjast heilsugæslu HSS og eru tveir læknar á vakt allan
sólarhringinn og þar af annnar sérfræðingur. Greiður aðgangur er
að bakvöktum lyﬂækna og skurðlækna.
Laun samkvæmt samningum. Umsóknarfrestur er til 1. febrúar
og geta umsóknir gilt í 6 mánuði.

Lagerstjórnun/útkeyrsla
Starfssvið
· Útkeyrsla pantana innanbæjar
· Standsetningar nýrra tækja
· Lagerstjórnun stórlagers
Leitað er að handlögnum einstaklingi með brennandi áhuga á vélum og tækjum.

Nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störﬁn þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Auglýsingasími

Upplýsingar veita yﬁrlæknarnir Sigurður Þór Sigurðarson
(sigurdur@hss.is) og/eða Sigurður Árnason
(sigurdurarna@hss.is) í síma 4220500

– Mest lesið

F í t o n / S Í A

Óskum eftir 10 eldklárum, han
reyndum, gallhörðum, fluggáfu
mannblendnum, röggsömum, s
stundvísum, samviskusömum,
heiðarlegum, mannlegum, kurt
snyrtilegum en þó umfram allt

VÉLASVIÐ KLETTAGÖRÐUM - ÞJÓNUSTUDEILDIR
Óskað er eftir starfsmönnum á vélaverkstæði HEKLU. Vélasvið HEKLU flytur inn
og þjónustar m.a. eftirtalin vörumerki:
Caterpillar vinnuvélar, aflvélar og sjóvélar, Scania flutningabíla, Caterpillar
lyftara, Goodyear hjólbarða og Hiab
krana. Boðið er upp á úrvals aðstöðu
til viðgerða og viðhalds, gott tæknilegt
umhverfi, ásamt miklum möguleikum
á þjálfun og endurmenntun.

Vinnuvélar/aflvélar

Lyftarar

Flutningstæki

Starfsmenn í vinnuvélaþjónustu sinna
almennri viðhaldsvinnu og viðgerðum
á stórum og smáum Caterpillar vinnuvélum og/eða aflvélum. Óskað er eftir
fagmenntuðum vélvirkjum, vélfræðingum, bifvélavirkjum eða viðgerðamönnum með reynslu.

Starfsmenn í lyftaraþjónustu sinna
almennri viðhaldsvinnu og viðgerðum á
Caterpillar lyfturum. Óskað er eftir fagmenntuðum vélvirkjum eða viðgerðamönnum með reynslu.

Starfsmenn í flutningatækjaþjónustu
sinna almennri viðhaldsvinnu og viðgerðum á Scania vörubílum og
ábyggingum sem þeim fylgja. Óskað
er eftir fagmenntuðum bifvélavirkjum
eða viðgerðamönnum með reynslu.
Nánari upplýsingar um störf á vélarverkstæði
veitir Sveinn Símonarson, þjónustustjóri vélasviðs,
(svsi@hekla.is).

dlögnum, úrræðagóðum, þauluðum, sjóuðum, óhræddum,
sjálfstæðum, þrælduglegum,
kankvísum, smekklegum,
teisum, bráðsnjöllum, hrífandi,
t skemmtilegum starfskröftum.

BÍLASVIÐ - SÖLUDEILDIR

BÍLASVIÐ - ÞJÓNUSTUDEILDIR

Umsjónarmaður rekstrarleigu

Sölumaður VW atvinnubíla

Starfsmaður hefur umsjón og utanumhald með rekstrarleigusamningum.
Starfssviðið tekur til þjónustu frá
skráningu nýs samnings, á gildistíma
samnings, við svörun fyrirspurna og
við lokun/uppgjör samninga.

Sölumaður atvinnubíla sinnir daglegum
sölustörfum, veitir ráðgjöf, viðheldur
núverandi viðskiptatengslum og aflar
nýrra viðskiptavina.

Bifvélavirki, vélvirki og
vanur viðgerðamaður

Sölumaður á Bílaþing
Sölumaður Bílaþings sinnir daglegum
sölustörfum, veitir ráðgjöf, viðheldur
núverandi viðskiptatengslum og aflar
nýrra viðskiptavina.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Marinó B. Björnsson sölustjóri nýrra bíla
(mb@hekla.is).

Starfsmenn á verkstæðum sinna
almennri viðhaldsvinnu og viðgerðum
á þeim bifreiðum sem HEKLA hefur
umboð fyrir. Vörumerki sem HEKLA
flytur inn og þjónustar eru VW, Skoda,
Audi, VW atvinnubílar og Mitsubishi.
Boðið er upp á úrvals aðstöðu til
viðgerða og viðhalds, gott tæknilegt
umhverfi ásamt miklum möguleikum
á þjálfun og endurmenntun.

Þjónustuver/móttaka
Starfsmenn í þjónustuveri og í verkstæðismóttöku sjá um tímabókanir, skrá
upplýsingar í verkbókhaldskerfi, veita
upplýsingar um stöðu verkefna og sjá
um útskrift reikninga að þjónustu
lokinni.
Nánari upplýsingar um störfin veitir
Gunnar Val Friðriksson, þjónustustjóri bílasviðs,
(gvf@hekla.is).

Nánari upplýsingar um störf á Bílaþingi veitir
Daði Harðarson, sölustjóri Bílaþings
(dh@hekla.is).

HEKLA er stærsti sölu- og þjónustuaðili bíla og véla á Íslandi. Árið 2007 var það stærsta í sögu félagsins og við stefnum enn hærra á þessu ári.
Markmið HEKLU er að vera áfram í fararbroddi hvað varðar þjónustu til viðskiptavina og markaðssetningu þeirrar vöru sem fyrirtækið selur og þjónustar.
Vinsamlegast sendið umsókn og ferilsskrá til Valdísar Arnórsdóttur, starfsmannastjóra, á netfangið va@hekla.is. eða á heimasíðu okkar.

Svið nýrra virkjana OR
auglýsir eftir rafmagnsverkfræðingi
Svið nýrra virkjana Orkuveitu Reykjavíkur skiptist í rannsóknardeild, hönnunardeild og
framkvæmdadeild. Stærstu verkefni sviðsins eru Hellisheiðarvirkjun, stækkun hennar
og nýjar virkjanir við Hverhlíð og Bitru.
Við sækjumst eftir dugmiklum og jákvæðum einstaklingi, sem getur axlað ábyrgð og
tekist á við krefjandi verkefni.

Umsjón með starﬁnu hafa
Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)
og Hildur Sif Arnardóttir (hildur.arnardottir@capacent.is)
hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar nk.

Helstu ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

• Verkefnastjórn og yﬁrumsjón einstakra
verkefna vegna virkjanaframkvæmda

•
•
•
•

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla
þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir
öryggi og vinnuumhverﬁ og möguleika starfsfólks við að samræma
vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna Orkuveitu
Reykjavíkur að auka hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum
innan fyrirtækisins.

ÍSLENSKA SIA.IS ORK 40649 01.2008

Rafmagnsverkfræði
Haldbær reynsla af verkefnastjórn
Góð íslensku- og enskukunnátta
Færni í mannlegum samskiptum

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um
starﬁð á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi.

www.or.is

Sérfræðingar á fjármálasviði
Orkuveita Reykjavíkur leitar að öflugum einstaklingum til starfa á fjármálasviði fyrirtækisins.
Fyrirtækið sækist eftir dugmiklum og jákvæðum starfsmönnum sem geta axlað ábyrgð og
tekist á við krefjandi verkefni.

Sérfræðingur á fjármálasviði

Sérfræðingur hjá innkaupastjórnun

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón með fjárhagsupplýsingakerfi
(Agresso) Orkuveitu Reykjavíkur og
aðstoð við notendur
• Þátttaka í uppgjörum fyrirtækisins og
dótturfyrirtækja
• Þróun verkferla og skýrslugerða

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Samningastjórn
• Umsjón með útboðum fyrirtækisins

Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið
á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla
þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir
öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks til að samræma
vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna Orkuveitu
Reykjavíkur að auka hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum
innan fyrirtækisins.

ÍSLENSKA SIA.IS HSK 40689 01.2008

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskiptaog/eða hagfræði eða sambærilegt
• Góð tölvukunnátta skilyrði
• Frumkvæði og öguð vinnubrögð,
• Metnaður og hæfni í mannlegum samskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði lögfræði eða
sambærilegt
• Reynsla af verkefnastjórn
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði, öguð vinnubrögð, metnaður
og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir
(helga.jonsdottir@capacent.is)
og Guðríður Dröfn Hálfdanardóttir
(gudridur.halfdanardóttir@capacent.is)
hjá Capacent Ráðningum.

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi.

www.or.is

Framleiðslusvið OR
auglýsir eftir sérfræðingum
Framleiðslusvið er eigandi og forsjáraðili allra virkjana og virkjunarsvæða sem OR á og rekur. Hlutverk sviðsins er rekstur eigin kerfa til að mæta
þörfum viðskiptavina OR á sem bestan hátt. Framleiðslusvið hefur frumkvæði að framtíðarþróun, skipuleggur fjárfestingar og stýrir þeim.
Við sækjumst eftir dugmiklum og jákvæðum einstaklingum, sem geta axlað ábyrgð og tekist á við krefjandi verkefni.

Stjórnkerfi og tengdur búnaður:

Hitaveitukerfi og tengdur búnaður:

Jarðgufuvirkjanir:

Um er að ræða tvær stöður rafmagnsverk- eða
tæknifræðings í verkefni tengd stýri- og
stjórnkerfum tengd vélbúnaði.

Um er að ræða eina stöðu vélaverk- eða tæknifræðings í verkefnum tengd hitaveitukerfum.

Um er að ræða sérfræðing í vélbúnaði og
kerfum jarðgufuvirkjana.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón með uppbyggingu og þróun dælustöðva hitaveitu
• Umsjón með virkjun lághitasvæða
• Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana fyrir
hitaveitukerfi
• Hagkvæmnirannsóknir og bestun kerfa
• Forsendugerð og gangsetning verkefna
• Eigendahlutverk á verkefnum

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón og viðhald á búnaði virkjana
• Forsendugerð og gangsetning verkefna
• Umsjón með borverkum fyrir Framleiðslusvið
• Eigendahlutverk á verkefnum
• Áætlanagerð, hagkvæmnirannsóknir og
bestun kerfa

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Þróun stýrikerfa og stjórnbúnaðar
• Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana
fyrir slíkan búnað
• Hagkvæmnirannsóknir og bestun kerfa
• Forsendugerð og gangsetning verkefna
• Eigendahlutverk á verkefnum
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í rafmagnsverk- eða tæknifræði
• Starfsreynsla og þekking á iðnstýringum er
kostur
• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikar og þekking á verkefnastýringu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í vélaverk- eða tæknifræði
• Starfsreynsla og þekking á iðnstýringum er
kostur
• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikar og þekking á verkefnastýringu

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)
og Hildur Sif Arnardóttir (hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent
Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar nk.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í vélaverk- eða tæknifræði eða
sambærileg menntun
• Starfsreynsla og þekking á jarðgufuvirkjunum
er kostur
• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við
að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að
samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að
auka hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan fyrirtækisins.

ÍSLENSKA SIA.IS ORK 40609 01.2008

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu
Capacent Ráðninga, www.capacent.is

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi.

www.or.is

Atvinna óskast!
24 ára gömul kona, sem lokið hefur próﬁ í fjölmiðlafræði
auk þess að vera á þriðja ári í B.Sc. tölvunámi í HR,
óskar eftir vinnumeð námi.
Skrifar og talar ensku auk þokkalegrar íslensku.
Talar og skrifar lýtalausa rússnesku.

Viðskiptafulltrúi

Upplýsingar í síma 895 0594
isl-russ@simnet.is

Hátækni óskar eftir viðskiptafulltrúa
PI PAR
•

SÍA
•

80140

Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu af
sölustörfum, mikla þjónustulund, geta unnið
sjálfstætt, hafa frumkvæði og haldgóða þekkingu
á fjarskiptalausnum, talstöðvum og tetrabúnaði.
Viðkomandi mun annast sölu á vörum Hátækni
til fyrirtækja, með sérstaka áherslu á fjarskiptabúnað.

Hátækni var stofnað árið 1985 og er nú orðið eitt öflugasta
fyrirtæki landsins í sölu farsíma, flatskjáa, magnara, hátalara
og fleiri vara. Hátækni dreifir vörum til endursöluaðila
um land allt, auk þess sem fyrirtækið rekur glæsilega
verslun að Ármúla 26 og eina þekktustu loftræstideild
landsins að Dalvegi í Kópavogi. Hjá Hátækni starfa um
50 manns, samhentur og öflugur hópur starfsmanna sem
keppir ötullega að því að þjóna viðskiptavinum fyrirtækisins
á sem bestan hátt. Við leggjum mikið upp úr góðum
liðsanda og vellíðan fólks í starfi.

Hátækni leitar að einstaklingum af báðum kynjum. Leitað er að
einstaklingum með haldgóða tölvukunnáttu, góða þjónustulund
og samskiptahæfni. Öguð og nákvæm vinnubrögð, auk stundvísi
og reglusemi. Lágmarksaldur er 20 ár.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist í tölvupósti á tölvupóstfangið
hataekni@hataekni.is. Umsóknarfrestur er til 31. janúar.
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Aðstoðarmaður í iðjuþjálfun

Styrkir
vegna starfsmenntunar
Starfsmenntaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki vegna starfsmenntunar í atvinnulíﬁnu,
sbr. lög nr. 19/1992 um starfsmenntun í atvinnulíﬁnu
Hefðbundnir styrkir
Starfsmenntaráð hvetur umsækjendur til að sækja um verkefni sem falla undir eftirfarandi áherslur:
1. Verkefni sem snúa að starfsmönnum:
Gæðaverkefni sem nýtast þeim hópum sem höllum fæti standa á vinnumarkaði s.s. vegna félagslegrar stöðu,
uppruna, tungumálaerﬁðleika, lítillar fyrri menntunar, lestrarörðugleika, fötlunar, eða skorts á tölvuþekkingu.

S K A PA R I N N A U G L S I N G A S T O F A

NOKIA

Laus er staða aðstoðarmanns við iðjuþjálfun nú
þegar. Starﬁð er fjölbreytt og felst m.a. í að leiðbeina skjólstæðingum við ýmis konar handverk og
vinnu við tölvur, léttri tiltekt, símsvörun og tilfallandi
skrifstofustöfum. Kjörið tækifæri fyrir þá sem hyggja
á nám í iðjuþjálfun að kynna sér fagið. Starﬁð krefst
góðrar færni í samskiptum, tölvukunnáttu, þjónustulundar og æskilegur er áhugi á handverki.
Upplýsingar veitir Lilja Ingvarsson forstöðuiðjuþjálﬁ í
síma 585-2153 eða senda má tölvupóst á
liljaing@reykjalundur.is Umsóknarfrestur er til
4. febrúar 2008.
Á Reykjalundi fer fram öﬂug endurhæﬁng á
9 sviðum. Á iðjuþjálfunardeildinni starfa 17
iðjuþjálfar og 3 aðstoðarmenn.

2. Verkefni sem snúa að fyrirtækjum:
Verkefni á vegum fyrirtækja sem hvorki hafa starfskrafta né sjálfstætt fjárhagslegt bolmagn til öﬂugrar innri
starfsþróunar og þekkingar-uppbyggingar.
Forgangs við úthlutun njóta verkefni sem falla undir ofangreindar áherslur starfsmenntaráðs. Að venju er ráðið samt
reiðubúið að meta umsóknir um mikilvæg verkefni sem falla utan áherslna ráðsins.

Rannsóknarverkefni

-ENNTASVIÈ

'RANDASKËLI

Við úthlutun úr starfsmenntasjóði á árinu 2008 verður ákveðnum hluta þess fjár sem Starfsmenntaráð hefur til
úthlutunar, varið í rannsóknarverkefni sem nýst geta frekari framþróun starfsmenntunar í landinu. Umsækjendur eru
hvattir til að sækja um verkefni sem falla undir eftirfarandi skilgreiningar:

o ¶ROSKAÖJ¹LFA    STARFSHLUTFALL

Stór

o -ATR¹ÈI STARFSMANNA   STARFSHLUTFALL

t Rannsókn eða greining á því hvað það er sem veikir stöðu einstaklinga á vinnumarkaði s.s. félagsleg staða, uppruni,
tungumálaerﬁðleikar, lítil fyrri menntun, lestrarörðugleikar, fötlun, eða skortur á tölvu-þekkingu. Verkefnið feli
jafnframt í sér tillögur til úrbóta.

o 5MSJËNARMANNI SKËLA   STARFSHLUTFALL

t Greining á stöðu starfsmenntamála á Íslandi og í nágrannalöndunum og framsetning á þeim niðurstöðum.
Smærri
t Greining á veikleikum í núverandi stöðu eða kerﬁ. Þarfagreining – hvar starfsmenntunar sé mest þörf og hverjir séu
best til þess fallnir að sjá um hana.
t Nýjungar í aðferðum.
Áhersla er lögð á að öll verkefni sem sótt er um styrk til séu vel undirbúin og umsóknir vandaðar.
Eingöngu er tekið við umsóknum á rafrænu formi á heimsíðu Starfsmenntaráðs, www.starfsmenntarad.is.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu Starfsmenntaráðs.

www.starfsmenntarad.is

ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å EFTIRFARANDI STÎRF

o 3KËLALIÈA MA TIL AÈ SINNA BAÈVÎRSLU STÒLKNA    STARFSHLUTFALL
5MSËKNARFRESTUR TIL  FEBRÒAR 
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA "ÎRKUR SKËLASTJËRI BORKUR GRANDASKOLIIS OG
)NGA AÈSTOÈARSKËLASTJËRI INGA GRANDASKOLIIS SÅMI 
'RANDASKËLI STENDUR VIÈ SJ¹VARSÅÈUNA Å VESTURB¾ 2EYKJAVÅKUR .EMENDUR
ERU UM  TALSINS Å   BEKK OG VIÈ SKËLANN STARFA UM  STARFSMENN
-IKILL STÎÈUGLEIKI HEFUR VERIÈ Å STARFSMANNAHALDI SKËLANS OG Å HËPNUM
RÅKIR FAGMENNSKA METNAÈUR OG GËÈUR ANDI
6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹
BORGINNI !TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWW
REYKJAVIKISSTORF (J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSING
AR UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ
ÖARFT AÈ N¹ Å
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ÆVINTÝRALEG
STÖRF Í BOÐI!
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins óska að ráða starfsfólk í fullt starf/hlutastarf.
Um er að ræða fjölbreytt og skemmtileg störf í hreinu fjallalofti, s.s. lyftuvörslu,
miðasölu og veitingasölu um helgar.
Umsækjendur verða að vera áreiðanlegir, tilbúnir í mikla vinnu og hafa gaman af útiveru.
Ekki er nauðsynlegt að hafa bíl til umráða. Störfin henta fólki á öllum aldri, konum og
körlum, strákum og stelpum.
Vinnutími fyrir 100% starf er breytilegur. Mikill þegar opið er og í kringum opnun
en annars minni.
Vinnutími fyrir hlutastarf: Eingöngu unnið þegar opið er í fjöllunum.
Einnig er hægt að bjóða upp á fastar vaktir.
Um tímabundna ráðningu er að ræða eða út apríl 2008.
Laun eru skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkur.

K^Âg{Âc^c\Vghig[k^Â={h`aVÏhaVcYhZgiZ`^Âb^Â
V[_V[cgii^h{¨iajch`aVch#
={h`a^ÏhaVcYhk$HjÂjg\ij!&%&GZn`_Vk`!h#*'*)%%%

Áhugasamir vinsamlegast sækið um á heimasíðu skíðasvæðanna www.skidasvaedi.is
eða sendið umsókn á Magnús Árnason, magnus@skidasvaedi.is

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1
Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is
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HVERNIG VERÐUR MAÐUR...

Barnalæknir

Tryggingastofnun ríkisins hefur verið falin framkvæmd á lögum um greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Því hefur verið
ákveðið að ráða barnalækni í hlutastarf.
Helsta verkefni læknisins verður læknisfræðileg ráðgjöf í málum sem snúa að börnum og fjölskyldum þeirra. Læknirinn mun taka þátt í mótun
verkferla í hinum nýja málaﬂokki.
Hæfniskröfur:
• Sérfræðiréttindi og reynsla í sérgrein sem nýtist í starﬁ
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni í þverfaglegu samstarﬁ og miðlun þekkingar
• Nákvæm og vandvirk vinnubrögð
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starﬁ
Nánari upplýsingar veita Haraldur Jóhannsson yﬁrlæknir og Hallveig Thordarson deildarstjóri í síma 560 4400.
Umsóknarfrestur er til 4. febrúar 2008.
Vinsamlegast sendið umsóknir og starfsferilsskrár rafrænt (starf@tr.is) eða í pósti til starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar, Laugavegi 114, 150
Reykjavík. Í umsóknum skulu koma fram ítarlegar upplýsingar um menntun og fyrri störf. Öllum umsóknum verður svarað þegar niðurstaða um
ráðningu liggur fyrir.
Sjá einnig upplýsingar um auglýst störf á www.tr.is

STJÖRNUFRÆÐINGUR?

Undirstaðan eðlisfræði og stærðfræði
Þrátt fyrir að á Íslandi
verði maður ekki var
við að stjörnufræðingar séu margir þá hafa
þúsundir vísindamanna
um heim allan stjörnufræðina að lifibrauði.
Hér á landi er hægt
að velja námsleiðir í
Háskóla Íslands sem
undirbúa fólk vel fyrir
frekara nám í stjarnvísindum.
Nám
Skynsamlegt er fyrir
menntaskólanema
að
velja stærðfræði- eða
náttúrubraut sem undirbúning fyrir háskólanámið. Undirstaðan í stjörnufræði er eðlisfræði og því
mikilvægt að kunna góð
skil á henni. Í Háskóla
Íslands er boðið upp
á ýmsar námsleiðir í
grunnnámi eðlisfræði til
BA-prófs (eðlisfræði, hátæknieðlisfræði og jarðeðlisfræði) og nokkur
námskeið sem tengjast
beint stjörnufræði. Þó svo
að eðlisfræði sé undirstöðugrein þá hafa sumir
stjörnufræðingar
líka
bakgrunn í efnafræði,
jarðfræði eða líffræði. Í
Háskóla Íslands er einnig boðið upp á meistaranám í stjarneðlisfræði
en síðan þarf að leita út
fyrir landsteinana.

um vinna að því í sameiningu að kanna himingeiminn og svara spurningum
um eðli alheimsins.

Að loknu námi
Svið
stjörnufræðinnar
skiptist í tvo hluta: athugunarstjörnufræði og
kennilega stjörnufræði.
Margir stjörnufræðingar
tilheyra báðum hópum. Í
stuttu máli snýr athugunarstjörnufræði að því að
nota sjónauka til að taka
myndir og litróf af fyrirbærum á himninum og
túlka þær en kennileg
stjörnufræði snýst um
að búa til eðlisfræðileg
líkön af fyrirbærinu og
reikna út eiginleika þess.
Augu
atvinnustjörnufræðinga geta ekki fylgst
með nema broti af víðáttum geimsins og því
kemur sér vel að til er
fjöldi
sjálfmenntaðra
áhugastjörnufræðinga
sem kanna himingeiminn líka og hefur framlag þeirra reynst mikilvægt. Oft starfa stjörnufræðingar við rannsóknir
og kennslu jöfnum höndum.

Helstu námsgreinar
Námskeiðin
almenn
stjarnvísindi, stjarneðlisfræði 1 og 2 og líf í alheimi eru öll kennd í
eðlisfræðinámi til BAprófs. Sérsviðin eru fjölmörg og má þar nefna
reikistjörnufræði, sólstjörnufræði, vetrarbrautafræði, stjörnulíffræði, heimsfræði
og fleiri. Fjölbreytnin er mikil og vettvangurinn er líflegur þar sem rannsóknarmenn úr
öllum heimshlut-

Rétt val á persónuhlífum nauðsynlegt
Persónuhlífar án tilskilinna merkinga er að finna á
íslenskum markaði.
Vinnueftirlitið hefur upplýsingar um að persónuhlífar sem ekki eru CE-merktar séu á markaðnum og í
notkun á vinnustöðum.
Með orðinu persónuhlíf
er átt við hvers konar
búnað eða tæki sem
einstaklingar klæðast eða halda á, sér
til verndar við
vinnu, til dæmis
endurskins- og
hlífðarfatnað,
öryggishjálma,
heyrnarhlífar, öryggisskó,
hlífðarhanska,
fallvarnarbúnað
og öndunarfærahlífar.
Óheimilt er að
setja á markað og
taka í notkun persónuhlífar
sem
ekki eru CE-merktar. Mikilvægt er
að hafa í huga að

ekki er hægt að treysta því
að persónuhlíf sem ekki er
CE-merkt uppfylli þær lágmarkskröfur um gæði og
öryggi sem til hennar eru
gerðar í reglum um gerð
persónuhlífa.
Á
vefsíðunni
www.vinnueftirlit.is
má fá upplýsingar
um persónuhlífar.

Persónuhlífar eru búnaður
eða tæki sem einstaklingur
klæðist eða heldur á sér til
verndar við vinnu.

SUNNUDAGUR 20. janúar 2008

29
37

ATVINNA

Sunnulækjarskóli
Skóli með áherslu á þróunarstarf
og nýbreytni í starfsháttum
auglýsir eftir starfsfólki

Skapandi störf með skapandi fólki

Aðstoðarskólastjóri við
Sunnulækjarskóla

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

Staða aðstoðarskólastjóra við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru
laus til umsóknar
Umsækjandi þarf að hafa kennarapróf, góða stjórnunar- og
skipulagshæﬁleika, mikla hæfni í mannlegum samskiptum
og frumkvæði í starﬁ. Þekking og færni á sviði stjórnunar,
reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarﬁ eru mikilvægir
eiginleikar.
Umsókn fylgi greinargerð þar sem fram komi hver er reynsla
og menntun umsækjanda, hvaða sýn hann hefur á skólastarf,
nýbreytni og hlutverk skólastjórnenda í skólastarﬁ.
Við Sunnulækjarskóla eru 340 nemendur í 1. - 7. bekk
veturinn 2007 - 8 en einn árgangur mun bætast við skólann
næstu þrjú árin. Frekari upplýsingar má ﬁnna á vef skólans
http://www.sunnulaekjarskoli.is og hjá skólastjóra, Birgi Edwald í síma 480-5400 eða tölvupósti, birgir@sunnulaek.is.
Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2008.
Laun fara eftir kjarasamningi LN og KÍ.
Umsókn sendist til skólastjóra Sunnulækjarskóla,
Norðurhólum 1, 800 Selfossi.

Leikskólasvið

Leitað er eftir:
• Leikskólakennurum
• Þroskaþjálfum
• Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
• Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
• Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu

Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989

Leikskólasérkennari /þroskaþjálﬁ/atferlisþjálﬁ
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Hamraborg, Grænuhlíð 24, sími 553-6905
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351

Aðstoðarmaður í eldhús
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á Starfsmannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.
Öll laus störf í leikskólum eru auglýst á www.leikskolar.is.
Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við
viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.
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Einar Skúlason segir að sér finnist samfélagsleg verkefni skemmtilegust.

Í spennandi
erindagjörðum
Einar Skúlason hefur
sinnt starfi framkvæmdastjóra Alþjóðahússins í
Reykjavík síðastliðin tæp
fimm ár.

www.lyfja.is

- Lifið heil

Forstöðumaður Verslana- og markaðssviðs
Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og drífandi starfsmanni í starf forstöðumanns Verslanaog markaðssviðs. Á verslana- og markaðssviði eru 5 starfsmenn.
Starfs- og ábyrgðarsvið
Yfirumsjón með daglegum rekstri verslana Lyfju, Apóteksins og Heilsuhússins, sölu- og
markaðsmálum, útliti verslana og vöruframsetningu.
Mótun markaðsstefnu, framkvæmd hennar og gerð sölu- og markaðsáætlana.
Yfirumsjón með innkaupum annarra vara en lyfseðilsskyldra lyfja og birgðastýring.
Eftirlit með að rekstur verslana Lyfju hf. sé samkvæmt áætlun og brugðist sé við frávikum.
Sýna frumkvæði að nýjungum í rekstri og leita leiða til hagræðingar.
Seta í framkvæmdastjórn Lyfju hf.
Menntun og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði viðskipta.
Menntun og/eða þekking í lyfjafræði er kostur.
Reynsla af rekstri er æskileg.
Reynsla og þekking á markaðsmálum.
Færni í mannlegum samskiptum og geta til að vinna með ólíkum hópum fólks.
Öryggi í framkomu og geta til að halda kynningar á yfirvegaðan og skipulagðan hátt.
Góð yfirsýn yfir smásölumarkaðinn, reynsla á því sviði er æskileg.
Geta til að taka skjótar ákvarðanir.
Góð tölvukunnátta og gott vald á töluðu og rituðu máli.
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Við leitum að sjálfstæðu,
skipulögðu og metnaðarfullu starfsfólki sem hefur
áhuga á að ganga til liðs
við framsækið og
spennandi fyrirtæki.

Í boði er stjórnunarstarf hjá leiðandi fyrirtæki, starf sem hentar metnaðarfullum einstaklingi
sem vill ná árangri í starfi.
Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannasviði,
sími 530-3800, hallur@lyfja.is og skal senda umsóknir ásamt ferilskrá til hans.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 1. febrúar nk.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því
að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

„Starfið mitt gengur út á
að stýra daglegu starfi Alþjóðahússins og sjá til þess
að starfsemin sé í samræmi við vilja stjórnarinnar. Standa við þá samninga
sem við höfum gert við samstarfsaðila og stjórna þessum tuttugu starfsmönnum
sem starfa hér ásamt um
240 verktökum,“ segir Einar
Skúlason,
framkvæmdastjóri Alþjóðahússins. Einar
er með BA-gráðu í stjórnmálafræði auk þess sem
hann lauk MBA-námi frá
Edinborgarháskóla í Skotlandi skömmu áður en hann
tók við starfinu árið 2003.
Alþjóðahúsið er einkahlutafélag og sjálfseignarstofnun. Húsið er í senn
upplýsingamiðstöð og málsvari fyrir innflytjendur,
jafnframt sem veittar eru
upplýsingar um málefni innflytjenda. „Við erum með
tvo ráðgjafa í fullu starfi
auk lögfræðings sem veitir
innflytjendum upplýsingar
og aðstoð við ýmis mál,“ útskýrir Einar, og segir frumkvæðið að stofnun hússins hafa komið frá Reykjavíkurborg. „Borgin rak á
sínum tíma nýbúamiðstöð
í Skerjafirði sem var undir
Íþrótta- og tómstundaráði.
Síðan vildu menn víkka út
starfsemina og þá komu
inn sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu: Kópavogur
Hafnarfjörður, Seltjarnarnes og Reykjavíkurdeild
Rauða kross Íslands. Ríkið
var einnig með í undirbúningsferlinu en dró sig út og
síðan stofnaði félagsmálaráðuneytið Fjölmenningarsetur á Ísafirði í staðinn.
Hins vegar kom ríkið að Alþjóðahúsinu í fyrsta sinn í
fyrra. Þá fengu við örlítið af
fjárlögum og gerðum samning við félagsmálaráðuneytið,“ segir Einar.
Týpískur dagur hjá Einari snýst mikið um fundarhald, bæði innanhúss og
utan.
„Innanhúsfundirnir
snúast til dæmis um starfs-

mannamál og þau verkefni
sem við erum með í gangi
hverju sinni. Utanhúsfundirnir eru síðan um ýmis samstarfsverkefni, stefnumótun
og upplýsingamiðlun. Þetta
er umsvifamikil starfsemi
og heilmikið umstang bæði
varðandi rekstur og starfsmannahald. Síðan er þetta
mikil pólitík og hugmyndafræði. Þess vegna er líka
mikilvægt að átta sig á því
hvað er að gerast í samfélaginu hverju sinni,“ segir Einar
og bætir við: „Samfélagsleg
verkefni eru það skemmtilegasta við starfið. Og ég
vildi að ég hefði meiri tíma
til þess að velta fyrir mér
hvað er að gerast, sjá fyrir
ákveðna þróun og reyna að
hafa jákvæð áhrif á mál innflytjenda á Íslandi. Enda er
margt sem þarf að breyta til
að ná jöfnum rétti,“ útskýrir
Einar og segir það leiðinlegasta við starfið að hafa ekki
nægilegt fjármagn. „Það
versta er að geta ekki framkvæmt allar þær góðu hugmyndir sem rata inn á borð
til mín og þurfa sífellt að
vera stífur í peningamálum
og halda aftur, til að reksturinn gangi upp.“
Alþjóðahúsið er að sögn
Einars fjármagnað með 25
prósenta framlagi frá ríki
og sveitarfélögum sem eru
í samstarfi við húsið. Restinni er sjálfaflað með sölu
á þjónustu á borð við námskeiðahald og túlkaþjónustu.
„Við túlkum á 60 tungumálum og ráðum til þess verktaka og tökum umboðslaun.
Síðan erum við með ýmis
námskeið, meðal annars íslenskunámskeið fyrir útlendinga og námskeið fyrir fyrirtæki og stofnanir um fjölmenningarleg samskipti sem
við sérsníðum að starfsemi
hvers og eins,“ segir Einar
sem er á leið til Danmerkur
eftir helgi í spennandi erindagjörðum. „Fram undan er
fundur hjá nýskipaðri nefnd
með fulltrúum allra Norðurlandanna. Þessi nefnd mun
síðan veita norræna menningarsjóðnum ráðgjöf um
hvernig nálgast megi betur
nýja íbúa Norðurlandanna
og það verður spennandi að
sjá hvað kemur fram á þessum fundi,“ segir Einar.
rh@frettabladid.is

STYRKIR

Styrkir
Barnavinafélagið Sumargjöf
auglýsir styrki til rannsókna, lista og
þróunarverkefna, sem nýst gæti börnum
á leik- og grunnskólaaldri.
Umsókn, ásamt greinargerð um verkefnið,
skal senda fyrir 15. febrúar 2008.
Stjórn Barnavinafélagsins Sumargjafar áskilur sér rétt
til að óska eftir nánari upplýsingum um verkefnið og
fjármögnun þess og leita umsagnar fagaðila.
Reykjavík 17. janúar 2008
Barnavinafélagið Sumargjöf.
Pósthólf 5423, 125 Reykjavík
Netf: sumargjöf@simnet.is

STYRKIR ÚR
HÚSVERNDARSJÓÐI
REYKJAVÍKUR

Fundarboð frá Félagi leiðsögumanna
Almennur félagsfundur um kjaramál verður haldinn
miðvikudaginn 24. janúar kl. 20:00 að Mörkinni 6, 108
Reykjavík. Fundurinn verður haldinn í sal 4x4 klúbbsins á
efstu hæð.
Stjórnin

Húsverndarsjóður Reykjavíkur auglýsir eftir
umsóknum um styrki til viðgerða og endurgerðar á byggingum í Reykjavík, sem hafa sérstakt
varðveislugildi af sögulegum og byggingarsögulegum ástæðum. Bent skal á að endurgerðir á
ytra byrði húsa til upprunalegs stíls og viðhald
húshluta sem taldir eru hafa mikið gildi til varðveislu vegna heildarsvips svæða s.s. klæðningar, steyptar þakrennur og garðveggir njóta
forgangs.
Eftirtaldar upplýsingar skulu koma fram á þar
til gerðum umsóknareyðublöðum:
1. Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum.
2. Tímaáætlun.
3. Kostnaðaráætlun um fyrirhugaðar
framkvæmdir.
4. Nýjar ljósmyndir af húsi og eldri, ef til eru.
Umsóknir skulu berast til Skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur, Borgartúni 3, 105 Reykjavík,
fyrir 13. febrúar 2008.
Eyðublöð liggja frammi á Árbæjarsafni,
Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkur,
Borgartúni 3 og á heimasíðu Skipulags- og
byggingarsviðs, www.skipbygg.is, þar sem
hægt er að fylla út umsókn og senda rafrænt
á netfangið skipulag@reykjavik.is.

Auglýsing um fasteignagjöld

HZcY^[jaaigV"
c{bh`Z^Â
GVjÂV`gdhh^ch
=Z[jgÄ{]j\V{VÂhiVg[V
k^Â]_{aeVghig[ZgaZcY^h4
GVjÂ^`gdhhÏhaVcYhVj\aÅh^gZ[i^gjbh`cjb
jbÄ{iii`jhVbcdgg¨cjhZcY^[jaaigVc{b"
h`Z^Â^hZb]VaY^ÂkZgÂjgBjcVÂVgcZh^
.#¶&)#bVgh'%%-#6aahbjcj'*Ä{iiiV`ZcYjg
iV`VÄ{iic{bh`Z^Â^cj!ÄVgV[[^bb{kZ\jb
GVjÂV`gdhhÏhaVcYh#
Ã{iiiV`Vc{bh`Z^Â^cjZg[dghZcYVÄZhhVÂ\ZiVhiVg[VÂ
hZbhZcY^[jaaig^GVjÂV`gdhhÏhaVcYh{VaÄ_ÂVkZiikVc\^
ZckZ^i^gZ``^ign\\^c\j[ng^gha`jhiVg[^#
>cci`jh`^angÂ^ZgjbZccijc{]{h`aVhi^\^d\b^cchi
Äg^\\_Vi^a[^bb{gVhiVg[hgZnchaV#B_\\ÂgVgZch`j"
`jcc{iijiajÂjd\h`g^[jÂjb{a^Zg`gV[^hiZc`dhijg
ZgZ[jbh¨`_VcY^]Z[jgÄVg[ng^gjiVc`jcc{iiVZ^cjV[
ÄZ^bijc\jb{ajbhZbcdijÂZgj^ccVc6aÄ_ÂVGVjÂV
`gdhh^ch![gch`j!he¨ch`jd\VgVWh`j#
Ìg^Â'%%-aZ^iVgGVjÂ^`gdhhÏhaVcYhhghiV`aZ\VVÂhg"
[g¨Â^c\jbhZb\¨ijhiVg[VÂbZÂ6aÄ_ÂVg{Â^GVjÂV
`gdhh^chVÂkVich[ajcd\[g{kZ^ijd\{]Z^aWg^\Â^hhk^Â^
ZcZ^cc^\[gch`jb¨aVcY^[a`^bZÂ]{h`aVbZccijci^a
VÂhiVg[VVÂkZgcYVabZcc^c\h{{iV`Vhk¨Âjb#GZnchaV
h`Åghajh`g^[jbd\kZg`Z[cV"d\[_{gb{aVhi_gcjcZgb^`^aa
`dhijg[ng^gaad[Vc\gZ^cYhig[#GZnchaVV[VaÄ_ÂaZ\jb
hVbh`^eijbZgZ^cc^\`dhijg#
Jbh`c^gWZg^hii^a@g^hicVgÓaV[hYiijg`g^hi^c5gZYXgdhh#^h
[ng^g&#[ZWgVgc¨hi`dbVcY^#Jbh¨`_ZcYjgZgk^chVbaZ\VhiWZÂc^g
jbVÂcdiVhiVÂaVÂjbh`cVgZnÂjWaVÂhZbZgVÂ[^ccV{gVjY^"
`gdhh^cc#^h!ÄVgZgZ^cc^\VÂ[^ccVc{cVg^jeeaÅh^c\Vgjb^cci`j"
h`^angÂ^{hVbiVabZccjbjeeaÅh^c\jbjbc{bh`Z^Â^Â#

Auglýsing um fasteignagjöld
í Reykjavík árið 2006

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Reykjavík 2008 verða sendir út næstu daga
sem og greiðsluseðlar fyrir fyrstu greiðslu. Reykjavíkurborg sér um innheimtu
gjaldanna.
Fasteignagjöldin skiptast í fasteignaskatt, lóðarleigu, holræsagjald, vatnsgjald
og sorphirðugjald.

Fjármálaskrifstofa
Reykjavíkurborgar
framkvæmir
á fasteignaskatti
og holræsagjaldi
Álagningarseðlar fasteignagjalda
í Reykjavík
2006 verðabreytingar
sendir út næstu
dagasem og greiðsluseðlar
fyrstu
elliog
örorkulífeyrisþega
eftir
yﬁ
rferð
skattframtala,
þarf
því
ekki
að
sækja
sérstaklega
greiðslu. Tollstjórinn í Reykjavík sér um innheimtu gjaldanna.
um lækkun eða niðurfellingu þessara gjalda.

Fasteignagjöldin
skiptast í fasteignaskatt,
lóðarleigu,
holræsagjald,
vatnsgjald
og sorphirðugjald.
Við
álagningu fasteignagjalda
nú í janúar
verður
afsláttur elliog
örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við tekjur ársins 2006.
Fjármálasvið framkvæmir breytingar á fasteignaskatti og holræsagjaldi elli- og örorkulífeyrisþega eftir yfirferð
Þeir sem fengu lækkun á fasteignaskatti og holræsagjaldi á liðnu ári, fá einnig lækkun á
skattframtala. Þarf því ekki að sækja sérstaklega um lækkun eða niðurfellingu þessara gjalda.
árinu 2008, að teknu tilliti til tekju- og eignaviðmiðunar.
Þegar álagning vegna tekna ársins 2007 liggur fyrir á þessu ári, verður afslátturinn endanlega
Þeir sem fengu lækkun á fasteignaskatti og holræsagjaldi á liðnu ári, fá að óbreyttum aðstæðum einnig lækkun á
ákvarðaður og verða þá allar breytingar tilkynntar bréﬂega.
árinu 2006, að teknu tilliti til tekju- og eignaviðmiðunar. Skilyrði lækkunar eru að viðkomandi elli- eða örorkulífeyrSkilyrði
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skv. B-lið
68. gr. lagafasteignar
nr. 90/2003og/eða
um tekjuskatt
eignaskatt.
vaxtabótum
vegna
hennar
B-lið 68. gr.tillaga
90/2003
um
tekjuskatt
Einungis er veitt
lækkun
vegnaskv.
íbúðarhúsnæðis
eiginnr.
nota.
Borgarráð
hefur
ákveðið og
að tekjumörk elli- og örorkueignaskatt.
Einungis
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lækkun vegna
íbúðarhúsnæðis
eiginhækki
nota.um 4 % á milli ára og verði eftirlífeyrisþega vegna
lækkunar
fasteignaskatts
og holræsagjalds
á árinutil2006
farandi miðað
við tekjur
liðins
Borgarráð
hefur
ákveðið
aðárs:
tekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega vegna
lækkunar fasteignaskatts og holræsagjalds á árinu 2008 hækki um 11,4% á milli
100% lækkun:
ára og verði eftirfarandi miðað við tekjur liðins árs:
Einstaklingar með tekjur allt að kr. 1.560.000Hjón með
tekjur allt að kr. 2.180.000100%
lækkun:
Einstaklingar með tekjur allt að kr. 2.080.000.
80% lækkun:
Hjón
með tekjur allt að kr. 2.920.000.
Einstaklingar
með tekjur á bilinu kr. 1.560.000- til kr. 1.790.00080%
lækkun:
Hjón með tekjurmeð
á bilinu
kr. 2.180.000kr. 2.440.000Einstaklingar
tekjur
á bilinu kr.til2.080.000
til kr. 2.400.000.
Hjón með tekjur á bilinu kr. 2.920.000 til kr. 3.260.000.
50% lækkun:
50%
lækkun:
Einstaklingar með tekjur á bilinu kr. 1.790.000- til kr. 2.080.000Einstaklingar með tekjur á bilinu kr. 2.400.000 til kr. 2.790.000.
Hjón með tekjur á bilinu kr. 2.440.000- til kr. 2.910.000Hjón með tekjur á bilinu kr. 3.260.000 til kr. 3.890.000.

Við álagningu
fasteignagjalda
nú í janúar
verður afsláttur
elli-allar
og örorkulífeyrisþega
Umhverﬁ
ssvið
Reykjavíkurborgar,
Skúlagötu
19, veitir
upplýsingar til bráðabirgða miðaður við
tekjur ársins
2004. Þegar
álagning vegna
ársins 2005 liggur
fyrir í 411
ágúst
á þessu ári, verður afslátturinn endanlega
varðandi
álagningu
og breytingar
á sorphirðugjaldi
í síma
8500.
ákvarðaður
og verða
þá allar breytingar
tilkynntarábréflega.
Einnig
má leita
upplýsinga
með tölvupósti
netfangið sorphirda@reykjavik.is.
Orkuveita
Reykjavíkur,
Bæjarhálsi
1, veitir
varðandivarðandi
álagningu
og og breytingar á sorpUmhverfissvið
Reykjavíkurborgar,
Skúlagötu
19,upplýsingar
veitir allar upplýsingar
álagningu
breytingar
vatnsgjaldi
í síma
hirðugjaldi íásíma
411-8500.
Einnig516
má 6000.
leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið sorphirda@reykjavik.is.
Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið or@or.is.
Orkuveita Reykjavíkur,
Bæjarhálsi 1, veitir upplýsingar
sem snerta álagningu
og breytingar
á vatnsgjaldi í síma 516Fjármálaskrifstofa
Reykjavíkurborgar,
Ráðhúsi Reykjavíkur,
veitir upplýsingar
varðandi
6000.
Einnig
má
leita
upplýsinga
með
tölvupósti
á
netfangið
or@or.is.
álagningu annarra fasteignagjalda og breytingar á þeim í síma 411 3636.
Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið fasteignagjold@reykjavik.is.
Fjármálasvið Reykjavíkurborgar, Ráðhúsi Reykjavíkur, veitir upplýsingar um álagningu annarra fasteignagjalda og
breytingar á ofangreindra
þeim í síma 411-3602.
Einnig mákr.leita
upplýsinga
með 2008
tölvupósti
Gjalddagar
gjalda umfram
25.000
fyrir árið
eru:á netfangið innheimta@reykjavik.is.
1. febrúar, 1. mars, 1. apríl, 1. maí, 1. júní og 1. ágúst.
Gjalddagar ofangreindra gjalda umfram kr. 20.000- fyrir árið 2006 eru: 1. feb., 1. mars, 1. apríl, 1. maí, 1. júní og
Gjalddagi
1. ágúst. gjalda undir kr. 25.000 og gjalda þeirra gjaldenda er völdu
eingreiðslu
fasteignagjaldanna
er gjalda
1. maí.
Gjalddagi gjalda
undir kr. 20.000-, og
þeirra gjaldenda er völdu eingreiðslu fasteignagjaldanna er 1. maí.
Hægt er að leita upplýsinga um ofangreind atriði á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
Hægt að leita upplýsinga um ofangreind atriði á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

www.reykjavik.is
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Reykjavík, 15. janúar 2006
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Borgarstjórinn
í Reykjavík
Reykjavík,
20. janúar
2008.
Borgarstjórinn í Reykjavík
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Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar
2008 og 2009

F.h. Framkvæmdasviðs Reykjavíkurborgar, mannvirkjaskrifstofu:

Efling atvinnuþróunar og nýsköpunar

Norðlingarskóli – jarðvinna – Útboð nr. 08001.

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að veita alls 100 milljónum króna árið 2008 til eflingar atvinnuþróunar
og nýsköpunar á þeim svæðum sem verða fyrir aflasamdrætti vegna skerðingar þorskaflaheimilda.
Styrkhæf svæði eru sveitarfélög og eyjar þar sem hlutfall starfa í veiðum og vinnslu er 10% eða
hærra. Áformað er að í fjárlögum ársins 2009 verði 100 milljónir sem verður ráðstafað á sama hátt.
Auglýst er eftir umsóknum um stuðning við verkefni á viðkomandi svæðum. Umsækjendur
geta verið sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklingar. Hámarksstyrkur er 8 milljónir króna, þó
aldrei hærri en 50% af viðurkenndum heildarkostnaði verkefnisins. Hámarks hlutafé er 8
milljónir króna, þó að hámarki 50% af heildarhlutafé.

Útboðsgögn fást afhent, hjá síma- og upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 28. janúar 2008 kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12071
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Styrkir verða veittir til:
Stofnkostnaðar annars en kaupa/byggingar húsnæðis, véla og tækja.
Þróunarkostnaðar á vöru og/eða þjónustu
Markaðssetningar á vöru og/eða þjónustu.
Við afgreiðslu umsókna verður sérstaklega litið til langtímaáhrifa verkefna, sköpunar nýrra starfa á
svæðunum og hversu hratt störfin geta orðið til. Ekki er um að ræða styrki/hlutafé til menntunar- og
rannsóknarverkefna.
Umsóknum skal skila fyrir 19. febrúar 2008 til atvinnuþróunarfélaga eða samtaka sveitarfélaga á
viðkomandi svæði á sérstökum umsóknareyðublöðum sem hægt er að nálgast á heimasíðu
Byggðastofnunar (www.byggdastofnun.is). Tenglar á heimasíður atvinnuþróunarfélaganna og
samtaka sveitarfélaga eru á heimasíðu Byggðastofnunar undir ,,innlent samstarf“.

Útboð
Leikskólinn við Ketilsﬂöt - 2. áfangi
Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í 2. áfanga
Leikskólans við Ketilsﬂöt.
Verkið fellst í fullnaðarfrágangi innanhúss þ.m.t einangrun
og klæðningu útveggja, uppsettning milliveggja, raf og
vatnslagna, málunar, innréttinga og gólfefna.
Verkinu skal skila í tveimur áföngum.
1. áfanga 15. júlí 2008 (3 deildir af 6)
2. áfanga 15.des 2008. (fullbúið að innan)
Útboðsgögn verða afhent á geisladisk á skrifstofu Tækni-og
umhverﬁssviðs Akraneskaupsstaðar f.o.m mánudeginum
21. janúar 2008 og eru þau endurgjaldslaus. Hægt er að fá
gögnin útprentuð gegn gjaldi, kr 3.000.Tilboð í verkið verða opnuð á skrifstofu Tækni-og umhverfissviðs Akraneskaupstaðar að Dalbraut 8 þann 5. febrúar
2008 kl 11:00 í viðurvist þeirra sem þess óska.
Verkefnastjóri
Tækni-og umhverﬁssviðs Akraneskaupsstaðar

FORVAL
Fjölbrautaskólinn við Ármúla - Viðbygging

JÁRNIÐNAÐARMENN

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

ÍSTAK óskar eftir að ráða járniðnaðarmenn á járnsmíðaverkstæði.

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

Umsækjendur þurfa að hafa starfsreynslu í járnsmíði.

um 650 manns, víðsvegar um landið
sem og erlendis.

Í starfinu felst nýsmíði og uppsetning stálvirkja auk breytinga og
viðhalds á tækjabúnaði.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem
var stofnað árið 1970 og hefur annast
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

fyrirtæki og einstaklinga.

Auglýsingasími

Verkið felst í byggingu ~2.700 m2 viðbyggingar
sem rísa skal á lóð skólans. Einnig tilheyrir
verkinu að breyta hluta núverandi skólabyggingar.
Helstu upplýsingar um útboðið:
Útboðstími: Afhending útboðsgagna verður
eigi síðar en 19. febrúar 2008
Áætlað upphaf verks: Vorið 2008
Verklok: Í áföngum á árunum 2009 og 2010
Forvalsgögn verða afhent frá og með
þriðjudeginum 22. janúar 2008 í mótttöku
VSÓ Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 Reykjavík.
Hægt er að óska eftir gögnum á rafrænu formi.

Útboð í gangi:
Nr.

205

– Mest lesið

VSÓ Ráðgjöf, fyrir hönd Menntamálaráðuneytis Íslands og Reykjavíkurborgar, efnir til
forvals vegna viðbyggingar Fjölbrautaskólans
við Ármúla til að velja þátttakendur í lokað
útboð.

Heiti

Endurnýjun og viðhald
(á íbúðarhúsnæði – verktakavinna)

Tilboðsfrestur

Staða

25.01.2008

Opið fyrir tilboð

Umbeðnum upplýsingum í forvalsgögnum skal
skilað í móttöku VSÓ Ráðgjafar eigi síðar en
kl 15:00 þriðjudaginn 5. febrúar 2008. Allt að
sjö hæfum aðilum verður gefinn kostur á að
taka þátt í lokuðu útboði.
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Mitsubishi Pajero 2800 árg. ‘99 ek. 180
þ. Þarfnast lagfæringar. Verð 600 þ.
Uppl. í s. 844 9074.

BÍLAR &
FARARTÆKI

8–17

Jeppar

Skoda Octavia Station árg. 06/’05, dísel,
ssk, ek. 235 þús. V. 1250 þús. S. 894
5800.

Yfirtaka á láni

Touareg V8

VW Touareg V8 4,2 Svartur árg. 2004
ek. 85 þ. Leður, xenon ljós, rafmagn í
sætum, topplúga og.fl. Flottur bíll. Fæst
gegn yfirtöku láni. Uppl. í s. 659 4567.

Toyota Tacoma Doublecab, árg. 2006,
ek.34þús.km, Sjálfsk. 38“ Breyttur,
Loftpúðar aftan, ARB lás að framan
og fl. Verð 5200þús.kr, áhv.1090þús.kr.
Gullfallegur bíll!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Suzuki Vitara 2000 dísel, sjsk. árg. ‘00,
ek. 125 þús. V. 720 þús. S. 897 5758.

Isusu Trooper ‘99. Ek. 205 þ. Mjög
vel með farin. Ákhv. 750 þús. Uppl. s.
897 1699.

Corolla Ek106þús.km.5g.álf.CD.Toppbíll.
Ásett 690þús.Fæst á 560 þús stgr
s8258081

0-250 þús.

M.Benz E200 K árg. 04/2004 ek. 58
þús. Ssk, topplúga ofl. Tilboð óskast.
Áhvílandi 2.800 þús. Afb. Ca 50 þús.
Mjög sparneytinn og skemmtilegur bíll.
S. 820 1125.
Ford Explorer XLT ‘06, ek. 56 þús. S+V
dekk, fallegur bíll á yfirtöku á láni 45-46
þús á mán. Fallegur bíll á góðu verði.
Uppl. í s. 867 4004.

Pajero ‘96, 2.8 dísel, sjsk. Góður bíll, ný
snjódekk. V. 570 þús. S. 897 1596.
Jeep Cherokee árg.’94, ek.182 þús.km.
2.5. bsk. Sk.08. Mikið endurnýjaður í
toppstandi. Verð 230 þús. s..8203478

Bílaframleiðendur verða að losa um
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup
á brunaútsölu ársins! Jeep Grand
Cherokee, Ford Explorer, Dodge
Durango. 2007/08 Jeppar frá 2500þús
og pallbílar frá 1990þús. Nýjir/Nýlegir
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10%
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími
5522000 www.islandus.com

Honda Elantra 1600 03/’99 ek. 139 þ.
Ssk., nýsk., nýtt í bremsum og geymir.
Verð 230 þ. Uppl. í s. 820 4469.
Hyundai Accent ‘ 97. Sk ‘08 ek. 96 þús.
Bíll í mjög góðu standi. Verð aðeins 220
þús. Uppl. s. 695 9199.

Bílar til sölu
BMW X5 4.4i 2003 á 20“ felgum og
dekkjum. Ný 18“ vetrardekk og felgur
fylgja. Upplýsingar í síma 899 7178.

Terrano árg. ‘99, ek. 155þ. 1 eigandi frá
upphafi. V. 850þ eða tilboð. Uppl. í s.
866 6619.

250-499 þús.

Subaru Legacy árg. ‘99 ek. 124 þús.
km. Sjálfskiptur. Sumar- og vetrardekk.
Dráttarkrókur. Verðtilboð arnar-h@simnet.is 8626712
Nissan Almera ‘03 bsk. Ekinn 93 þúsund. Gylltur. Fæst gegn yfirtöku á láni.
Uppl í síma 865 3229.
Ford F150 (supercup) 4x2 árg.’01. Ek
110 þús. Ásett verð 700 þús. Tilb. 400
þ. stgr. Uppl. í s. 663 6666.

Splúnkunýr 2008 Toyota Landcruiser
200 um 2 milljónum undir listaverði!
Láttu okkur spara þér sporin og milljónirnar. Eitt símtal og þú færð betra
tilboð í lúxusbíla hjá okkur t.d. í nýjan
Porsche eða Mercedes Benz. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30%
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki.
Sími 5522000 www.islandus.com

Til sölu BMW 530i árg.’03, ek. aðeins
78 þ km. Innfl af B&l. Gæðingur sem
vert er að skoða. V. 3.390 þ. Uppl. í s.
892 1559.

MMC Pajero GLS V-6 3000 bensín ‘96.
7 manna, sjálfsk., ek. 177 þús. km.
Álfelgur og annar gangur af álf. fylgir.
Verð. 630 þús. Uppl. í s. 862 4405.

Fæst gegn yfirtöku

Land Cruiser / Hilux !!! Nýjar felgur og
heilsársdekk 265/65/17“ Michelin og
Toyota nýja lookið ! Verð 100 þ Uppl.
s 860 8488.

1-2 milljónir

Nýr Toyota Land Cruiser 200 V8 5.7L
með öllu. 3 ára ábyrgð. Verð 9,8 m.
Sími 660 0290

Til sölu hjá Olíudreif

Volvo S 80 árg 2001 ekinn 63 þ m
leður topplúga 16“ álfelgur sumar og
vetrardekk verð 1,790,000- áhv lán
1.020.000- ath skipti á ódyrari upplí
síma 847-6652 Röggi

Toyota Yaris Sol. Des’99. Ek.133.000
km. Beinsk. Vetrar/sumardekk. Verð
400.000 kr. Uppl. í s. 6929788

Til sölu Infiniti FX 35 árg. 2003 20“ felgur
bakkmyndavél, DVD, bose kerfi ofl.ofl.
Ásett verð 3,9 m áhvílandi 3.280.000.
Uppl. í s. 896 5290.

Hyundai Accent árg 2000 ek 46.000
km V kr 410.000 Frekari upplýsingar í
S 6591957

6x2 MAN 24.464 árg. 2001 4x2 MAN
19.364 FLC árg. 2000. Bifreiðin er til
sýnis hjá Olíudreifingu á Gelgjutanga.
Upplýsingar í síma 550 9946 & 860
6884

Range Rover V8 4.6ltr. Ny vél. Nyleg
dekk Garmin GPS. 350.00 stgr. GSM
868-2691
Sidekick í mjög góðu standi. 4 auka
negld 33“ á felgum fylgja. Yfirtaka á láni
(350) + 50.000 út. Sími: 843 0454

Ford F 350 FX4 2006 35“, 6,0 disel, ek.
29 þ. km. Brimborgarbíl í ábyrgð. 6 gíra
bsk., 6 manna, rafm., í öllu, toppl., leður
og fl. Eins og nýr. Getur fengið með
eða án húss. Lán 3680 þ. ásett verð
4090 þ. Skoða tilb. og skipti. Uppl. í s.
820 4469.

AYGO skr.05/06 EK.17þús. Beinsk. S/V
dekk með. Ekkert út, yfirtaka á láni frá
Elísarbet C.a. 30þús á mán með öllu!
S. 8690309

Dekurbíll til sölu. WV. Golf ‘98, ekinn
ca. 72 þús. km. Lítur mjög vel út og er
í góðu standi, skoðaður nýlega án ath.
semda. Dökkrauður á litinn, hefur hlotið
mjög gott viðhald. Selst á 400 þús. stgr.
Uppl. í s. 691 2242.
Dökkrauður WV. Golf árg 98, ekinn ca
73þús. til sölu. Dekureintak, hefur hlotið
einstakt viðhald og athugasemdalausa
skoðun nýlega. Llítur mjög vel út, selst á
400þús stgr. Uppl í síma 6912242.
350 þús.Sendiferðabíll Haunday H-1
árgerð 1999. DISEL ekinn 155. SK 08.
Mikkael S:6938400

Stórkostlegt eintak! Opel Corsa aðeins
ek. 69 þ. árg. ‘00. Verð aðeins 400 þ.
S. 616 6970.

Til sölu Toyota Yaris 5 dyra, árgerð 2001.
Uppl í s. 895-0685.

Ath. öll skipti

Subaru Impreza Turbo GT, árg.’00. Ný
túrbína, blitz túrbo timer, nýjar 19“
álf. Ný dekk. Smurbók. Fullt af aukab.
Tilboð óskast. S. 824 4139.

Nissan Patrol 44“. 11. 2004.
Leðurklæddur, ssk., topplúga, einn með
öllu. Tilbúinn á fjöll. Verð 6,8 mil. S.
862 5477.
Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn
kraft með minni eyðslu. Allt að 70%
aukin sparneytni! HYBRID tvinnbílar frá Toyota, Ford, GMC, Lexus og
Honda á islandus.com. Nýjir/Nýlegir
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10%
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími
5522000 www.islandus.com
Toyota Landcruiser 120-VX-Diesel sjálfskiptur árg. 10/05 ekinn 32.000 km,
upph. 33“. Dráttarbeisli, filmur, grillgrind
og fl. Verð 5.490.000 staðgreitt engin
skipti. Upplýsingar í sima 849-9987
Stefán.

500-999 þús.

T. Corolla árg. 00 s.s. 1600 rauður 5d.
hb. vetrard. Verð 530 Uppl. 660 3853
Nylegur Kía Picanto ek. 2500 km.
Rauður, Kostar nýr 1490 þús. Fæst á
yfirtöku láns á ca. 1100 þús. Uppl. í s.
898 0187.

Cadillac Fleedwood árg ‘86, 4 dyra,
innfluttur 2007. Grár á litinn, pluss,
rafmagn í öllu, ryðlaus bíll, ek. aðeins
67000 mílur frá upphafi, skoð. ‘08.
VERÐ 1.150.000. Tilboð óskast. kr Uppl.
í s. 842 6605

Mazda 5 sport 2006, 7 manna, xenon
ljós, þokuljós ofl. Verð 1950 þús. stgr.
S:8994400

2 milljónir +

Til sölu Mitsubishi Lancer árgerð 2000
með drifi aftan og framan. Bíll í topp
standi verð: 390.þús.
Honda Accord , árg.’05, ek. 33þ., sumar
og vetrardekk á álfelgum. Yfirtaka á láni
möguleiki. V. 2150þ. S. 893 7371.

Renault Megane 30/12/02 á götuna
fæst geng yfirt. á láni. 1 afb. í mars. Lítur
vel út og í toppstandi. Sparneytinn. S.
660 2826.

Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær
Landcruiser út með kraft, sparneytni
og lægra innkaupsverði. 270 hö,
7,5L/100km. 2008 frá 4490þús. Einnig
2007 tilboðsbílar. Frá 3500þús. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30%
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki.
Sími 5522000 www.islandus.com

Til sölu Volvo XC 90 árgerð 2003 mjög
vel með farinn ekinn aðeins 54.000 km.
Verð 3.300.000 Upplýsingar í síma 822
1212 eða 698 2472

Vel með farinn Nissan Maxima 2l, árg
1999, ek 102 þ, sjálfsk, leður +hiti í
sætum, mp3 cd spilari, nýjar álfelgur,
vetrar og sumardekk. Verð 790 þ. Uppl í
síma 695 0381.
Hvítur Yaris árg. 2006 til sölu gegn
yfirtöku á 1.260.000 láni. Ekinn 42 þús.
nánari uppl. í síma 663 3797

TOYOTA YARIS SOL 2006 1.3 sjalfsk.
Ekinn 26þ 5 dyra Listaverð um 1.4 millj.
hagstætt lán um 1,3 millj. 19þ pr. mán.
ALBERT S:8210626

BMW-M5 Verð 4.990.000 kr Áhvílandi
4.100.000 kr Árgerð 2002. Svartur.
Slagrými 4941 cc. 400 Hestöfl. Einn
með alveg öllu. Upplýsingar sima
8975298

Auðveld kaup

Jeep Wrangler X 2004 4,0 ssk., 33“
breyttur,nýjar felgur + dekk, ek. 20 þ.
áhv. 2670 þ. ásett verð 2990 þ. afb ca.
40 þ. á mán. Uppl. í s. 820 4469.
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Hjólbarðar
35 x 12,5 R 15 nagladekk á Wild Spirit
6 gata álfelgum til sölu. Verð 100 þ. S.
892 6166.

Til sölu Landcruiser 90, árgerð 2001, 38
„ breyttur. Uppl. í s. 895-0685.

Varahlutir
Ski-Doo MXZ Renegade 800 ‘02 Ek.
7.655 km. 1,5“ belti nýlegt, brúsagrindur, rafgeymir, panna, hita- og bensínmælir. Kr. 530 þ. Mótormax, Kletthálsi
13, 563 4400. www.motormax.is

Málarar

Til sölu

Íslenskir málarar ehf. Öll málningarþjónusta. www.mala.is S. 517 7335.
Löggildir málarameistarar.
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.
Málun á spörslun. Tilboð og tímavinna.
Vöndu vinnubrögð og gott verð. Uppl. í
s. 847 6113.

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 825 0083.
Til sölu Toyota Hilux árgerð 2004, 38“
breyttur. Uppl. í s. 895-0685
Musso árg. ‘97 er á 36“ og 38“ fylgir.
Loftlæstur framan og aftan, lækkuð
hlutföll. Fyrrum björgunarsveitabíll. Ek.
70 þ. Ásett v. 900 þ. S. 895 9705.

Ski-Doo MXZ Renegade X 800 ‘05
Aukahlutir brúsagrind, 12l. brúsi, taska
á stokk, ( belti 1,75“ rafstart og bakkgír).
Kr. 890 þ. Mótormax, Kletthálsi 13, 563
4400 www.motormax.is

Vélar ehf. Vatnagarðar 16

Húsaviðhald

Alternatorar og startarar í báta, bíla og
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar.
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

ÞJÓNUSTA
GB tjónaviðgerðir óska eftir vönum bifreiðasmið til starfa. Viðkomandi þarf að
hafa góða fagþekkingu, vera vandvirkur
og geta hafið störf sem fyrst. Einnig
óskum við eftir manni til að sjá um þrif
á bílum og fl. Upplýsingar gefur Gulli í s:
891-7424/ Elli 862-0086 eða á staðnum
Dragháls 6-8 Reykjavík

Polaris Fusion 600 121 2006 Ek.
900km, 120 hö, hlífðarpanna, handahlífar, grófara belti, negldur. Verð 760
þ. Mótormax, Kletthálsi 13, 563 4400
www.motormax.is

Hreingerningar

Alspá
445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Tvítug háskólastúdína óskar eftir lítilli íbúð eða að gerast meðlegjandi.
Reyklaus, reglusöm og lofar skilvísum
greiðslum. Upplýsingar í síma 8693084
eftir kl. 17

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393
892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. -öll málningarvinna háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygjanl.)

Pallbílar
Yamaha Phazer Mountain ‘07 Ek.
aðeins 900 km. Eins og nýr. Fylgihlutir:
Hlífðarpanna, neglt belti, yfirbreiðsla,
rúða. Verð 980 þ. S. 563 4400 www.
motormax.is

Bílaframleiðendur verða að losa um
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup
á brunaútsölu ársins! 2007/08 Ford
F150, Toyota Tacoma eða Dodge RAM
frá 1990þús! Einnig stærri pallbílar og
sendibílar benzín/dísel á útsölu. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30%
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki.
Sími 5522000 www.islandus.com

Skemmtanir

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Úrval notaðra vélsleða. Allar stærðir
og gerðir. Dýrir og ódýrir. Úrvalið er í
Mótormax, Kletthálsi 13. S. 563 4400.
www.motormax.is

Vélar og verkfæri
ÖLDURÓT

Alhliða danstónlist fyrir öll tækifæri.
Uppl. í síma 895 9376 og 866 2169.

Garðyrkja

Trésmíði

Vélsleðar

Smiður getur bætt við sig verkefnum.
Uppl. í s. 897 8779.
Arctic cat M7 141“ flottur sleði á negldu
belti ekin 2000km. Sími 89891074821589

Önnur þjónusta
Snjómokstur. Tökum að okkur snjómokstur á höfuðborgarsvæðinu allan
sólarhringinn. S. 820 0070 & 577 5177
Línuborun ehf.

Slökkvitæki ehf

Flísalagnir

Fallegur Arctic Cat 700cc
langur Sleði

Getum bætt við okkur verkefnum í
múrverki og flísalögnum. Upplýsingar í
síma 699 6069.

Arctic Cat 700cc, árg. ‘95, ek. 5500 km.
Góður kraftur, langur sleði, 2 manna,
neglt belti, grind aftan á, nýtt skíði.
Ekkert slit og rosa heillegur. Fýkur í
gang. Hefur verið geymdur innandyra
frá upphafi. Uppl. í s. 691 7896.

Hlöðum og seljum slökkvitæki fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Sækjum
tækin og skilum. Seljum einnig allt
tengt brunavörnum. Gott verð og persónuleg þjónusta. Slökkvitæki ehf. Sími
565 4080.

Pípulagnir

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315.
Smiðslausnir ehf. Tökum að okkur uppsetningu á hurðum, innréttingum og
önnumst alla almenna smíðavinnu.
Nánari uppl. s. 578 7979.

KEYPT
& SELT
Hljóðfæri

Tölvur

Spádómar

Sendibílar
Bíll og vinna,Atego 1217’98 heilopnun á
hlið,lyfta,7,5m kassi, v1,9 s 6610344

Kerrur
Hestakerra til Sölu.

3ja hesta kerra til sölu árgerð 2007,
lítið notuð. Verð 750.000. Upplýsingar:
Gunnar 893 0094.

Ráðgjöf
Stál og ráðgjöf ehf Fyrirtæki sem sér
um: Sölu og uppsetningu stálgrindarhúsa Hönnun stálgrinda og íbúðahúsa Framkvæmdaeftirlit og tilboðsgerð Getum bætt við okkur verkefnum
Upplýsingar gefur: Hans Jörgen, byggingafræðingur Sími 858-0360. Júlíus,
byggingafræðingur Sími 858-0370.

Til bygginga
Gámar til sölu, 6, 8, 10 og 20 feta. Uppl.
gefur í Maggi í S. 848 3216.
850 lm af nýju girðingarefni með
steyptum undirstöðum, kjörið í kringum byggingasv., verð 4.500 kr stk m/vsk
(girðing og steypt undirstaða), uppl. í s.
660 2407, Grétar.
Til sölu tveir WC skúrar, sitthvor eining
ca. 1m x 1m, verð 150.000 m/vsk stk.
Uppl. í s. 660 2407, Grétar.
Iðnaðarhurðir, hef til sölu 5 stk.
Flekahurðir, verð 180.000 kr. stk m/vsk.
Um er að ræða 4,7m háar og 3,4m
breiðar hurðar með brautum, innfluttar
frá danmörku. Uppl. í s. 866 4643,
bjarni.
Libherr byggingakrani 40K, þarfnast
lagfæringar, verð 1.200.000 kr. m/vsk,
Uppl. í s. 660 2413, Hörður.

Verslun

Tölvuviðgerðir íhlutir Cisco og Microsoft
vottun GSM 821 6839 Stefán
Polaris Indy Ultra 700 1998. 2 manna,
bakkgír, rafstart ekinn aðeins 330km
einn eigandi uppl í síma 6969330 og
6622373

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s.
552 0110.

Stagg Þjóðlagagítar

Poki, Ól, Stilliflauta, Auka strengjasett,
eMedia tölvudiskur. Kr. 13.900 Fáanlegir
Litir: Viðarlitaður, Sunburst, Svartur,
Blár. Gítarinn Stórhöfða 27 S. 552 2125
www.gitarinn.is
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Námskeið

pokoj do wynajecia dla dwoch osob
za 50 tys z internetem. Tel. 692 8704
& 892 0573.
Herbergi í miðbæ Rvk. til leigu. Húsgögn
fylgja 40 þús., 3 þ. í hússjóðuruppl 12 þ.
í trygging. Uppl. í s. 690 3429.
Til leigu í 101. Fjögurra herbergja íbúð
til leigu með húsgögnum fram á vorið.
Nánari uppl. í síma 899 2233 & 691
2242.
Tveggja herb. íbúð í nýuppg. 60 fm.
bílsk. 95.000 á mán. Staðsetn. í teigunum 105 Rvk. Uppl. Sigríður s. 6993428

Intensive Icelandic-Íslenska f. útlendinga: Level I: 4 weeks x 5d; Md-Frd;1819:30. Start 4/2, 3/3, 31/3 Level II:
7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30. Start
25/2, 14/4, Level III:10 weeks; Tsd/
Thrd; 20-21:30. Start 18/3, 27/5. Ármúli
5. s.5881169, ice@icetrans.is, www.
icetrans.is/iceschool

176fm eldra einbýli til leigu, 3 svefnh.
Leiga 190 þús á mán + trygg + raf. og
hiti. Allt nýtekið í gegn. Vinsamlegast
sendið uppl. á. husid@visir.is

Ungt par óskar eftir 2-3 herb. íbúð.
Uppl. í s. 698 2263.
Reglusamur maður óskar eftir 2-3 herb.
íbúð miðsvæðis í Reykjavík, verðh. 90120 þús. Björn S:896-8934

Sumarbústaðir
Sumarbústaðarland.

Til sölu sumarbústaðarland. Þverlág 8
Heiðarbyggð, í landi Ásatúns, við Flúðir.
Stutt í alla þjónustu, sund og gólf. Uppl.
í s. 820 6006/ Reynir.

Atvinnuhúsnæði

Vörubílsstjóra vantar á fjögurra öxla
vörubíl. Upplýsingar í síma 696-4643
Starfskraft vantar í kvöldvinnu í
afgreiðslu. Ekki yngri en 18 ára. Pizza
King. S. 864 7318.
Ráðskona óskast á gott heimili í
Borgarfirði. Upplýsingar í síma 8948986

Vantar þig vinnu með
skóla?
Frábær staðsett., 200m2 lager og
skrifstofuhúsnæði. Lofthæð 3.2. Uppl.
8980997,
Einstæður faðir óskar eftir 2 - 3 herbergja íbúð til langtíma leigu. uppl.s í
síma 8931940
SOS ;Vantar sal fyir veislu 20.mars !
Hringja í síma : 857-2928 eða 5173889!

Húsgögn

Ertu heimavinnandi ? Bókaútgáfa óskar
eftir sölumanneskju með aðstöðu
heima til símasölu. Uppl í síma 6996
303

Söluturninn Jolli
Hafnarfirði

Söluturninn Jolli óskar eftir áreiðanlegu
og stundvísu fólki í vinnu. Um er að
ræða bæði fullt starf og hlutastarf. Ef þig
langar til að vinna á skemmtilegum og
líflegum vinnustað þá gæti þetta verið
rétta vinnan fyrir þig. Góð laun í boði
fyrir rétta aðila. Umsóknareyðublöð á
staðnum.

Óska eftir íslensku mælandi, duglega
heiðarlegu starfsfólki í rætingar. Uppl.
í s. 557 2765.

Tómasarhagi Til leigu 35 fm einstaklingsíbúð á jarðhæð fyrir skilvísan og
reglusaman einstakling. Verð 75.000.
Uppl. í s. 696 6906.

HEIMILIÐ

Bifvélavirkja eða bílamálara vantar til
vinnu á verkstæði og málningarverkstæði. Uppl. í s. 698 2212.

Subway óskar eftir jákvæðu
og duglegu fólki með mikla
þjónustulund. Um er að ræða
vaktavinnu um kvöld og helgar.
Breytilegar vaktir í boði sem
henta vel með skóla. Hægt er
að sækja um á subway.is.
Nánari upplýsingar veitir Helga í síma 696-7005.
Aldurstakmark er 16 ár.

Helgar og kvöldvinna.
Starfsfólk óskast í sal. Hentar
vel fyrir skólafólk.
Uppl. í síma 842 2800 og á
redchili@redchili.is og á www.
redchili.is

Til sölu King Size Rúm (4ára) x200 Verð.
kr.15.000 UPL. S-6942114

Antík
Til sölu 3 sæta sófi drappl. vel með farinn, á kr 12,000. Uppl. í s 6941308

Dýrahald
Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og www.dalsmynni.is

Húsnæði óskast
Íbúð til leigu óskast. Fjölskylda nýflutt
til landsins, óskar eftir rúmgóðri 2-3
herbergja íbúð til leigu frá mars/apríl.
Helst í Mosó eða uppsveitum RVK (ekki
miðbær). Öruggum greiðslum og góðri
umgengni heitið. Vinsamlegast hafið
samband við Hilmar í síma 842 0770.
Par á miðjum aldri óskar eftir lítilli 2
herb. íbúð eða stúdíóíb. Reglusemi og
góð meðmæli. S. 821 0656.
Óska eftir 1-2 herb. íbúð til leigu á
höfuðborgarsv. Get flutt 1. feb. Uppl. í
s. 845 0772.

ATVINNA

Atvinna í boði
Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir fólki
til afgreiðslustarfa. Helga gefur upplýsingar í síma: 699-5423

Spjalldömur.

Rauða Torgið leitar samstarfs við yndislegar spjalldömur. Nánari uppl. á www.
raudatorgid.is. Mjög góðir tekjumöguleikar.

Kvöldvinna - fullt starf.
Subway Hringbraut/N1 óskar
eftir duglegu og jákvæðu fólki
með mikla þjónustulund. Um
er að ræða fullt starf og er
unnið virka daga frá 18-02.
Íslenskukunnátta er kostur en
ekki skilyrði. Hægt er að sækja
um á subway.is.
Nánari upplýsingar veitir Helga í síma 696-7005.
Aldurstakmark er 18 ár.

Aktu Taktu

Aktu Taktu Leitar eftir rösku og áreiðanlegu starfsfólki í afgreiðslu. Um er
að ræða bæði fullt starf og hlutastarf.
Ef þig langar til að vinna á skemmtilegum og líflegum vinnustað þá gæti
þetta verið rétta vinnan fyrir þig. Góð
laun í boði fyrir rétta aðila. Umsóknir á
aktutaktu.is.

STYRKIR

Heilsuvörur

til sölu tveir fallegir border terrier hvolpar, tilbúnir til afh. undan verðlaunatík
Kvöld-Roðadís(Mollý). Ættbók frá Hrfí.
Uppl. hjá Lísu og Sigga í s.555-3018
eða 6973018

5-7 kíló á 9 dögum, 9 daga hreinsikúr
frá Aloe Vera. 14.690kr. S. 6978928
Sigga
Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolpar. Heilsufarsskoð., örm. og með ættbók
frá Íshundum. Tilbúnir til afhend. Uppl. í
s. 863 0474. www.123.is/manaskin

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is
LR-Henningskúrinn, fljótvirkur og átakalaus. Anna Snyrtifræðingur, S. 699
7379.

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.is

3 yndislegir chihuahua hvolpar til sölu.
2 tíkur og 1 rakki, tilbúnir til afhendingar.
ættbók frá Rex. örmerktir, ormahreinsaðir og heilsufarsskoðaðir. endilega
hafið samband í síma 663930 fyrir
frekari upplýsingar
Til sölu fjörugir og fallegir Chihuahua
hvolpar með ættbók. Uppl. í s. 897
8848.
Please Pet Nutrition. Náttúrulegt nammi
og bitafiskur fyrir hunda og ketti. Gefur
árangur í þjálfun og leik. Fæst í Bónus.
www.please.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Kennsla

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
Til leigu stórt herbergi með aðgang
að salerni frá 1. februar, a.t.h aðeins
reglusamir koma til greina. Uppl. í síma
8919950

Harmonikukennsla

Fyrir byrjendur og lengra komna.
Einkatímar. Innritun í s. 690 7424 eftir
hádegi.

3ja herbergja íbúð í Bökkunum til leigu
frá og með 1. febrúar. Reykleysi og reglusemi áskilin. Uppl. í síma 8621340.
Herbergi á svæði 105 til leigu. Verð 50
þús. með internet.
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Rafvirkjar !
Er ekki kominn tími á að breyta
til ? Vantar menn í snyrtilega
og þægilega innivinnu við uppsetningar á tæknibúnaði. Í boði
eru góð laun, 13. mánuðurinn
greiddur, sími og vinnubíll.
Aðeins íslenskumælandi menn
koma til greina.
Allar nánari upplýsingar í s.
660 4090, Birgir.

Öryggisgæslan ehf.
Granítsmiðjan óskar eftir röskum
mönnum í uppsetningar og í vinnusal.
Fjölbreytilegt starf í með mikla framtíðarmöguleika. vinsamlegast sendið fyrirspurn/umsókn á netfang: starf@granit.
is eða hringja í Pétur s: 822-4777

Flokkstjóri.
Leitum eftir skipulögðum
starfsmanni til að gegna stöðu
flokkstjóra í félagslegri heimaþjónustu í Háaleitishverfi, þar
sem sjálfstæði og sveigjanleiki
teljast góðir kostir. Tilvalið starf
t.d. fyrir félagsliða.
Upplýsingar veita Bryndís
Torfadóttir og Álfhildur
Hallgrímsdóttir í síma
535 2720, netfang: bryndis.
torfadottir@reykjavik.is

Óskar eftir starfsfólki til næturstarfa frá 23:00 til 08:00
Starfið felur í sér m.a. þjónustu
og gæslu.Viðkomandi þarf
að hafa góða þjónustulund
og jákvætt hugarfar. Hreint
Sakarvottorð er skilyrði.
Lágmarks aldur umsækjanda
er 20 ár.
Umsóknir eru á Skrifstofu
Öryggisgæslunnar ehf.
Krókhálsi 5a Reykjavík. Opið
er frá k.10-16 virka daga.

Cafe Conditori Copenhagen

Starfsmaður á plani
Select Vesturlandsvegi

Veitingahúsið Nings
Aukaleikarar í sjónvarpsþátt!
Við erum að leita að aukaleikurum 25 ára og eldri fyrir tökur
á tímabilinum 11. febrúar - 7.
mars.
Áhugasamir sendið upplýsingar um umsækjendur og mynd
á aukaleikarar@sagafilm.is

Lagerstarfsmaður óskast
Málning hf. Kópavogi óskar eftir
hörkuduglegum lagerstarfsmanni. Mötuneyti á staðnum.
Uppl. gefur Ólafur Helgason,
lagerstjóri.
Umsækjendur mæti á staðinn
eftir kl. 13:00. Málning hf.,
Dalvegi 18, Kópavogi.

Gott starf í boði
Okkur vantar hressan einstakling á kaffihús okkar í
Kringlunni. Staðan er laus núna.
Nánari upplýsingar gefur
Hallveig í síma 770 0555 eða
664 7413.

Verslunin Belladonna leitar að starfskrafti í fullt starf við afgreiðslu og fleira.
Uppl. gefur Stella í s: 517-6460.

Óskar eftir að ráða starfsfólkí
fullt starf, um er að ræða 15
vaktir í mánuði. Aukavinna í
boði ef vill.
Upplýsingar í síma 822 8835
og einnig inn á www.nings.is

Bakarí í Kópavogi
Röskur og áreiðanlegur starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa. Vinnutími virka daga frá
06.30-13.00 & 13.00-18.30.
Uppl. í s. 899 8212.

Hressandi þjónusta og útivera.
Kjörið starf fyrir fólk á besta
aldri og þá sem hafa áhuga
bílum. Eigum við að ræða það
eitthvað? Unnið er á vöktum
mánudaga til sunnudaga frá
kl. 11.30 til 23.30, alls 15 daga
í mánuði.
Nánari upplýsingar gefur
Heiðbjört í síma 444 3000 og
Elín stöðvarstjóri í síma 587
9730. Umsóknareyðublöð eru á
næstu Shell/Select stöð eða á
www.skeljungur.is.

Atvinna óskast

Rafvirki óskast til starfa. Óskum eftir að
ráða rafvirkja til starfa í rafmagnsdeild
okkar. Þarf að geta unnið sjálfstætt.
Upplýsingar gefur Sigurður R. Árnason,
verkstjóri, gsm. 6602414

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?
Höfum á skrá menn sem að
óska eftir mikilli vinnu. Geta
hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000.

FASTEIGNIR

21 árs kk leitar að vinnu á höfuðborgarsvæði. Flest kemur til greina. S
869-9970

Fjarðargötu 19

DAGGARVELLIR – HF. 4RA HERB.

Lindasmári 9 - Kópavogi

Frum

Frum

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI KL. 15 OG 16

Nýkomin í einkasölu glæsileg 110,6 fm. endaíbúð á
fjórði hæð í nýlegu lyftuhúsi. Sérinngangur. Vandaðar
innréttingar, halogen lýsing, óvenju stórar suður svalir,
sér þvottaherbergi. Frábært útsýni. Stæði í bílageymslu
fylgir. V. 26,5 millj. Myndir á mbl.is. Laus fljótlega.
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Óttuhæð 5
210 Garðabær
Tilboð 81.900.000

Í einkasölu afar falleg og vel skipulögð 104 fm., 4ra
herbergja íbúð á efstu hæð í mjög góðu sex íbúða
fjölbýli á þessum sívinsæla stað. Hús málað í fyrra
og stigagangur nýtekinn í gegn. Búið að endurbæta
eldhús og bað. Mjög góð staðsetning.
Verð kr. 27,9 millj.
Íbúð merkt 301, Stefán og Elín
taka vel á móti gestum.

Stærð: 237 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 39.840.000
Bílskúr: Já

25 ára einstæður faðir óskar eftir vinnu
frá 10-16 alla virka daga. + aukavinna
ef þess óskast. Er með bílpróf. Ábyrgur,
samviskusamur og stundvís. Er með
reynslu af lager og útkeyrslustörfum. Allt
kemur til greina. Uppl. í s. 661 3344.

HUMANA is looking for
trainees to take part in
this two year course.
6 month: work and education
in our Second hand fashion
shops in Berlin and preparation for the work in Africa
through studies and courses. 6
month: work in Africa, e.g. in
the second hand sector, social
projects etc. 12 month: using
your capacity in a significant
way. Where? In Germany or in
another European country in a
management position or setting
up a new project.
Language: English
Start: April, July, October 2008
For more information: E-mail:
info@humana-second-hand.de
or +493375219829

Eyktarás 11
Skeifan

110 Reykjavík
Gott hús með möguleika á aukaíbúð

TIL SUNNUDAGSINS 27.JANÚAR VERÐUR TILBOÐ Á ÞESSARI FALLEGU EIGN Í GARÐABÆ 81.900.000 Efri
hæð: Forstofa með skáp, þaðan er innangengt í bílskúrinn. Eldhús með birkiinnréttingu. Baðherbergi með sturtu,
birkiinnréttingu, veggflísum að hluta og glugga. Tvö stór herbergi, annað nýtt sem sjónvarpsherbergi. Gengið
niður tvær tröppur í stofu og borðstofu. Tvennar svalir sitt hvorum megin við stofuna, mikil lofthæð. Gluggar frá
gólfi og upp í loft, stórkostlegt útsýni. Steyptur stigi niður á neðri hæðina með kókosteppi. Neðri hæðin skiptist í
hjónaherbergi og tvö rúmgóð barnaherb. með nýjum skápum. Sérlega rúmgott baðherb. en það er einnig nýtt
sem þvottahús, hægt er að hafa útgengi út á pall. Setustofa með útgengi út í suðurgarð. Gólfhiti er í öllu húsinu
og fallegar flísar á gólfum. Gluggar og útihurð eru úr viðhaldsfríu efni. Baka til er stór afgirtur garður með stórum
palli. Stétt fyrir framan er upphituð með stæði fyrir 5 bifreiðar . Falleg eign sem hefur mikla möguleika á eftirsóttum
stað í Garðabæ. Stutt í alla þjónustu og í göngufæri við skóla og leiksvæði. Sjón er sögu ríkari. Laus fljótlega.

Traustur maður á miðjum aldri óskar
eftir framtíðarstarfi er með reynslu í bíla
og lakkviðgerðum, sjávarútvegs og matreiðslustöfum. Uppl. í s. 847 1350.

TILKYNNINGAR
Tapað - Fundið
Jakka sárt saknað Svartur Mcondeclassic herrajakki tapaðist á gamlárskvöld. Uppl. í síma 860-4510

Stærð: 285 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 38.200.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið hús í dag 15:00-16:00

Starfsfolk fra Lettlandi: smidir, verkamenn, bilstjorar, velamenn, raestingafolk o.fl. S.8457158

Búi

Opið
Hús

Verð: 81.900.000

OPIÐ HÚS í dag milli kl. 14.00 og 15.00

Verð: 72.000.000

Ólafur Geir
Sölufulltrúi
6921649

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi
898 8016

oligeir@remax.is

olina@remax.is

Hildur Árnad.
Sölufulltrúi
663 9009
hildur@remax.is

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali
elisabet@remax.is

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

Gott og afar fjölskylduvænt einbýlishús miðsvæðis í hverfinu. Örstutt í alla þjónustu s.s. sund og íþróttir, skóla og
verslanir. Húsið er á tveimur hæðum, stendur ofanvert við götuna og er samtals 285 m², þar af bílskúr 35 m².
Auðvelt að breyta neðri hæð í auka íbúð með sér inngangi. Byggingarár 1980. Gróin lóð 548 m² lóð með
fallegum trjám.
Eignin skiptist þannig: Efri hæð, forstofa, svefnherbergi, hjónaherbergi með útgengi út á
timburpall í garði. Baðherbergi með ljósri innréttingu, flísar á veggjum og gólfi. Rúmgóð stofa með mikilli lofthæð
og útgengi út á stórar svalir. Frábært útsýni. Eldhús, borðstofa og þvottahús. Neðri hæð: Tvö rúmgóð
svefnherbergi með skápum, rúmgtt alrými með arni, geymsla og bað/sauna, inngangur og forstofa ásamt bílskúr.
Húsið er í góðu ásigkomulagi, nýlegur sólpallur í garðinum.

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi
864 4615
sighvatur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is
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FASTEIGNIR
Stærð: 133,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1954
Brunabótamat: 20.700.000
Bílskúr: Nei

Lynghagi 28
107 Reykjavík
Vinsæl staðsetning í Vesturbænum

Opið
Hús

Skemmuvegur 46
Búi

200 Kópavogur
Iðnaðarhúsnæði á frábærum stað

Stærð: 444,3 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 38.600.000
Bílskúr: Nei

Lind

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi
898 8016

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702

olina@remax.is

gv@remax.is

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi
864 4615
sighvatur@remax.is

OPIÐ HÚS í dag milli kl. 14.00 - 15.00

Bókaðu skoðun í síma 896 2312

Verð: 46.900.000

Á mótum Ægisíðu og Lynghaga. Gott útsýni út á Faxaflóann. Húsið er í góðu standi hefur verið töluvert
endurnýjað, m.a. steinað að utan, skipt hefur verið um skólplögn út í götu, rafmagn endurnýjað. Skipulag
íbúðar er gott: Aðalhæð, andyri, gangur, eldhús og borðstofa, tvö svefnherbergi, tvær stofur með franskri
hurð á milli. Útgengi á suðursvalir. Í kjallara er sérherbergi, snyrting og eldhús ásamt sameiginlegu
þvottahúsi og geymslu. Bílskúrsréttur. Eign með möguleika á leigutekjum.

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Verð: 79.000.000

Mjög gott 444,3 fm iðnaðarhúsnæði á jarðhæð með tveimur innkeyrsludyrum á frábærum stað á
Skemmuveginum í Kópavogi. Lofthæð ca 3 m. Hægt að skipta húsnæðinu í 2 einingar á mjög einfaldan
hátt. Í dag skiptist húsnæðið í stóran sal, skrifstofu, kaffistofu, geymslu og eitt salerni. Tvær stórar hurðir
eru á húsnæðinu og tvær gönguhurðir einnig. Skrifstofa er við innganginn á húsinu.

sigurdur@remax.is

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali
896 2312
sigsam@remax.is

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

GRUNDARHVARF 1, PARHÚS - OPIÐ HÚS

Glæsileg 154,7 fm neðri sérhæð auk 23,1 fm bílskúrs, samtals 177,8 fm. Hæðin skiptist í forstofu, stórt hol, þrjú
svefnherbergi, tvær samliggjandi stofur, eldhús, búr, þvottahús í íbúð og baðherbergi. Í kjallara eru tvær rúmgóðar geymslur (mögulegt er að útbúa þar herbergi eða opna yfir í bílskúrinn). Bílskúrinn er innbyggður með hita og
rafmagni. Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð á síðustu árum, gólfefni, innréttingar og baðherbergi. Húsið var
steypuviðgert og málað árið 2007. V. 49,6 m. 7283

Glæsilegt og mjög vandað 171,1 fm parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið stendur á 1.018 fm lóð
rétt við Elliðarvatnið með einstöku útsýni. Húsið er mjög stílhreint, allur viður er eik. Granít á borðum og gólfefni
er gegnheilt eikarparket og flísar. Innréttingar eru sérsmíðaðar Garðurinn er gróinn og fallegur, sérhannaður af
landslagsarkitekt með gosbrunni, næturlýsingu, hellulögðum göngustígum, timburverönd o.fl. V. 64,5 m. 6997

Frum

OPIÐ HÚS HÁTEIGSVEGUR 16 NEÐRI SÉRH.

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL. 13:00-14:00.

HEIÐARÁS 8, SELÁSHVERFI

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL. 13:00-14:00. FASTEIGNASALI VERÐUR Á STAÐNUM.

BARMAHLÍÐ 2, KJALLARI
LAUS STRAX

GUNNARSBRAUT 34,
NORÐURMÝRI, EFRI HÆÐ

STIGAHLÍÐ 28, 3. HÆÐ
LAUS STRAX

Fallegt og vel skipulagt 340 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið stendur fyrir
neðan götu með suðurgarði og skiptist þannig. Húsið
lítur vel út og er nýlega málað að utan. Hellulögð verönd er í garði sem er með heitum potti. V. 79,0 m.
7009

Vorum að fá í sölu mjög fallega 98 fm 3ja herb íbúð í
kjallara í 3-býlishúsi í Hlíðunum. Sér inngnagur. Íbúðin
hefur verið mikið standsett m.a. gólfefni og baðherbergi. Nýtt dren og skolplagnir. Íbúðin er laus nú þegar. V. 22,9 m. 7286

3ja herbergja mjög falleg efri hæð í þríbýlishúsi. Hæðin skiptist í hol/gang, góða stofu, 2 rúmgóð herbergi,
baðherbergi og eldhús. V. 26,9 m. 7104

Mjög góð og vel skipulögð 3ja herb. 84,6 fm íbúð á 3.
hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin er mikið endurnýjuð, nýtt
parket og nýuppg. eldhúsinnr. V. 22,9 m. 7250

HÚSIÐ VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ 15-16.

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ 13-14.

HÆÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ 15-16.

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ 13.00-13.30.

OFANLEITI 9, JARÐHÆÐ SÉR INNG, LAUS STRAX

GUÐRÚNARGATA 2, NEÐRI
HÆÐ - NORÐURMÝRI

MELGERÐI 13,
SÉRHÆÐ - KÓP.

HÁTEIGSVEGUR 28, 5
HERB. NEÐRI SÉRHÆÐ

Vel staðsett 3ja herb. 87 fm íbúð á jarðhæð. Útaf stofu
er gengið út á hellulagða verönd til suðurs. Nýlega
standsett baðherbergi. Blokkin er nýmáluð. Sér inngangur í íbúðina. V. 26,9 m. 7043

Vel skipulögð og björt 100 fm neðri hæð í þríbýlishúsi.
Íbúðin skiptist í hol, tvær stofur, eldhús, baðherbergi
og tvö svefnherbergi. Í kjallara er sérgeymsla og
sam.þvottahús. Íbúðin er tölvert endurnýjuð m.a. eldhús, baðherbergi o.fl. V. 29,5 m. 7074

Falleg og björt efri 100 fm sérhæð ásamt 35 fm bílskúr
og ca7 fm aukah. á jarðhæð. Hæðin skiptist í forstofu,
hol, 3 herb., borðst. og stofu, baðh., eldh. og íbúðarh. Á jarðhæð er þv.hús. Af svölum er gengið niður á
timburverönd með heitum potti. V. 36,9 m. 7001

Stórglæsileg neðri sérhæð í 3-býlishúsi. Hæðin skiptist m.a. í mjög rúmgott hol, stofu, borðstofu, eldhús,
baðherbergi og tvö þrjú herbergi. Hæðin hefur öll verið standsett á vandaðan og smekklegan hátt m.a.
eldhús, baðherbergi, gólfefni, innréttingar, tæki og
fleira. V. 44,9 m. 7235

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ 13-15.

HÆÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ KL. 13-14.

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝINS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ 14.30-15.

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ 13-14.

Þórarinn
Kópsson

Kjartan
Kópsson

lögg. fast.sali

sölufulltrúi

Lykill af þínu heimili í 30 ár
Þórarinn Kópsson lögg. fasteignasali

Sími 590 9500
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Ingvi
Rúnar

Svanur
Jónsson

sölufulltrúi
sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is svanur@thingholt.is
GSM 896 0421
GSM 692 2507

Skipholt 15 • 105 Reykjavík • thingholt@thingholt.is

ATH. LÆKKAÐ VERÐ Pantið skoðun núna.

Frum

STEINHELLA - HF. ÍSLANDSPRENT

Frum

LÆKJARHJALLI, KÓPAVOGI

Stórglæsilegt 5-6 herb. einbýlishús við
Lækjarhjalla í Kópavogi; Húsið stendur
innarlega í botlangagötu og er í mjög
góðu ástandi, nýlega málað að utan,
garður í góðri rækt og hellulögðu innkeyrsla. Húsið er 268,3 mf og er á tveimur hæðum, þ.e. frá götu er gengið inná
efri hæð og frá neðri hæð er gengið út á
verönd og garð, heitur pottur á verönd. Húsið er í raun stærra þar sem er um 30 fm.
óskráð rými á neðri hæð sem er að fullu nýtt. Skipting efri hæð; Forstofa * Gestasnyrting * Gangur/Hol * Eldhús * Búr/Geymsla * Stofa/Borðstofa. Skipting neðri hæð; Þrjú
svefnherbergi * 2 Snyrtingar (önnur innaf hjónaherbergi) Gufubað * Sjónvarpsherbergi *
Þvottaherbergi og Geymsla. Allar innréttingar og gólfefni mjög vandað. Innbyggður 36,0
fm bílskúr. Fullkomið þjófa- brunavarnarkerfi er í öllu húsinu. Þessi eign er afar vönduð
og vel viðhaldin. Ekki missa af þessu húsi, sýnum þegar þér hentar Verð 69,9 m.

www.thingholt.is

Verðmetum FRÍTT fyrir þig!
Hringdu núna
699 6165

Höfum fengið í einkasölu eitt glæsilegasta atvinnuhúsnæði á markaðnum, um
er að ræða 2.612 fm þar ef eru skrifstofur, móttaka, kaffistofa ofl. Ca. 600 fm.
Vinnusalir með mikilli lofthæð. Nokkrar stórar innkeyrsludyr. Lóðin 6.320 fm.
Laust fljótlega. Frábær staðsetning og auglýsingagildi frá Reykjanesbraut.
Fullbúin eign í sérflokki.

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi
8200 301
aslaug@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi
892 2982
hilmarosk@remax.is

Eir
Ritari
660 6085
eir@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Löggiltur
fasteignasali

RAÐHÚS MEÐ STÓRGLÆSILEGU ÚTSÝNI

Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
FAX 533 4041

Afhend fokheld
að innan
fullbúin að utan

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 16 - 17
SÖRLASKJÓL 94 – VESTURBÆR
6iÀsÊvÀ?Ê>siÃÊ{£°{ää°äää

Glæsileg algerlega endurnýjuð sérhæð í góðu steinsteyptu húsi. Sérstæður bílskur. Stærð
134,3 fm. Ný gólfefni og innihurðar. Nýjar vatns- og frárennslislagnir. Allt nýtt í eldhúsi og
baði. Tvö rúmgóð herbergi og tvær bjartar og rúmgóðar stofur. FRÁBÆR STAÐSETNING
MEÐ MIKLU SJÁVAR ÚTSÝNI. LAUS STRAX. VERÐ 49,0 MILLJ.
SÖLUMAÐUR KJÖREIGNAR TEKUR Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Í DAG MILLI KL. 16 OG 17.
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090
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699 6165

Frum

Faxafen - Billiardstofa/sportbar

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is

Sími 513 4300
Guðbjörg Róbertsdóttir
Ólafur Sævarsson
Heimir H. Eðvarðsson

lögg. fast.sali
sölumaður
sölumaður

Ein besta og stærsta billiardstofu/sportbar landsins í góðu og
snyrtilegu eigin húsnæði. Húsnæðið
er 1.021 fm að stærð með ca. 60 fm
millilofti sem er notað fyrir skrifstofur
og starfmannaaðstöðu. Eignin skiptist
í 2-3 sali og 2 minni herbergi. Góð
snyrtiaðstaða. Fallegur og stór bar
fyrir miðju húsnæðinu. Einnig er mjög
góð eldhús aðstaða ásamt tækjum og
tólum til matsölu. Húsnæði er vel innréttað og snyrtilegt í alla staði. Á
staðnum eru 26 snóker/poolborð.
Um er að ræða sölu á rekstri ásamt
húsnæði.
Allar nánari uppl. veita
Ólafur 820 0303 / Heimir 893 1485.

FASTEIGNASALAN

570 4800

Hákon Svavarsson löggiltur fasteignasali, Sveinbjörn Halldórsson sölustjóri, Grétar Kjartansson, Ellert Bragi Sigþórsson,
Kristinn G. Kristjánsson, Katrín Gísladóttir, Gísli R. Guðfinnsson og Árni Stefánsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - Fax 570 4810

Frum

— Opin hús í dag — opin hús í dag — opin hús í dag — opin hús í dag —

MIÐSALIR 3 - GLÆSILEG EIGN Á EINNI HÆÐ

ÞINGHÓLSBRAUT 76 - GLÆSILEGT EINBÝLI

VALLARGERÐI 10 - MEÐ BÍLSKÚR

Vorum að fá í einkasölu vandað og glæsilegt 183 fm einbýlishús á einni
hæð með innb. bílskúr (íbúðin er 149 fm og bílskúr 34 fm) á fallegum stað
í Salahverfi í Kópavogi. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Stór og björt stofa,
upptekin loft með innfelldri halogen lýsingu með fjarstýringu. Fallegar
innréttingar. Flísar og parket á gólfum. Hiti í gólfum Timburverönd með
heitum potti. Bílaplan hellulagt. Jeppabílskúr.
Verð 64,7 millj.

Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 183,5 fm einbýlishús með bílskúr og
stórum útipalli á rólegum, skjólgóðum útsýnisstað í vesturbæ Kópavogs.
Ákvílandi hagstætt lán á 4.15% vx. að fjárhæð 33 millj. kr. Fjögur stór
svefnherbergi. Björt stofa með arni. Tvö nýuppgerð baðherbergi. Parket
og náttúrusteinn á gólfum. Fallegt útsýni til sjávar. Bílskúr fullbúinn. Hér
er um að ræða stórglæsilega eign á eftirsóttum stað í vesturbæ
Kópavogs. Verð 78 millj.

Sjarmerandi einbýli ásamt bílskúr og sólstofu, samtals 203 fm. Stór
timbur verönd er í sérlega fallegum garði. Húsið er á tveimhæðum.
Anddyri, rúmgott hol. eldhús, tvær stofur og sólstofa, tvö svefnherbergi
og baðherbergi. Á efrihæð eru, tvö - þrjú herbergi. Gólfefni er parket,
gólfborð og flísar. Frábær staðsetning. Lóðin er sérlega vel úr garði
gerð. Stutt í skóla og alla alm. Þjónustu. Verð 49,4 millj.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. 13 - 15.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. 13 - 15

Verið velkominn í dag milli 14-16.
Bergþóra tekur á móti gestum.

LAUGATEIGUR 3 - NEÐRI SÉRHÆÐ

LAUGALIND 3 - MEÐ BÍLSKÚR, ÍBÚÐ 0202

JÖRFABAKKI 18 - íbúð 0301 - LAUS FLJÓTLEGA

Vorum að fá í einkasölu 140 fm neðri sérhæð í fjórbýli á þessum eftirsótta
stað. Tvö stór herbergi og tvær stórar og bjartar stofur. Góðar
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Samkvæmt srá FMR er 30 fm
bílskúr á lóðinni en hann er óbyggður. Eign sem hefur fengið gott viðhald.
Verð 35,9 millj.

Vorum að fá í einkasölu glæsilega 127 fm 3ja herb. íbúð með bílskúr (íbúð
101 og bílskúr 26) í fallegu fjölbýli. Tvö rúmgóð herbergi og stór og björt
stofa. Vestursvalir meðfallegu útsýni. Glæsilegar innréttingar. Þvottahús
innan íbúðar. Parket og flísar á gólfum. Bílskúr innbyggður og fullbúinn.
Falleg sameign. Stutt í alla þjónustu ma. skóla.
Verð 32,9 millj.

Falleg, björt og vel skipulögð 4ra herb. íbuð á 3.hæð (efstu) í góðu fjölbýli.
Björt og rúmgóð stofa/borðstofa með útg.á svalir með miklu útsýni. Þrjú
góð herbergi öll með skápum. Fallegt baðherbergi flísar í hólf og gólf.
Eldhús m/ nýl.fallegum innr. Þvottaherb. Innaf eldhúsi. Gólfefni er parket
og flísar. Einstaklega barnvænt umhverfi, stutt í alla þjónustu. Íbúðin er
laus fljótlega. Verð 21,6 millj.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl 14 - 15

Verið velkominn í dag milli 14-16.
Kristján tekur á móti gestum..

SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN
Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14 - 16

— Opin hús í dag — opin hús í dag — opin hús í dag — opin hús í dag —

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14-16
NORÐURBAKKI 5

Kíktu í heimsókn til okkar að Norðurbakka 5,
í dag sunnudaginn 20. janúar, frá kl. 14-16.
Komdu og skoðaðu glæsilegar íbúðir í nýju lyftuhúsi á frábærum
stað við sjávarsíðuna.
Ekki missa af þessu einstaka tækifæri. Sjón er sögu ríkari.

Fjarðargötu 17
Hafnarﬁrði
Sími 520 2600
Fax 520 2601

Sími 520 2600

Netfang: as@as.is
www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

Kári Halldórsson, lögg. fasteignasali
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FASTEIGNIR
SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

FASTEIGNAMARKAÐURINN

ÆGISÍÐA 109 - OPIÐ HÚS Í DAG
20. JANÚAR MILLI KL. 15 OG 16

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

BRUNNSTÍGUR 4 - HF.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 15.00

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Laus til afhendingar við kaupsamning

Frum

GLÆSILEG EFRI HÆÐ Í ÞRÍBÝLI RÉTT VIÐ SJÁVARSÍÐUNA,
GÖNGUSTÍGAR Í ALLAR ÁTTIR. SUTT Í ALLA ÞJÓNUSTU,
SKÓLAR, LEIKSKÓLAR, HÍ OG Í GÖNGUFÆRI VIÐ MIÐBORGINA. VERÐ TILBOÐ. LAUS FLJÓTLEGA.
Glæsileg 112 fm efri hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í stórar
saml. stofur, 3 rúmgóð svefnherbergi, eldhús með nýlegri innréttingu og baðherbergi, sem er endurnýjað. Massíft parket á gólfum.
Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð, gler nýlegt, raflagnir og tafla
endurnýjuð. Húsið er allt tekið í gegn, m.a. nýtt þak, vatns- og
skolplagnir, svalir nýsteyptar og flísalagðar, útitröppur flísalagðar.
Hús nýmálað að utan. Eign í sérflokki. Laus strax,

Frum

Frum

Grettisgata
Mikið endurnýjuð sérhæð

Sérlega sjarmernandi einbýli á þessum friðsæla stað í Vesturbæ Hfj,
rétt við miðbæinn. Húsið er 207,4 fm. og hefur verið mikið endurnýjað
og er allt hið glæsilegasta. húsið er vel staðsett í litlum lokuðum botnlanga. Sérlega gott skipulag á eigninni og m.a. annars stórglæsilegt
eldhús og 5 fín svefnh, 2 stofur og 2 baðh. Sérlega glæsilegur garður.
Þetta er frábær eign sem hægt er að mæla með.
Hlynur sölumaður Hraunhamars sýnir sími 698 2603

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 151 fm neðri sérhæð í þríbýlishúsi í miðborginni. Íbúðin er með góðri lofthæð og
skiptist í þrjú góð herbergi, tvennar bjartar samliggjandi
stofur með rennihurðum og því möguleiki að nýta aðra
stofuna sem herbergi, eldhús með eyju klædda grásteini
og flísalagt baðherbergi. Tvær sér geymslur. Góð eign í
miðborginni. Verðtilboð.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

FASTEIGNAMARKAÐURINN

Sími
456 3244
Hafnarstræti 19 - 400 Ísafirði - www.fsv.is

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Úthlíð 16

Frum

Frum

Opið hús í dag frá 14:00 til 16:00
Rauðamýri 15 - 270 Mosfellsbær

Glæsileg 7 herbergja neðri sérhæð
Opið hús í dag frá kl. 14-16

Bakkavegur 29, Hnífsdal, Ísafjarðarbæ Til
sölu er Bakkavegur 29, Hnífsdal. Um er að ræða 280m² einbýlishús á
tveimur hæðum með 60 m² bílgeymslu. Laust fljótlega. Verð 22 mkr.

Til sýnis í dag 163,3 fm raðhús á einni hæð m/innbyggðum bílskúr. Húsið er tilbúið til afhendingar STRAX, fullbúið að utan með frágenginni lóð
og tilbúið til innréttinga að innan – FULLMÁLAÐ. Möguleiki á að fá húsið afhent lengra komið. Á efri palli er bílskúr, geymsla, þvottahús, forstofa, eldhús og borðstofa. Á neðri palli er stofa, sjónvarpshol, tvö stór
svefnherbergi og baðherbergi. Gólfhiti er í öllu húsinu. Öllum frágangi
utanhúss er lokið. Búið að helluleggja, tyrfa og setja upp sólpall.
Verð 38,9. millj.

nytt heimili

®

Húsið er til sýnis í dag
á milli kl. 14 og 16.
Nánari upplýsingar veita
Guðmundur í síma 846 4804
og Ingólfur í síma 864 5995

Glæsileg 156 fm neðri sérhæð á þessum eftirsótta staðí Hlíðunum
ásamt sér geymslu í kjallara. Hæðin skiptist í forstofu, stórt hol,
rúmgott eldhús, 4 herbergi, bjarta stofu, borðstofu, sjónvarpsherbergi og baðherbergi. Suðursvalir út af einu herbergi. Aukin lofthæð
ásamt rósettum og frönskum gluggum í stofu og hurðum. Garður
nýhellulagður á allri framhlið hússins ásamt annarri hliðinni. Góð
eign sem vert er að skoða. Laus fljótlega. Verð 52,9 millj.
Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.

Nánari upplýsingar á Fasteignasölu Vestfjarða
sími 456 3244 og á eignir.fsv.is

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Straumsalir 11 - Kóp.
3ja herb. íbúð á neðri hæð með sér inngangi

Opið hús í dag frá kl. 14-15

w w w.ny tt.is

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is
Frum

ARNARSMÁRI 20, KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14 – 17.

Fífulind 2 – 201 Kóp.

Til sölu mjög falleg, vönduð og björt 4ra
herbergja endaíbúð á 1. hæð. Íbúðinni
fylgir góður 28,0 fm bílskúr og geymsla,
samtals 132 fm. Mjög gott aðgengi er að íbúðinni. Mikið útsýni.
Þvottaherbergi í íbúð. Mjög góður staður. Verð: 34,5 millj.

Frum

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG KL.15-16 – Laus v/kaupsamn.
4ra herb. íbúð 2. hæð í litlu fjölbýli. Samtals 109,3 fm. Snyrtileg íbúð. Rúmgott eldhús. Stofa/borðstofa samliggjandi, útgengt á svalir. 3 svefnherbergi. Parket á gólfum. Þvottahús
innan íbúðar. Séreignargeymsla í sameign. Góð eign í barnvænu hverfi, stutt í alla þjónustu. Ásett verð 30,0 millj.

Brekkulækur 1

SJÓN ER SÖGU RÍKARI!
Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,
lögg. fasteignasali.

S. 562 1200 862 3311

Glæsileg og vel skipulögð 3ja herb. 106,2 fm sérhæð með frábæru
útsýni. Íbúðin skiptist í forstofu, hol/sjónvarpshol, rúmgóða og
bjarta stofu, 2 herbergi, eldhús með mahogny innréttingu og vönduðum tækjum, þvottaherbergi og flísalagt baðherbergi. Útgangur
úr stofu á stóra verönd með skjólveggjum. Húsið stendur innst í
botnlanga við opið „grænt“ svæði. Stutt í skóla, sundlaug o.fl. Verð
30,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15
Verið velkomin.

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í
ÁRATUGI

Víðimelur 27 - 107 R.vík

Góð 3ja herb. íbúð með sérinngangi
Opið hús í dag frá kl. 14-16

OPIÐ HÚS Í DAG kl. 15 - 16 – Laus v/kaupsamn.
3ja herb. íbúð. Samtals 94,7 fm í kjallara. Stórt svefnherb., samliggjandi stofur. Baðherb. flísalagt. Eldhús m/ljósri innréttingu.
Parket á gólfum. Skemmtileg eign vel staðsett í Vestubænum,
stutt í Háskóla Íslands, barnaskóla og aðra þjónustu. Hagstæð
áhv. lán frá Íbúðalánasjóði. Ásett verð 25,9 millj.

Auglýsingasími

Fífulind 5 - 201 Kóp.
OPIÐ HÚS Í DAG kl. 14 - 15 – Laus v/kaupsamn.
– Mest lesið

3ja herb. íbúð. Samtals 85,5 fm á jarðhæð, endaíbúð í góðu
fjölbýli. Gott skipulag, eldhús m/borðkrók. Frá stofu/borðstofu
er útgengt út á sérlega stóra afgirta verönd/garð. Hjónaherbergi og barnaherb.Parket á öllum gólfum, nema baðherb.Þar
eru flísar. Þvottahús innan íbúðar. Góð eign í barnvænu
umhverfi. Stutt í alla þjónustu. Ásett verð 26,9 millj.

Falleg 76 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð Íbúð 0102. með sérinngangi.
Íbúðin skiptist í hol, stofu með góðri lofthæð, opið eldhús, 2 góð
herbergi og baðherbergi með þvottaaðstöðu. Parket og flísar á
gólfum. Sér geymsla í kjallara. Mikið endurnýjuð eign. Hús nýlega
viðgert og málað að utan. Verð 21,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl.14-16.
Laus við kaupsamning
Verið velkomin.

international

Spánn, Kýpur,

Grikkland, Tyrkland og Belize
Yﬁr 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð á Spáni frá 97.000 c
Verð í Tyrklandi frá 42.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
71.000 viðskiptavinir
30 ára reynsla

– Atlas fylgir þér alla leið –
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Sölusýning í Perlunni
í dag sunnudag kl. 11-17
Á sýningunni verða Rob Gramson og Chris Giddings
sölustjórar frá höfuðstöðvum Atlas Inter national í Bretlandi.

Vilt þú eignast fasteign erlendis og ert búinn að hugsa lengi?
Vilt þú kynna þér málin vel, taka ákvörðun, fara í skoðunarferð?

Þá er þessi sýning fyrir þig!
Fáðu glænýja íslenska bæklinga til að taka með heim.

Frum

Verið velkomin!

*Fylgir öllum keyptum eignum á Spáni,
ef skoðunarferð er bókuð fyrir lok janúar.

Nánari uppl. milli kl. 12 og 16 alla virka daga
Sími: 586 2880 - Gsm: 696 1960
www.atlasiceland.com - sales@atlasiceland.com

FJÁRFESTU Í FASTEIGNUM!
Í BÚLGARÍU ER MESTA UPPSVEIFLAN Á FASTEIGNAMARKAÐI EVRÓPU

Frum

ELINOR II

Aðeins 4 íbúðir eftir

Sérlega fallegt 8 íbúða hús á besta stað alveg við
ströndina, sundlaug og afgirt svæði. Stórglæsilegt hús
á þremur hæðum í hinum skemmtilega bæ Budjaka við
Sozopol.
Húsið er hannað í Nessebar stíl sem er þjóðlegur
búlgarskur byggingastíll og er mjög hátt metinn í Búlgaríu.
Það er mjög stutt niður á hvíta strönd frá húsunum og 35 mín. akstur niður í miðbæ Sozopol. Stutt í alla þjónustu
og á veitingastaði. VERÐ frá 77.000 €.

VILLA KAREN

Aðeins 6 íbúðir eftir

Í boði eru eignir í VILLA KAREN sem glæsilegt 24 íbúða
fjölbýli með 2ja herbergja íbúðum sem skiptist í þrjár
byggingar. Tvær sex íbúða og eina átta íbúða byggingu.
Sundlaug og pottur, grillaðstaða. Stutt á strönd.
VERÐ frá 74.000 €.

VILLA FIORD

Aðeins 4 hús eftir

VILLA FIORD – Tíu sérlega falleg raðhús á frábærum stað
- 142 fm raðhús á 3 hæðum – 2 íbúðir í hverju húsi!
ÚTSÝNI ÚT Á SVARTA HAFIÐ
1. hæð Stofa, Eldhús, salerni og verönd.
2. hæð Tvö svefnherbergi og tvö baðherbergi inn af
hvoru þeirra. Tvennar svalir.
3. hæð er hönnuð sem íbúð með eldhúsi, stofu,
baðherbergi, svefnherbergi. Tvennar svalir.
VERÐ frá 150.000 €.

FRÍ SKOÐUNARFERÐ FYRIR KAUPENDUR!

–

Proxima í samstarﬁ við
fasteignasöluna Akkurat

Proxima

FINANCE LIMITED

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur
Helgadóttir, lögg. fast.

w w w. b u l g a r i a . i s

• PROXIMA er rekið af íslenskum
aðilum sem eru að byggja vandaðar
eignir á einum eftirsóttasta stað í
Búlgaríu.
• Fallegar íbúðir og raðhús við
Svartahafið.
• 15 mín til borgarinnar Bourgas sem
liggur við Svartahafið, þægileg og
skemmtileg borg.

• Þetta er eitt af eftirsóttari svæðum
• 1 klukkutími til Tyrklands.
Búlgaríu og má aðeins byggja á 20%
• Budjaka „svæðið“ sem er byggt á
af landinu og aðeins upp á þrjár
er alveg við einn af frægari bæjum
í Búlgaríu (Sozopol) yndislegur bær
hæðir. Öruggt og rólegt svæði sem
með fjölbreyttu og skemmtilegu
býður upp á góða fjárfestingu.
mannlífi.
• 30 Mín á Alþjóðaflugvöll
BÓKAÐU KYNNINGU!
Eiríkur Hilmarsson gsm. 822 7303
Ingvar Ragnarsson gsm. 822 7300

Júlíus
sölustjóri

Frum

–

Stefán Hrafn
Hdl. lögg.
fasteignasali

Magnús Ninni
sölufulltrúi

Vésteinn
sölufulltrúi

Heiðargerði - einbýlishús

Skólabraut - Seltjarnarnes

Veghús - Grafarvogur

Vorum að fá í einkasölu þetta fallega einbýlishús á eftirsóttum stað við Heiðargerði í Reykjavík. Húsið er hæð
og ris u.þ.b. 130 fm auk 23 fm bílskúrs samtals skráð
153 fm. Rishæð er undir súð þannig að eignin er eitthvað stærri að gólffleti. Gróin lóð með fallegum trjám.
Húsið er upprunalegt að mestu leyti. Frábært tækifæri
að eignast sérbýli á eftirsóttum stað. Verð 46,9 millj.

Falleg 158,3 m2, 5 herbergja neðri sérhæð á Seltjarnarnesi, möguleiki er að kaupa allt húsið í einu, þ.e. báðar
íbúðirnar í húsinu. Mjög stutt er í alla þjónustu hvort sem
það er leikskóli, grunnskóli, tónlistarskóli, sundlaug,
íþróttahús, bókasafn eða verslanir. Verð: 44,9 millj.

Snyrtileg 3ja herbergja 92 fm íbúð á annari hæð við
Veghús í Grafarvogi. Stofa og eldhús er samliggjandi og
er eldhúsinnrétting sprautulökkuð hvít innrétting, innaf
eldhúsi er lítið búr með þvottahúsi. Úr stofu er gengið
út á góðar suður svalir. Verð:23,5 millj.

Langamýri - Selfoss

Þórðarsveigur - Grafarholt

Sólvallagata 27 - Verslunarhúsnæði

Nýtt 140,8 fm miðju raðhús með bílskúr á góðum stað
í Fosslandinu á Selfossi. Húsið skilast fullbúið án gólfefna, þó er búið flísaleggja baðherbergi og gólf í bílskúr.
Upptekið loft er í öllu húsinu. Eldhús og baðinnréttingar eru úr eik. Á baðherbergi er bæði hornbaðkar og
sturtuklefi. Að utan er húsið steinað og viðarklætt að
aftanverðu. Lóðin er tilbúin og malarborin innkeyrsla.
Verð: 27,7 millj.

Falleg og björt þriggja herbergja u.þ.b. 84 íbúð á
3.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Nýlegt
fjölbýlishús byggt árið 2003. Kisuberjainnréttingar og
eikar parket á gólfi. Sérþvotthús í íbúð. Suðursvalir.
Falleg íbúð sem vert er að skoða. Íbúðin er laus strax.
Verð 23,4 millj.

Góð fjárfesting. 147,5fm verslunarhúsnæði á jarðhæð
og kjallara. 260.000 í leigu á mán. 2 ár eftir af leigusamningi. Góð ákvílandi lán. Verð 32 millj.

Við búum á
Hæðinni
Arnarneshæðin er einstaklega vel staðsett á eftirsóttum
stað á höfuðborgarsvæðinu. Hverfið er sólríkt og skjólsælt,
með gullfallegt útsýni til allra átta. Stutt er í alla verslun og
þjónustu, fjölmargir skólar eru í næsta nágrenni og ótal
frábær íþrótta- og útivistarsvæði innan seilingar.

Opið hús í Árakri og Sandakri í dag frá kl. 14–15

Glæsileg raðhús
Komdu og skoðaðu nútímaleg og falleg raðhús, tvílyft, á skjólsælum stað á Arnarneshæðinni. Húsin eru ýmist
klædd flísum, viði eða báruðu áli. Allur frágangur að utan tryggir lágmarksviðhald. Afhent tilbúin til innréttinga.

Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnadóttir löggiltur fasteignasali | www.arnarnes.is

Hæðin
Raðhúsin okkar leika aðalhlutverkið í þættinum Hæðin, sem
hefur göngu sína á Stöð 2 innan skamms.

F A S T E I G N A S A L A N

MIKLABORG

MIÐLUN • RÁÐGJÖF • FJÁRMÖGNUN

Fiskislóð 75 - 101 Reykjavík

Opið hús frá kl. 14 til 15
Lautasmára 20
Kópavogi

Frum

Til leigu er 300 fm skrifstofuhúsnæði.
Um er að ræða gott skrifstofuhúsnæði á annari hæð með
góðum síma- og tölvulögnum. Stækkunarmöguleikar fyrir
hendi. Næg bílastæði.
Verð 1.400 kr. per fm á mánuði.
Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi í síma 891 8803

Engjasel 65 109 Seljahverfi.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 14-15.

Frum

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is
Jón Sigfús Sigurjónsson hdl & lögg. fasteignasali

• Gott skipulag
• 86 fm íbúð
• Stæði í bílageymslu
• Barnvænt hverfi
• Stutt í alla þjónustu
• Verð 25,9 millj.

Grandavegur 4 - 107 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Frum

Mjög falleg 105,6fm 4ra
herb. Endaíbúð á efstu hæð (3) ásamt
31,9fm gluggalausu herbergi og geymslu í
kj. og 36,6fm stæði í lokaðri bílageymslu.
Eignin skiptist í sjónvarpshol, eldhús, stofu,
borstofu, 3 góð herb. og baðherb. Eignin er
laus til afhendingar strax. Íbúðin er öll nýmáluð.
Húsið hefur verið klætt að utan. Gott útsýni.
V-27,4 millj.
(5166) Sölumaður verður á staðnum.
30.900.000

Guðmundur Sveinsson
sölumaður Mikluborgar
tekur á móti gestum
Sími 898 6826
Óskar R. Harðarson, hdl. og löggiltur fasteignasali
Borgartún 29
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801
www.husavik.net
Reynir Björnsson
Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasalar

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Laufengi 15 - Bílskýli - Laus

Blómvangur 15 220 Hafnarfirði. OPIÐ
HÚS Í DAG MILLI KL : 15:15 -16:15

Virkilega glæsil 99,7 fm. 3ja herb íbúð á 2. hæð. Húsið nýlega
sprungu viðgert og málað að utan.
Þórarinn sölumaður Draumahúsa verður á staðnum.

Frum

Frum

Þverholt 14 • 105 Reykjavík
w w w. h o l l . i s • h o l l @ h o l l . i s

Laxakvísl 33 – Opið hús

Mjög vel staðsett 209,8fm
5 herb.einbýlishús á einni hæð með innb.bílskúr og nýjum garðskála út frá stofu. Eignin
skiptist í Forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, búr, wc, þrjú góð herbergi,
sjónvarpsherbergi /herbergi, baðherbergi og
bílskúr. Fallegur garður. V-57,4 millj.
(5142) Sölumaður verður á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Vallarbarð 4 - Hafnarfirði

Norðurbakki 25D, Hafnarfirði. OPIÐ
HÚS Í DAG MILLI KL : 16:20 - 17:20.

Frum

Í dag sunnudag frá kl 15 – 16 er opið hús
að Laxakvísl 33, 110 Reykajvík
Mjög fallegt 5. Herb. raðhús á þremur hæðum ásamt bílskúr alls
210,3 fm á frábærum útsýnisstað. 70 fm óskráð rými í kjallara sem
býður upp á mikla möguleika. Stórar stofur. Rúmgóð svefnherbergi. Sólskáli með hita í gólfi. Ræktaður garður. Stutt í skóla og leikskóla. Eigandinn er tilbúinn að skoða skipti á ódýrarri íbúð upp í
kaupin. Gott lán getur fylgt með eigninni. Verð 59,9 millj.

Mjög góð og snyrtileg 4ra herbergja 93,5 fm íbúð á 3.
hæð (efstu) í fjölbýlishúsi. Fallegt og nýlegt parket á gólfum, snyrtilegt eldhús og björt stofa með útgangi út á suður svalir. Þrjú góð svefnherbergi og baðherbergi með
glugga og tengi fyrir þvottavél. Sér inngangur frá svölum
og opið bílskýli fylgir eigninni. Eignin er laus við kaupsamning Verð 25 millj.
Inga Kristjánsdóttir sölumaður
tekur vel á móti gestum. Teikningar á staðnum.

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk

Sími 533 4800
Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. – Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

Frum

Laufrimi 14A – Opið hús

Glæsileg 106 fm. 4ra herbergja íbúð á efri hæð, með sérinngangi.
Granítflísar í forstofu. Þrjú parketlögð svefnherbergi. Eldhús og
stofur parketlagðar, fallegar innréttingar í eldhúsi. Flísalagt baðherbergi með sérsmíðaðri innréttingu frá Brúnás og sér þvottahús í
íbúð. Kirsuber í innréttingum og innihurðum. Sérgeymsla er í sameign. Frábært útsýni er úr íbúðinni og rúmgóðar suðursvalir. Stór
afgirtur garður með leiktækjum. Stutt í þjónustu. V. 29 millj.
Opið hús í dag milli kl. 14:00 og 15:00.
Benedikt sýnir, 847-3600.

Einstaklega vel staðsett
88,7fm 3herb.endaíbúð á jarðhæð með útgangi út á verönd, ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Eignin skiptist í Forstofu, stofu/borðstofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi,
þvottahús. Eignin er fullbúin með eikarparketi
og innréttingum, tilbúin til afhendingar strax.
Óhindrað útsýni út á sjó. V-29,9 millj.
(5152)Sölumaður verður á staðnum.

Fálkagata, Vesturbær.

Glæsilegt og vel staðsett ca 178 fm einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt ca 34 fm frístandandi bílskúr, samtals ca
212 fm Neðri hæð skiptist í forstofu, hol, baðherbergi,
þvottahús, geymslu, eldhús og þrjár stofur. Efri hæð skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherbergi og stórar svalir.
Parket og flísar á gólfum. Fallegur garður í rækt með stórum sólpalli og skjólveggjum. Hellulögð aðkoma með hita í
stéttum. Verð 53,5 millj.
Albert og Elísabet taka vel á móti gestum.
Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Blásalir 5 Kóp - Bílskúr

Kristnibraut 99 – Opið hús

Mjög góð 83,9 fm. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð (skráð 2. hæð),
með verönd til suð-vesturs og sérinngang af svölum. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og
þvottahús. Eldhús er með snyrtilegri innréttingu og stáltækjum, ísskápur og uppþvottavél fylgja. Stofan er parketlögð og rúmgóð,
þaðan er útgengt á verönd. Í kjallara er sérgeymla og sameiginleg
hjóla- og vagnageymsla. Leikskóli er handan götunnar og stutt í
verslunarkjarna. Íbúðin er laus strax. V. 23,3 millj.
Opið hús í dag milli kl. 15:00 og 16:00.
Benedikt sýnir, 847-3600.

Lítið einbýli á þessum vinsæla stað. Allt
endurnýjað. Eignin skiptist í hol, baðherbergi,
herbergi, stofu og eldhús ásamt lítilli geymslu.
Húsið hefur allt verið endurnýjað á mjög glæsilegan hátt. Parket og flísar á gólfum. EIGNIN
ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX.
V-24,9 millj. (5160)

Mjög glæsileg og rúmgóð 4ra herbergja 124 fm íbúð á 2.
hæð (efstu) með sér inngangi ásamt 33 fm bílskúr í Kópavogi. Íbúðin er öll fallega innréttuð með samstæðum innréttingum, þremur rúmgóðum svefnherbergjum og Tveimur flísalögðum baðherbergjum. Annað baðherbergi er inn
af hjónaherbergi. Glæsileg, rúmgóð og björt stofa með
mikilli lofthæð og útgangi út á rúmgóðar suður svölum. Þá
er einnig svalir frá hjónaherbergi til norðurs. Rúmgóður bílskúr með hita og rafmagni. Verð 40,9 millj.
Böðvar tekur vel á móti gestum.
Teikningar á staðnum.

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.
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hún, „og gaman að sjá þessa
umvendingu á íslenskum sjónvarpsmarkaði“.

Nýr kvikmyndasamningur
Kvikmyndagerðarmenn hafa lagt
ríka áherslu á það í samræðum og
samningum við ríkisvaldið að hlutur leikins efnis fyrir sjónvarp verði
stækkaður: þegar menningarsjóður
útvarpsstöðva var lagður niður
runnu reytur hans í svokallaðan
sjónvarpssjóð hjá Kvikmyndasjóði
sem var um það bil að breytast í
Kvikmyndamiðstöð. Nýr samningur kvikmyndaiðnaðarins í fyrra
gerði ráð fyrir að verulegum fjármunum yrði bætt í þá deild kvikmyndamiðstöðvar. Hafa þess sést
merki í síðustu úthlutunum að nokkur verkefni eru að komast af stað
sem vænta má að endi á skjám
landsmanna. Raunar er framlag úr
almannasjóðum til slíkrar framleiðslu árangursríkari fjárfesting
en styrkir til kvikmyndaframleiðslu
á löngum myndum, ef litið er til
þess hverjar áhorfendatölur geta
orðið: kvikmyndir eftir íslenska
kvikmyndagerðarmenn ná fáar
verulega góðri aðsókn en áhorf á
íslenskt leikið efni í sjónvarpi getur
náð undraverðum fjölda. Allir litir
hafsins náðu 49,6% áhorfi í aldurshópnum 12-80 ára. Mæling á áhorfi
Næturvaktarinnar sýndi að 32%
áhorfenda í sama aldurshóp fylgdust með. Áhorf á þessa þætti hefur
því verið nærri 150 og 100 þúsund
áhorfenda.
Minna má á að aðsóknarmesta
íslenska kvikmyndin á síðasta ári
var Astrópía en hana sáu rúmlega
45 þúsund bíógestir. Var hún
aðsóknarmesta mynd liðins árs.
Samkvæmt lista Smáís skipa næstu
tíu sætin erlendar myndir, en í 11.
sæti voru Veðramót með rúmlega
17 þúsund áhorfendur, Köld slóð dró
að sér rúmlega 14 þúsund gesti.
Íslenskar leiknar myndir ná aðeins
litlum hlut þeirra sem horfa á leikið
efni í sjónvarpi ef marka má uppgjör kvikmyndaaðsóknar á síðasta
ári. Íslendingar eyddu 1.104.938.460
krónum árið 2007 í aðgangseyri í
kvikmyndahús landsins og 1.477.278
miðar voru seldir.

Stöðvar 2 megin
Pálmi Guðmundsson, sjónvarpsstjóri á Stöð 2, segir menn þar á bæ
ætla að leggja um 300 milljónir í
innlenda leikna þætti á næstu misserum. Um 20 milljónir fáist í hverja
röð frá Kvikmyndamiðstöð og er
Pressan fyrsta röðin sem fær það
tillegg af almannafé. Næturvaktin
var framleidd án tilleggs frá Kvikmyndamiðstöð. Framhald hennar
er nú á teikniborðinu, lokavinna
stendur yfir í handritsgerð fyrir
Dagvaktina en tökur hefjast í mars.
Er tólf þátta röð fyrirhuguð á dagskrá á komandi hausti en þættirnir
eru um 35 mínútur að lengd. Það er
sami hópurinn sem stendur að
verkinu og vann Næturvaktina;
Ragnar Bragason leikstýrir en
Saga film er framleiðandi. Þá er í
undirbúningi réttardrama, krimmi,
sem kallast Réttur og þeir Sigurjón
Kjartansson og Óskar Jónasson
veita því verkefni forstöðu. Átta
þættir eru fyrirhugaðir. Þriðja
leikna þáttaröðin sem er ákveðin
hjá Stöð 2 er Sylgja, gamanþættir
um unga konu sem vinnur hjá fjármálafyrirtæki í höfuðborginni og
er ákveðið að Ilmur Kristjánsdóttir

Björn Brynjólfur Björnsson leikstjóri og
framleiðandi: „Nú er bara undir okkur
kvikmyndagerðarmönnum komið að
segja góðar sögur.”

leiki aðalhlutverkið. Þeir verða tólf
talsins og Silja Hauksdóttir leikstýrir.

Úr Efstaleitinu
Þórhallur Gunnarsson hjá Ríkisútvarpinu segir afráðið að Mannaveiðar, sem Reykjavík Films framleiðir undir leikstjórn Björns
Brynjólfs Björnssonar, verði frumsýnd á Ríkissjónvarpinu um páskana. Sú röð byggir á sögu Viktors
Arnar Ingólfssonar, Aftureldingu,
sem kom út 2005. Þá eru fyrirhugaðar á komandi hausti sýningar á
þáttaröðinni Svörtum englum sem
Saga Film framleiðir eftir tveimur
sögum Ævars Arnar Jósepssonar,
Skítadjobbi og Svörtum englum.
Þórhallur gerir ráð fyrir að á
næstu misserum verði á vetrardagskrá Ríkissjónvarpsins leikið innlent efni í rúmar tuttugu vikur af
þeim rétt þrjátíu sem vetrardagskráin varir. Fyrirhugaðar séu raðir
sem bæði séu gamanþættir og
drama þegar fyrrnefndum krimmaröðum ljúki. Hann segir það hafa
komið á óvart hvað kvikmyndaiðnaðurinn hafi verið reiðubúinn að
leggja fram góðar og mótaðar hugmyndir að leiknu efni af ýmsu tagi
fljótt. Á borðum í Efstaleiti liggi vel
á annan tug ágætra hugmynda að
leiknu efni.

Hvað kostar þáttaröð?
Enn ríkir nokkur feimni hjá íslenskum framleiðslufyrirtækjum og
sjónvarpsstöðvum að gefa upp
kostnað. Allir litir hafsins voru þrír
klukkustundar langir þættir sem
kostuðu samtals 120 milljónir. Talið
er að Pressan kosti um 75 milljónir;
það hefur ekki fengist staðfest en
þeir eru sex nær klukkustundar
langir þættir og verður það að teljast ódýrt enda hröð framleiðsla með
miklu álagi á alla sem nálægt henni
koma. Mannaveiðar, sem eru fjórir
40-45 mínútna þættir, kostuðu 63
milljónir staðfestir Björn Brynjólfur
Björnsson.
Framleiðendur kvikmynda eru
glaðari og gjarnari að greina frá
framleiðslukostnaði
kvikmynda
sinna: Mýrin kostaði 160 milljónir
og Brúðguminn, sem frumsýndur
var fyrir helgi, var framleiddur
fyrir álíka upphæð.
Breytur í framreiðslukostnaði
eru gríðarmargar: þá ræður hvort
allt er tekið í veri eða á öðrum tökustöðum, hvort sviðsetning er flókin
eða einföld og hlutverk mörg. Miklu
skiptir hvort úthald er fjarri heimahögum, hvort sérstök brögð eru eða
unnið með mikla eftirvinnslu með
tölvuvinnslu sem er orðin sjálfsögð
erlendis og getur sparað leikmynd
og lýsingu þrátt fyrir að vera sjálf
dýr.
Dýrasta sjónvarpsefni sem framleitt er á Bretlandseyjum er þættir
sem gerast á liðnum tíma, heimta
búninga og hárgreiðslur og tökustaði frá löngu liðinni tíð. Samt
keppast Bretar við að framleiða
slíkt efni sökum þess að það nýtur
mikillar hylli og selst um allan
heim.

Fjármögnun
Pálmi Guðmundsson sjónvarpsstjóri.
Stöð 2 fjárfestir fyrir hundruð milljóna í
leiknu efni.

Þórhallur segir að sjónvarpið leggi
fram til framleiðslu leikins efnis 1525 prósent framleiðslukostnaðar.
Sjóður Ólafsfells leggi annað eins á
móti. Samanlagt framlag þeirra geti

verið allt að helmingi framleiðslukostnaðar. Þá er eftir framlag úr
Kvikmyndamiðstöð ef fæst.
Á þessu ári eru áætlaðar 80 milljónir í styrki frá Kvikmyndamiðstöð
fyrir leikið sjónvarpsefni, á næsta
ári fer styrkurinn upp í 95 milljónir
og 2010 verða þar í sjóði 125 milljónir. Styrkur í Pressuna og Svarta
engla var rúmar 20 milljónir í hvort
verkefni.
Með því móti stendur fjármögnun
á íslenskum markaði ekki undir
kostnaði við lengri raðir. Þá er eftir
að reikna endurgreiddan innlendan
framleiðslukostnað frá iðnaðarráðuneytinu sem er núna 14 prósent en
kvikmyndagerðarmenn vilja fá þær
endurgreiðslur hækkaðar. Einnig
eru framlög úr erlendum sjóðum á
borð við Norræna kvikmynda- og
sjónvarpssjóðinn og Media-sjóð Evrópusambandsins,
framlag
frá
erlendum sjónvarpsstöðvum, en
aðkoma þeirra að dýrari þáttaröðum
er nauðsynleg og getur því brúað
bilið og komið framleiðanda yfir
rauða strikið. Erlend tengsl heimta
hins vegar af framleiðendum aðra
vinnu en bara að ná saman sem
mestum fjármunum hér heima. Þá
verða menn að leggjast í víking.
Að sögn Þórhalls tókst að ná forsölu á Svarta engla þegar á handritsstigi í haust en sænska sjónvarpið
keypti þættina. Fyrir bragðið á Saga
film möguleika á styrk úr Norræna
sjóðnum en tvær norrænar stöðvar
þarf til að menn séu gjaldgengir þar.
Engin íslensk sjónvarpsþáttaröð
fékk styrk úr Norræna kvikmyndaog sjónvarpssjóðnum á síðasta ári.

Nú er bara
undir okkur
kvikmyndagerðarmönnum komið að
segja góðar sögur,“
segir Björn Brynjólfur
Björnsson, leikstjóri
Mannaveiða, sem RUV
frumsýnir á páskum.
Margt á döfinni
Innan bransans, eins og kvikmyndagerðarmenn segja, eru þegar kunnar þróaðar hugmyndir að þáttaröðum sem ekki er vitað á þessu stigi
hvar enda: Sveinbjörn Baldvinsson
hefur skrifað þáttaröð fyrir Pegasus sem kallast Hamarinn. Hann
hefur mesta reynslu í skrifum af
þessu tagi, vann á sínum tíma við
skrif fyrir danska aðila fyrir þáttaröðina Taxa og Forsvar sem báðar
voru sýndar hér. Hann semur einnig
handrit fyrir Mannaveiðar.
Frumdrögin að Hamrinum urðu
til um svipað leyti og Allir litir hafsins mótuðust og er stefnt að tökum
síðsumars, en þetta eru fjórir 55
mínútna þættir. Að sögn Snorra er
framleiðslukostnaður á milli 150 og
160 milljónir. Verkið er mannmargt
og tökur fara fram úti á landi.
Þá hefur lengi verið í undirbúningi þáttaröð eftir Ólaf Hauk
Símonarson sem kallast Þorpið og
Ólafur Rögnvaldsson, framleiðandi
hjá Ax film, vinnur að. Það er því
margt í bígerð hjá íslenskum sjónvarpsstöðvum og framleiðendum
sem þær starfa mest með. Fram
undan er margfalt meira leikið efni
á íslenskum sjónvarpsstöðvum en
áður hefur verið í framboði, kunnugir tala um að leikið efni hafi
meira en tífaldast í mínútum talið.
Laufey Guðjónsdóttir segir margt
vera í pípunum en utan sjónvarpsstöðvanna er Kvikmyndamiðstöð
fyrsti áfangi þegar hugmynd hefur
verið mótuð og er kynningarbær.
Hún lýsir samt eftir hugmyndum
að efni eftir börn en eins og skrá
hér að framan um nýtt íslenskt efni
sýnir er það ekki ætlað ungum
áhorfendum nema við teljum misindismenn og myrkraverk vera við
barna hæfi.

MENNING

Viðkunnanlegir
lúserar
BRÚÐGUMINN
Leikstjóri: Baltasar Kormákur
Aðalhlutverk: Hilmir Snær Guðnason, Margrét Vilhjálmsdóttir og Laufey
Elíasdóttir

✸✸✸✸
Brúðgumi Baltasars Kormáks er skemmtileg mynd. Ég myndi segja að
hún sé það sem við þekkjum erlendis frá sem „feel-good“ mynd og
maður kemur út úr myrkum bíósalnum frekar ánægður með sjálfan sig
og lífið og tilveruna. Þetta er á köflum bráðfyndin mynd sem gerir
eflaust það sama fyrir taugakerfið og einn tími í hlátursjóga.
Sagan er sögð á tveimur tímaplönum. Jón (Hilmir Snær), miðaldra
bókmenntafræðikennari í Háskólanum, er kominn í þrot með barnlaust
samband sitt við Önnu (Margréti Vilhjálms). Hún er tæp á geði, líklega
með geðhvarfasýki, og er fljót að sveiflast á milli ofsakæti og fýlu. Þau
fara til Flateyjar sumarið 2006 til að reyna að lappa upp á sambandið.
Þar birtist Þóra (Laufey Elíasdóttir, áður söngkona með hinni frábæru
PPPönk), tvítugur fulltrúi krúttkynslóðarinnar. Jón hefur kennt henni í
bókmenntafræðinni og hún stefnir nú ótrauð á að ná ástum Jóns. Jón
hefur því um tvo kosti að velja, brakandi fersk ástarævintýri með
ungpíu eða þrúgandi sambandstjasl með Önnu greyinu. Hann velur
fyrri kostinn.
Á seinna tímaplaninu, sumarið 2007, er staðan sú að Anna er horfin
og brúðkaup Jóns og Þóru stendur fyrir dyrum. Við sjáum daginn og
nóttina fyrir brúðkaupið, fylgjumst með gestum og íbúum í Flatey og
undirbúning veislunnar. Svo kemur auðvitað að brúðkaupinu sjálfu og
stóru spurningunni: Verður eitthvað af þessu?
Í miðpunkti myndarinnar er sjálfhverfa bókmenntagufan Jón. Þetta
er tvístígandi náungi sem átti einhvern tímann drauma um að slá í
gegn í bókmenntaheiminum en flýtur nú áfram í lífinu og tekur því
sem að höndum ber. Hilmir Snær túlkar Jón á því sem virðist tilþrifalausri sjálfsstýringu, en hvernig er svo sem hægt að leika svona mann
öðru vísi? Það er þó ekki laust við að manni finnist Hilmir nákvæmlega
eins í þessari mynd og einhverju öðru sem maður hefur séð hann í.
Þótt „geðveika konan“ sé þekkt minni í íslenskum bíómyndum bætir
Margrét Vilhjálmsdóttir nýjum vinklum við persónuna og sýnir
stórleik á köflum, til dæmis í Jónsmessunæturkastinu. Laufey Elíasdóttir er mjög eðlileg og góð sem jákvæða ungpían Þóra sem vill
„bjarga“ Jóni. Maður skilur þó ekki alveg hvers vegna Þóra er svona
hrifin af bókmenntaþunnildinu. Kannski er það af því hann er svo
sætur, eða kannski af því hún gróf upp gamalt ástarljóð eftir hann sem
hún telur sýna hans innri mann.
Í hópi aukaleikara blómstrar fólk hægri vinstri. Stjörnur
myndarinnar eru tvímælalaust Ólafía Hrönn Jónsdóttir og Jóhann
Sigurðarson sem leika tengdafólk brúðgumans. Þau eru hreinlega
frábær og á meðan á myndinni stendur bíður maður spenntur eftir að
sjá þau birtast aftur á tjaldinu. Þau eiga stóran þátt í djúpu hlátrasköllunum sem myndin framkallar. Þröstur Leó Gunnarsson og Ólafur
Darri Ólafsson leika grínléttandi erkitýpur. Þröstur lókallúðann Börk,
sem í lítilli hliðarsögu hefur tekist að fá Jón til að koma upp golfvelli í
eyjunni, og Ólafur fulla fíflið Sjonna. Báðir eru góðir. Sömuleiðis Ilmur
Kristjánsdóttir í hlutverki seinfæru systur brúðarinnar og Ólafur Egill
Egilsson í hlutverki Séra Ólafs. Allar þessar persónur eru dregnar upp
ljóslifandi, frábærlega unnar af leikurum og leikstjóra. Þótt hér sé
bíómyndaklisjan „skrítna fólkið á landsbyggðinni“ til staðar er mun
meira kjöt á þeim beinum en áður. Allar persónur myndarinnar eru
lúserar hver á sinn hátt. Viðkunnanlegir lúserar í hamingjuleit. Svona
eins og við öll hin.
Bjarta íslenska sumarnóttin og eyjan snotra Flatey eru umgjörð
sögunnar. Mörg skot og senur í myndinni eru með því allra flottasta
sem maður hefur séð í íslenskri mynd. Til dæmis „kríuatriðið“ þegar
Anna kemst að framhjáhaldi Jóns og fylliríið á hæðinni og eftirmálar
þess. Baltasar velur ekkert nema toppfólk til að vinna með sér. Bæði
leikmyndin og tónlist Jóns Ólafssonar og Sigurðar Bjólu fellur sem
dæmi svo eðlilega að heildarpakkanum að maður tekur ekki eftir þeim.
Að velja rammíslensk dægurlög í myndina – Stuðmannaslagara og
Samferða eftir Magnús Eiríksson í gullfallegum hápunkti myndarinnar
– rammar inn það sem Baltasar er að gera með þessari mynd: að búa til
íslenska skemmtun sem er stælalaus og eins langt frá því að vera hipp
og kúl og hugsast getur. Baltasar svissar meistaralega á milli tímaplananna tveggja og framvinda myndarinnar er þægileg og stígandi góður.
Hægt hefði verið að enda myndina fyrr en Baltasar kýs að gera en
halinn, þótt stuttur sé, er afhjúpandi og bætir heilmiklu við söguna og
hvernig maður upplifir hana.
Brúðguminn er mjög vel heppnuð skemmtimynd um leitina að
hamingjunni. Hún kemst ekki að frumlegri niðurstöðu heldur standa í
myndarlok eftir klisjurnar „Sá sem er hamingjusamur lengur en í tíu
mínútur er fífl“, og það sama og Jón Ársæll þylur nú í bílaauglýsingu:
„Hamingjan er ekki áfangastaðurinn heldur leiðin“. Hitt er svo annað
mál að klisjur eru klisjur af því þær eru sannar.
Dr. Gunni

Brúðguminn er skemmtileg mynd sem lætur áhorfendur hlæja og líða vel.
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ENDURVINNSLAN Á ERRÓ
Ný bók
Danielle
Kvaran um
feril Errós
hefur vakið
nokkra
aðdáun, en
Aðalsteinn
Ingólfsson,
listfræðingur og
höfundur
ævisögu
listamannsins sem
kom út
1982, hefur
athugasemdir við
verkið.
MYNDLIST
AÐALSTEINN
INGÓLFSSON

E

ndurvinnsla er hugtak sem skýtur upp
kollinum á flestum
stigum samfélagslegrar umræðu, og
kannski var ívitnunarstefna
póstmódernismans angi af
þeirri umræðu. Nú skilst mér
að takmörk séu fyrir því hve
oft er hægt að endurnýta
suma hluti; fróðir menn segja
mér að eftir þrjá til fjóra
umganga hafi til að mynda
flestar gerðir pappírs tilhneigingu til að leysast upp í
frumeindir sínar.
Ég veit ekki hver þolmörkin
eru þegar bækur eru annars
vegar. Kannski má halda
áfram að endurvinna sömu
texta og myndir og setja á
prent svo lengi sem einhverjir eru fyrir hendi til að kaupa
afurðirnar. Þess vegna er enn
ekki útséð um það hvort
bókin Erró í tímaröð; Líf og
list, eftir Danielle Kvaran
kemur til með að gera í blóðið sitt fyrir útgefandann. Trúlega hjálpar að gefa grafíkþrykk með bókinni, eins og
Erró hefur gert af alkunnu
örlæti.
Vissulega er þetta ásjálegur
annáll og auðflettanlegur,
ýmiss
konar
útlitsvandi
haganlega leystur af auglýsingastofunni Næst og Sigurður Pálsson betri en enginn
þegar kemur að því að yfirfæra tyrfna franska listfræði
á íslensku. Og engu er logið
um elju höfundar, sem virðist
hafa fínkembt allar heimildir
sem til eru um hinn ástsæla
listamann, en þær eru legíó.
Allt þetta hefur PBB réttilega tíundað í umsögn sinni
hér í Fréttablaðinu fyrir
skömmu. Og hægt að taka
undir ýmislegt annað sem
hann segir um fálæti landsmanna um þennan einstaka
listamann sem Erró er. Meðan
ég man, væri ekki hægt að
finna stað í Flugstöð Leifs
Eiríkssonar fyrir veggmyndina sem fjarlægð var úr
Kringlunni?

Til gagns eða ógagns
Engu að síður hlýtur íslenskur listunnandi, sem fylgst
hefur með ferli Errós og gert
sér far um að eignast helstu
bækur um líf hans og list, að
velta fyrir sér hvort svari

kostnaði að bæta nýjum annál
í safnið. Því fyrir eru nokkrar
nýlegar bækur um listamanninn á íslensku, þær eru langt í
frá ófáanlegar, og innihalda
megnið af því efni, bæði texta
og myndir, sem finna má í
annálnum. Hér á ég t.d. við
doðrant Marcs Augé (1994),
risastóran „katalóg“ Errósafnsins í Listasafni Reykjavíkur (1998) og bók L.R. um
Erró frá 2001. Einnig er auðvelt að komast yfir glæsilegan katalóg Jeu de Paumesafnsins
vegna
sýningar
Errós í París árið 2000, þar
sem er að finna styttri útgáfu
af títtnefndum annál Danielle
Kvaran um listamanninn.
Það efni sem höfundur
hefur sjálf lagt í púkkið verður tæplega til þess að auka á
heimildagildi annálsins fram
yfir þau ritverk sem hér hafa
verið nefnd. Það felst aðallega í bréfum sem nokkrir
franskir gagnrýnendur og
franskir vinir listamannsins
hafa skrifað höfundi til birtingar, og upplýsingum sem
eru á mörkum þess að vera
smásmugulegar. Er til dæmis
nauðsynlegt að vita af því að
ein grafíkmynd eftir Erró
hafi ratað á tiltekna bók á því
herrans ári 1964?

Aðalsteinn Ingólfsson, listfræðingur
og forstöðumaður Hönnunarsafns
Íslands, er höfundur fjölda rita um
íslenska myndlist og hönnun. Nýleg
verk hans eru Lifandi silfrið – um
skartgripi Ásdísar Sveinsdóttur Thoroddsen og Mikines, en fram undan
er stórsýning á verkum færeyska
meistarans í Listasafni Reykjavíkur
sem Aðalsteinn stjórnar.

Ekki verður heldur séð
hvernig þessi annáll getur
gagnast áhugafólki sem ekki
hefur aðgang að öðrum bókum
um listamanninn. Þeir sem einungis hafa áhuga á myndum
hans verða sér vísast úti um
eldri bækurnar með sínum
stóru litprentunum. Þeir sem
vilja kynna sér ýmsa listheimspeki og umfjallanir um listamanninn á alvarlegum nótum
velja sér frumheimildir þar
sem textar eru birtir í heild
sinni, en ekki í bútum. Og þeir
sem langar að lesa um ævi
listamannsins í stærra samhengi eru örugglega ekki á
höttunum eftir upptalningu
staðreynda og nafnaskrá.

Um áreiðanleika annála
Nú er annáll í eðli sínu jafn
brigðull texti og hin svokallaða „túlkandi ævisaga“. Hins
vegar gefur lesandinn sér að
höfundur ævisögunnar velji
úr staðreyndum og túlki þær
eftir eigin höfði – til þess
hefur hann bessa- og skáldaleyfi – en annálaritarinn, sá
sem gefur sig út fyrir að draga
einungis saman staðreyndir,
ávinnur sér sjálfkrafa óskorað traust lesandans. Við trúum
því sem sagt að minnist annálaritarinn ekki á eitthvað,
hafi það einfaldlega ekki
gerst. Sennilega er þetta sálfræðilegt fyrirbæri.
Því segi ég þetta, að ekki er
hægt að ráða annað af annál
Danielle Kvaran, þar sem
dregin er saman margháttuð
umfjöllun um verk Errós í hartnær hálfa öld, að ekki hafi
Íslendingur brotið til mergjar
verk listamannsins af skynsamlegu viti, eins og sagt er,
fyrr en 1986, þegar maður að
nafni Gunnar B. Kvaran fylgir
úr hlaði sýningu hans á Tvíæringnum í Feneyjum. Og þá
undanskil ég ýmisleg viðbrögð
blaðamanna og gagnrýnenda
við verkum Errós í íslenskum
dagblöðum fyrstu árin heima á
Íslandi, þegar fáar aðrar
prentheimildir
voru
fyrir
hendi.
Nú er auðvitað eðlilegt að
fyrst verið er að halda til haga
fræðilegum greinum um listamanninn í svona annál, þá fari
mest fyrir framlagi erlendra,
fyrst og fremst franskra, listfræðinga og listgagnrýnenda.

Erró – í tímaröð eftir Danielle Kvaran kom út síðla árs 2007. Erró er staddur
hér á landi og áritaði í gær eintök af bókinni fyrir áhugasama en fyrstu
kaupendur verksins fengu grafíkverk í kaupbæti.

Erró hefur jú búið og starfað
úti í Frans í hartnær hálfa öld;
og þar hafa góðir menn á borð
við Alain Jouffroy, Pierre Tillman og Jean-Jacques Lebel
verið óþreytandi að fjalla um
verk hans og kynna þau fyrir
umheiminum.
En að gefa í skyn með þögninni að allan þennan tíma, ég
tala nú ekki um eftir að listamaðurinn hóf aftur að sýna
reglulega á Íslandi á áttunda
áratugnum, hafi enginn íslenskur listspekúlant, ekki Bragi
Ásgeirsson, Matthías Johannessen, Eiríkur Þorláksson,
Hannes Sigurðsson, sá sem
þetta skrifar og sjálfsagt fleiri,
haft uppi nógu marktækar
skoðanir á myndlist Errós til að
vera tækar á bók, verður til
þess að draga verulega úr
heimildargildi annálsins, a.m.k.
fyrir lesendur hér uppi á
Íslandi. Ekki veit ég hvort
þessa ávöntun ber að skrifa á
fáfræði eða hroka höfundar.

Að lokum eitt innslag af
persónulegum toga. Fyrir
nokkrum árum ritaði undirritaður ævisögu Errós í náinni
samvinnu við listamanninn. Í
þessa ævisögu vitnar Danielle Kvaran nokkrum sinnum
beinum orðum, a.m.k. einu
sinni í löngu máli, og allt í lagi
með það. Oftar endursegir
hún ýmsar upplýsingar sem
birtust fyrst í þessari ævisögu. Ekkert er heldur við það
að athuga.
Hins vegar er sérkennilegt,
að þegar höfundur þakkar
með nafni öllum höfundum
„sem vitnað er til í þessari
krónólógíu og ennfremur
öllum sem hafa komið með
sitt innlegg með einum eða
öðrum hætti“, þá á hún engar
þakkir afgangs til handa höfundi áðurnefndrar ævisögu.
Hér er sniðgengin það sem í
fræðasamfélaginu er nefnd
„fagleg háttvísi“ og kostar
ekki neitt.

SÝNINGAR Á
ÖLLUM HÆÐUM

Handan um höf – Helgi Hálfdanarson

Handritin – saga handrita og hlutverk um aldir

SÝNINGAR Á
ÖLLUM HÆÐUM

Þjóðmenningarhúsið – The Culture House
National Centre for Cultural Heritage
Hverﬁsgötu 15, 101 Reykjavik
Sími 545 1400, www.thjodmenning.is
Veitingar á virkum dögum.
Sýningar - leiðsögn - verslun

Ferðalok – Jónas Hallgrímson 1807–1845
Opið daglega kl. 11.00 – 17.00
Leiðsögn á íslensku um handritasýninguna í hádeginu
kl. 12.10 á ﬁmmtudögum. Leiðsögn á ensku um handritasýninguna kl. 15.30 á mánudögum og föstudögum.
Í versluninni: Myndlistarsýning Erlu Þórarinsdóttur –
Sameign. Opinber rými.

Surtsey – jörð úr ægi

Síðumúla 21 Reykjavík

|

Sími 581 1100

|

www.bang-olufsen.com
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HELVÍTI Á JÖRÐ

Kunnur baráttumaður fyrir ritfrelsi
í Rússlandi Pútíns,
Grigory Pasko.

Staða frjálsra fjölmiðla í Rússlandi veldur víða áhyggjum en hagsmunaaðilar tengdir ríki og valdablokkum í landinu hafa tangarhald
á fjölmiðlum.

G

rigory Pasko vinnur oftast einn
án verndar gegn stöðugum hótunum. Með því að skrifa um
ástand mannréttinda og umhverfismála í Rússlandi í dag tekur
hann mikla áhættu. Hann hefur starfað sem
blaðamaður undanfarin tuttugu og fimm ár
og upplifað miklar breytingar í kjölfar Perestrojku Gorbatsjovs og falls Sovétríkjanna,
þíðu og aukið frelsi fjölmiðla og síðan aftur
hertar reglur í ríki Pútíns.
Pasko fæddist í Úkraínu árið 1962 og
stundaði nám í blaðamennsku við herflotaháskólann í Lvov. Hann flutti til Valdivostok
og skrifaði fyrir flotablaðið Vojeva Vachta
(Varðturninn). Í október 1997 var hann handtekinn við heimkomu frá Japan og sakaður
um njósnir. Sannleikurinn var sá að Pasko
hafði kvikmyndað starfsmenn rússneska
flotans varpa kjarnorkuúrgangi í hafið þrátt
fyrir alþjóðlegt bann við því. Í kjölfarið var
honum varpað í fangelsi en sleppt árið 2003
en þó aðeins skilorðsbundið. Hann var sviptur gráðum sínum hjá flotanum og margar
lygar birtar um hann sem „svikara og
njósnara“ í opinberum fjölmiðlum. Nú berst
hann fyrir máli sínu hjá mannréttindadómstólnum í Strassbourg.
Grigory Pasko hefur m.a. fengið Human
Rights Watch verðlaun árið 2002 og í september 2007 hlaut hann þýsku friðarverðlaunin sem kennd eru við rithöfundinn ErichMaria Remarque. Í yfirlýsingu dómnefndar
sagði að Pasko hlyti verðlaunin fyrir bók
sína Rauða svæðið og vegna þess að hann
væri „virkur baráttumaður frelsis og mannréttinda“.
Bókin Rauða svæðið fjallar um dvöl Paskos í fangelsi og vinnubúðum norðvestur af
Vladivostok. Hún byggir að stórum hluta á
dagbók sem hann skrifaði með örsmárri
skrift á ýmsa miða. Sagan minnir um margt
á bók Solschenitsyns, Dagur í lífi Iwans Denissowits. Pasko segir frá ómanneskjulegum
aðstæðum og yfirvöldum. Hvernig 35 menn
skiptust á að sofa í hörðum rúmum í þröngum klefa þar sem lífið var háð geði yfirmanna og varða. Pasko veiktist og skilaboðin
frá lögfræðingum, þegar þeir loks fengu að
koma til hans, voru ekki uppörvandi. Hann
skrifar um angist, von og algera örvæntingu
á mjög ljóðrænan og sterkan hátt. Lýsingar
hans á lofti eða fremur skorti á því í yfirfullum fangaklefum eru oft yfirþyrmandi og
ekki auðveldar aflestrar. Aftur á móti er einlægni höfundar og hugleiðingar um lífið og
manneskjurnar fullar lífi og kímnigáfu. Léttur og lifandi stíll Paskos er eflaust ein af
ástæðum þess að bókin hefur hlotið góðar
viðtökur í Þýskalandi. Nú er verið að þýða
bókina á ensku og fyrirhugaðar útgáfur á

fleiri tungumálum. Hann skrifaði einnig
aðra bók um lífið í fangelsi sem heitir Hunangskakan. Bæði verkin voru prentuð í einni
bók á rússnesku fyrir tveimur árum. En
flutningabíllinn sem ók öllu upplaginu úr
prentsmiðjunni „hvarf“ ofan í stórfljót á
leiðinni til Moskvu. Þannig misstu lesendur í
Rússlandi af því að fá að lesa sögur Paskos
úr fangelsi Rússlands í dag. Áhrifaríkar frásagnir sem gætu allt eins verið frá tímum
Dostojevskís eða úr Gúlagi Stalíns.
Í Stokkhólmi talaði Pasko meðal annars á
fundi á vegum Amnesty um líf hundraða
þúsunda fanga í Rússlandi í dag og „steinaldarstig“ reglnanna sem þar gilda. „Fangar
mega til dæmis aðeins hringja heim fjórum
sinnum á ári,“ sagði hann.
Við setjumst niður saman eftir kvöldfundinn hjá Amnesty og ég get ekki stillt mig um
að kvarta yfir einum fundargesta: Rússneskumælandi konu sem stöðugt spurði
Pasko frekjulega eins og hann væri í yfirheyrslu. Pasko lítur á mig öruggur og segir:
„Þessi kona var frá leyniþjónustunni, FSB.“
Ertu viss?
„Já,“ segir hann án þess að brosa: „Þegar
ég er í útlöndum að tala, til dæmis í Bandaríkjunum, þá skoða ég hópinn og get alltaf
séð strax hverjir eru frá sendiráði Rússlands
eða FSB.“
Ertu ekki hræddur við að halda áfram að
skrifa?
„Ég skrifa um staðreyndir. Fyrir mig er
bara til eitt yfirvald og það er sannleikurinn.
Ég er ekki meðlimur í neinum stjórnmálaflokki eða nokkrum samtökum. Það sem ég
geri og hef verið að gera þessi tuttugu og
fimm ár sem ég hef starfað sem blaðamaður
er að segja sannleikann.“
Eftir dvölina í fangelsi og vinnubúðum var
þér boðið að ritstýra tímariti fyrir fanga.
Hvernig stóð á því?
„Það var viðskiptajöfur í Moskvu sem
langaði til að leggja peninga í þannig blað og
þá var farið að leita að blaðamanni með
háskólamenntun, reynslu af ritstjórn og sem
hafði setið í fangelsi. Og ég var eini maðurinn sem kom til greina. Ég ritstýrði þessu
tímariti í eitt ár og það naut mikilla vinsælda
meðal fanga. Þeir sendu okkur sögur, ljóð og
annað í þúsundatali. En eftir eitt ár var blaðið skyndilega lagt niður.“
Pasko starfaði síðan á blaðinu Novaya
Gazeta og deildi skrifstofu með Önnu Politkovskaju í þrjú ár. Þau ferðuðust oft saman
um Rússland eða til útlanda: „Síðan var ég
ritstjóri tímaritsins Ecologia i Pravo. Tímaritið, sem var fjármagnað með erlendu fé,
fjallaði um umhverfismál og mannréttindi.
En vegna hinna nýju laga um óháð félagasamtök sem komu í veg fyrir erlenda fjár-
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mögnun varð ég að leggja blaðið niður vorið
2007.“
Nú birtast greinar Paskos um Rússland á
ensku á internetinu. Jafnvel þótt hann skrifi
um grafalvarleg efni þá er stíll hans oft
skemmtilega írónískur og hittinn. Allar
greinar hans má lesa á blogginu: www.
robertamsterdam.com
Nú ertu að skrifa um gasleiðsluna sem
Nord Stream áætlar að leggja gegnum
Eystrasalt.
„Já, ég kvikmynda líka og tek viðtöl við
fólk í löndunum sem þetta verkefni snertir.“
Er það ekki líka hættulegt, hið ríkisrekna
Gasprom á jú 51 prósent í verkefninu?
„Ef ég skrifa um það að gamlar ömmur í
Rússlandi fái ekki gas inn í húsin sín þar sem
leiðslan er lögð, þrátt fyrir að þeim hafi
verið lofað því, þá er það ekki hættulegt.
En..“ segir hann alvarlegri: „Ef ég fer að
grafast fyrir um það hvers vegna kostnaður
við leiðsluna hefur margfaldast frá því
fyrstu áætlanir voru kynntar, já, þá getur
það orðið hættulegt fyrir mig.“
Æ færri blaðamenn í Rússlandi vinna eins
og þú?
„Þeir eru enn til eins og til dæmis Andrey
Novonkov frá Ribinsk. Það eru um það bil
einn eða tveir þannig blaðamenn í hverjum
landshluta og auðvitað fleiri í Moskvu.

Pasko skiptir nú um umræðuefni: „Ég hef
tekið eftir því í Rússlandi að í fyrsta lagi er
verið að setja æ fleiri fyrrverandi KGB
menn á dómarastóla. Annað sem ég hef tekið
eftir er að gömlum prófessorum og deildarstjórum í háskólunum er hent út og KGBmenn settir í staðinn. Stjórnendur og stjórnir háskóla og stofnana eru að fyllast af þeim
sem eru hliðhollir Pútín.“
Og hvað gera þeir?
„Þeir eru að endurrita skólabækurnar.
Ekki bara söguna. Þeir breyta áherslum.“
Hvernig?
„Á níunda áratugnum kom bylgja af nýjum
lögum um frjálsara markaðskerfi í Rússlandi, sem komu í staðinn fyrir gömlu sovésku lögin. En um leið og Pútíntímabilið
hófst fóru þeir að „lagfæra“ þessi lög. Þessar breytingar eru ekki slæmar af því að þær
séu vondar heldur vegna þess að þær eru
lögfræðilega slæmar. Þeir byrjuðu á breytingum en nú eru þeir farnir að henda þessum
tuttugu ára gömlu lögum og einfaldlega
semja ný sem henta þeim. Og þetta geta þeir
gert vegna þess að Dúman er algerlega undir
valdi þeirra.“
Og hvað er svona slæmt við þessi nýju lög?
„Til dæmis nýju lögin um ferðir til og frá
Rússlandi, innflytjendalög. Þeir bættu aðeins
einni grein við.
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Hún hljóðar svona: „Þeim sem sækir um
vegabréfsáritun má neita ef viðkomandi
hefur skrifað eða sagt eitthvað niðrandi um
Rússland eða stjórn þess.“ Rúmlega þrjátíu
erlendum blaðamönnum hefur verið neitað
um vegabréfsáritun í skjóli þessarar nýju
greinar laganna. Ástæðan sú að þeir hafa einhvern tíma skrifað grein sem stjórnvöldum
er ekki að skapi.
Nýjasta dæmið er Natalia Morar sem bjó
og vann í Moskvu en var neitað um að koma
inn landið í desember. Hún er enn í Moldavíu
og ekkert gerist í hennar máli og á meðan
heldur hún áfram að búa hjá móður sinni í
Moldavíu.“
Hvað gerist með erlenda blaðamenn í
Rússlandi?
„Vinur minn Boris Reichester í Moskvu
skrifar fyrir þýska vikuritið Focus. Lögreglan lemur hann af og til.“

... gömlum prófessorum og deildarstjórum í háskólunum er hent út og KGB-menn
settir í staðinn. Stjórnendur
og stjórnir háskóla og stofnana eru að fyllast af þeim.
Hvernig þá?
„Þeir handtaka hann, fara með hann á stöðina og berja hann hressilega. Síðan er honum
sleppt. Ég hef tekið eftir því að þýsku blaðamennirnir virðast vera þeir sem eru hvað
hugrakkastir í skrifum sínum. Það er almennt
vitað að Pútín elskar Þýskaland og því mun
enginn þora að reka þýska blaðamenn frá
Rússlandi. Af því „okkur líkar Þýskaland“ er
minni hætta á því að þeim verði kastað út,
þeir eru bara lamdir af og til.

Þetta var bara eitt dæmi um nýju lögin,“
heldur Pasko ákveðinn áfram: „Það eru önnur
lög sem eru algerlega hræðileg og þau eru
kölluð andsvarslög gegn hryðjuverkum og
hryðjuverkastarfsemi.“
Hvernig virka þau?
„Ef ég til dæmis skrifa að Pútín sé þjófur og
slæmur fyrir Rússland og sé að láta myrða
Rússa og hafi hafið glæpsamlegt stríð í Tsjetsjeníu, þá er hægt að ákæra mig samkvæmt
þessum nýju lögum fyrir hryðjuverk og dæma
í fangelsi.“
En nú birtast skrif þín bara á netinu á ensku.
Er það ekki öruggara?
„Anna (Politkovskaja) hélt hún væri óhult
vegna þess að hún væri þekkt á Vesturlöndum
en svo reyndist ekki. (Anna var myrt fyrir
utan heimili sitt í Moskvu árið 2006.) Pútín
hafði rétt fyrir sér þegar hann sagði að hún
væri ekki þekkt í Rússlandi. Þegar hún var
myrt var hún að vinna að grein um fjármálastarfsemi sem tengdist stríðinu í Tsjetsjeníu
og þá var greinilega tekin ákvörðun um að
taka hana af lífi. Og ég veit að ef þeir ákveða
að stöðva mig þá munu þeir ekki vara mig
við.“
Heldur?
„Heldur drepa mig beint.“
Nú þegjum við um stund því það er ekkert
hægt að segja, þar til Pasko segir: „Skrifaðu
vinsamlegast ekki í greinina þína það sem
franskur blaðamaður gerði um daginn.“
Hvað skrifaði hann?
„Að ég birti greinar mína á and-rússnesku
síðunni www.robertamsterdam.com. Þetta er
ekki and-rússneskt heldur bara staður þar
sem nýjustu greinar, kvikmyndir og upplýsingar um það sem er að gerast í Rússlandi
birtast á fimm tungumálum. Ég hef verið
beðinn um að skrifa greinar í rússnesk blöð
undir dulnefni en það vil ég ekki.“
Nú hefur fjöldi Rússa yfirgefið landið. Hefur
þú ekki hugleitt það?
„Ef fjölskyldu minni verður hótað þá mun
ég gera það. En ég er blaðamaður og Rússland
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Ljósmyndaspjald á götu
í Moskvu en enginn
glímir við Pútín.

og rússneska er mitt mál. Þetta er stórt land
og svo mikið meira en bara Pétursborg og
Moskva. Þótt ég skrifi núna fyrir þessa netsíðu þar sem greinar mínar birtast á ensku þá
er ég alltaf að skrifa um Rússland.“
Á Amnestyfundinum talaðir þú um að samtökin ættu að taka mál Mikhaíls Khodorkovskí upp á sína arma, hvers vegna?
„Vegna þess að hann hefur ekki fengið
réttláta meðferð. Allt málið gegn honum er
gegnumsýrt af andúð Pútíns á honum og
hvert lögbrotið fylgt á fætur öðru. Amnesty
skilgreinir samviskufanga á sérstakan hátt
en ég vona samt að í anda þessara mikilvægu
mannréttindasamtaka sé hægt að veita
honum og fleirum í Rússlandi aðstoð. Það er

mikilvægt að vekja athygli á því að mannréttindi þeirra séu brotin,“ segir Grigory
Pasko sem er þakklátur fyrir stuðninginn frá
Amnesty og tuttugu og fjögur þúsund bréf
sem meðlimir samtakanna um allan heim
skrifuðu á meðan hann sat í fangelsi.
Hvers vegna skrifaðir þú þessar tvær
bækur um lífið í fangelsum?
„Ég skrifaði bækurnar til þess að veita
innsýn í þennan heim og hvernig maður
breytist við þessa reynslu. Þrátt fyrir að
svipaðar sögur hafi verið sagðar fyrr.“ Hann
segir að lokum alvarlegur: „Einhver sagði að
fangelsi í Rússlandi væru eins og helvíti á
jörð en það er ekki rétt. Þau eru helvíti á
jörð.“

Almanak HÍ 2008

Villa á öræfum

Söngvarnir frá Písa

Dr. Þorsteinn Sæmundsson stjörnufræðingur reiknaði og bjó til prentunar.
Auk dagatals eru margvíslegar upplýsingar, svo sem um sjávarföll og gang
himintungla, yﬁrlit um hnetti himingeimsins, mælieiningar, veðurfar, stærð
og mannfjölda allra sjálfstæðra ríkja og
tímann í höfuðborgum þeirra.
96 bls.
1.285,- kr

/ Allein durch die Einöde

Ezra Pound
Söngvarnir frá Písa teljast til stórvirkja í ljóðabókmenntum Vesturlanda og eru að margra
mati hápunkturinn í hinu mikla æviverki Ezra
Pound sem hann nefnir Cantos. Ljóðaﬂokkurinn er ortur í fangabúðum Bandaríkjahers
norðan við Písa á Ítalíu 1945, en þar sat Pound
um nokkurra mánaða skeið, ákærður fyrir
landráð og með dauðadóm vokandi yﬁr sér.
Hann gerir upp líf sitt og les brot úr því saman
við rústir Evrópu sem og við leiftur úr liðinni
sögu og þá goðsagnakjarna sem hann taldi
óforgengilega.
3.400,-kr.

Menntun, forysta
og kynferði

HEGRAVARPIÐ

Félagsfræði rótfestunnar

Lise Tremblay
Smásagnasafn sem vakið hefur mikla
athygli í heimalandi höfundar Kanada fyrir
einfaldan og beinskeyttan stíl. Sögurnar lýsa
líﬁ íbúa í smábæ í Québec-fylki, sem byggja
afkomu sína á veiðimönnum, fuglafræðingum og borgarbörnum í leit að ró. Fyrir
þetta verk hlaut höfundurinn ein merkustu
bókmenntaverðlaun sem veitt eru í Kanada.
2.800,- kr.

Kenningar um uppruna og eðli borgarsamfélagsins
Enriques del Acebo Ibáñez
Hér er gerð grein fyrir þróun borgarsamfélaga
sem fyrirbæri nútímans en um leið sem
afsprengi fyrri samfélagshátta. Fjallað er um
helstu kenningar frumkvöðla félagsfræðinnar
sem snúa að þróun samfélagsins. Höfundurinn
ﬂéttar saman kenningum sínum og túlkunum
um rótfestu og rótleysi við myndun borgarsamfélagsins og sýnir hvernig brautryðjendur
félagsfræðinnar á 19. og 20. öld tókust á
við félagslegt eðli nýja samfélagsins sem
einkenndist m.a. af stórborginni.
3.500,- kr.

Afburðaárangur

Ljóðmæli

Leitin lifandi

Agnes Hólm Gunnarsdóttir og
Helgi Þór Ingason
Um stjórnunaraðferðir sem grundvallast á
gæðastjórnun og rannsóknir á fyrirtækjum
sem náð hafa afburðaárangri. Hvaða
aðgerðir og aðferðir eru líklegar til að
stuðla að afburðaárangri í rekstri fyrirtækis
eða stofnuna. Í þessari bók er leitast við
að skapa yﬁrsýn yﬁr nokkrar vel þekktar
rannsóknir á þessu sviði, sem og nokkrar
vinsælar stjórnunaraðferðir. 139 bls.
3.990,- kr.

Einars Sigurðssonar í Eydölum
Einar Sigurðsson var höfuðskáld þjóðarinnar
í árdaga lúthersks siðar hér á landi.Bókin
skiptast í þrjá hluta. Inngangur fjallar um
sálmakveðskap í lútherskum sið og ævi
Einars í Eydölum. Þá tekur við kveðskapur
Einars, alls 45 sálmar og kvæði. Í síðasta
hluta, Skýringum og athugasemdum, er
gerð rækileg grein fyrir einstökum sálmum
og kvæðum og varðveislu þeirra. Bókinni
fylgja heimildaskrá, handritaskrá og
nafnaskrá.
5.600 kr.

Líf og störf sextán kvenna
Sextán konur, sem allar hafa lokið doktorsnámi við erlenda háskóla, eiga kaﬂa í bókinni.
Þær starfa við ýmsa háskóla landsinss og hafa
allar, um lengri eða skemmri tíma, stundað
eigin rannsóknir og miðlað þeim ríkulega
í ræðu, kennslu og riti. Í bókinni greina
konurnar frá eigin fræða- og rannsóknarsviði,
hvernig áhugi þeirra á því vaknaði og hvernig
þeirra eigin lífssaga og persónuleg reynsla
hafði áhrif á starfsval þeirra. Þær fjalla einnig
um hugmyndafræðilega þróun innan síns
fræðasviðs og hvernig hún hefur endurspeglast í líﬁ þeirra, störfum og rannsóknum.
3.500,- kr.

Guðný Guðbjörnsdóttir, prófessor
Hvaða máli skiptir menntun fyrir framgang
kvenna og karla til forystustarfa? Er það
ekki þeirra sjálfra að stýra menntun sinni?
Hvers vegna beindist umræðan um jafnrétti kynjanna í skólum nýverið og óvænt
að stöðu drengja?.
325 bls.
4.300,- kr

eftir Pálma Hannesson
Tvímála útgáfa á sívinsælum hrakningasögum
Pálma Hannessonar, f.v. rektors MR og alþingismanns. Þær leika meira að segja hlutverk í
glæpasögum Arnaldar Indriðasonar þar sem
söguhetjan Erlendur er sífellt að lesa þær og
má kannski halda því fram að þær gegni því
hlutverki þar að undirstrika íslensk sérkenni
þessa rannsóknalögreglumanns.
Bókin er á tveimur tungumálum, íslensku og
þýsku, og er mikill fengur að þessu verki fyrir
áhugamenn um hálendið og þessar hrakningasögur sem hafa verið ófáanlegar árum saman.
3.300,- kr.

HÁSKÓLAÚTGÁFAN
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... AÐ TJALDABAKI
Hulda Stefánsdóttir myndlistarkona fékk í gær viðurkenningu úr styrktarsjóði
sem Erró stofnaði til í
minningu Guðmundu S.
Kristinsdóttur, móðursystur
sína frá Miðengi. Sjóðnum
er ætlað að efla og styrkja
listsköpun kvenna sem þykja
skara fram úr og hvetja þær
til frekari dáða. Listsjóður
Guðmundu S. Kristinsdóttur
er sjálfseignarstofnun í vörslu
Borgarsjóðs Reykjavíkur en
umsjón með honum hafa
Reykjavíkurborg og Errósafn.
Erró kom til landsins til að
veita verðlaunin og árita
bók um feril sinn í gær, en
stoppar stutt við. Hann sýnir
snemma á þessu ári í Kína
og á að
auki verk
á stórsýningu um
pop-listina
í Zürich
sem opnar
um miðjan
næsta
mánuð.
Sams konar
yfirlitssýningu lýkur í Róm
um mánaðamótin.

Listasjóður Dungals veitti
sína árlegu styrki á fimmtudag. Hæsta styrkinn fékk
Davíð Örn Halldórsson sem
nú sýnir í Gallerí Ágúst við
Baldursgötu. Þá fengu þær
Björk Viggósdóttir og Birta
Guðjónsdóttir einnig viðurkenningu sjóðsins. Dungalssjóður hefur veitt listamönnum styrki í fimmtán ár og
hyggur nú á útgáfu bóka sem
helgaðar verða einstaka listamönnum. Sjóðinn stofnaði
Gunnar Dungal til minningar
um foreldra sína.

eitthvað alveg

einstakt
Skipholt 50A • sími: 581 4020
www.gallerilist.is
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segja að þeir hafi verið búnir að
ákveða dóm hans fyrirfram? „Ef
þeir hafa ekki verið búnir að því
mega þeir heita nær yfirnáttúrulega lögskarpir,“ segir hann þungur á brún. „Þar með var búið að
lögleiða stærsta rán Íslandssögunnar,“ bætir hann við.

Áttu að verða víti til varnaðar
Í framhaldinu missti Erlingur einbýlishús sitt. „Mér var líka hótað
að húsið mitt yrði sett á uppboð en
ég var aðeins betur settur en
Erlingur svo mér tókst að verja
það,“ útskýrir Örn Snævar. Erlingur flutti til Grindavíkur og fóru
hans mál fyrir Héraðsdóm Suðurnesja. Örn Snævar segir að þar
hefðu menn gengið harðar og
snaggaralegar fram en á Vestfjörðum. Erlingur fékk dóm sem
hann gat afplánað með því að vinna
í samfélagsvinnu í hálft ár en Örn
Snævar fékk ekki slíkan dóm.
„Vissulega hefur þetta kostað mig
vanlíðan og margar andvökunætur
enda var tekið hart á okkur þar
sem við áttum að vera víti til varnaðar fyrir þá sjómenn sem væru
líklegir til að gera eitthvað svipað.
Ég get þó ekki sagt að ég hafi
nokkurn tímann séð eftir þessu.
Mér gafst þarna tækifæri til að
vinna gegn óréttlætinu og ég hefði
séð eftir því alla tíð hefði ég ekki
gripið það.“
Er ekki enn búinn að ákveða skaðabótakröfur
Málið er sent fyrir Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna þar
sem ályktað er gegn stjórnvöldum.
En hvað hefði þeir gert hefði ályktunin verið stjórnvöldum í vil? „Þá
hefði þetta bara verið búið,“ er
hann snöggur að svara. En hvað
tekur nú við? „Þetta mál allt saman
er búið að hanga eins og sverð yfir
okkur Erlingi en nú hangir það yfir
stjórnvöldum. Við erum alveg tilbúnir hvenær sem er að ræða við
þá en ég hef nú ekkert heyrt í þeim
ennþá. Þeir verða þó að vera búnir
að gera eitthvað í málinu áður en
eftirlitsmennirnir koma frá mannréttindanefndinni eftir hálft ár til
að meta hvort þeir hafi brugðist
ásættanlega við ályktuninni. Ég
teldi það skynsamlegast að sett
yrði á óháð nefnd sem myndi meta
það hvernig stjórnvöldum bæri að
bæta sitt ráð. En þeir skulu ekki
halda að þeir geti kæft málið í einhverjum nefndum, við munum sko
aldeilis blása lífi í það ef þeir reyna
það. Við gefum ekki tommu eftir
og ef með þarf förum við með
málið til Mannréttindadómstólsins
í Strassborg.“
En hvernig myndu kröfur hans
hljóma ef hann yrði boðaður á
samningafund? „Ég hef nú ekki
sett upp neina tölu, ég er enginn
lögspekingur og veit ekki hvernig
bæri að meta skaðann. Ég man nú
ekki alveg hver fjárhagslegi skaðinn er en þetta eru einhverjar
milljónir. Ekki veit ég heldur
hvernig ber að bæta skaðann fyrir
það að vera sviptur ærunni, að fá
ekki að búa á sínum heimaslóðum
og fá ekki að stunda atvinnu sína.
Hitt er alveg klárt að við hvikum
hvergi frá þeirri kröfu að það
verður að skipta um fiskveiðikerfi.
Þetta kvótakerfi eru móðuharðindi
af mannavöldum, það sjá það allir
sem þekkja til landsbyggðarinnar.
Best væri að taka upp sóknardagakerfi líkt og Færeyingar eru
með.“
En hvernig varð honum innanbrjósts þegar hann heyrði af ályktun mannréttindanefndar? „Það var
nokkuð skrýtið hvernig ég frétti af
því. Ég hafði verið að tala við
Erling og hann spurði mig hvað
væri að frétta af málinu. Ég sagði
að ég hefði ekkert frétt svo það
væri ekki slæm hugmynd hjá mér
að hringja í Lúðvík Emil Kaaber
lögmann okkar og spyrja hann út í
gang mála. Þegar ég hringdi í hann
var lögmaðurinn afskaplega kátur
en hann spurði hins vegar hvernig
stæði á því að ég hringdi einmitt á
þessari stundu. Ég sagðist bara
vera að forvitnast. Þá sagðist hann
hafa ætlað að taka upp tólið til að
hringja í mig þar sem álitið hefði
verið að berast honum og það væri
okkur í vil. Ég var í nokkurn tíma
að átta mig á þessu en vissulega
var mér létt enda hefði þetta allt
dottið niður hefði mannréttindanefndin farið að eins og dómsvaldið
hér á landi.“

Auglýsingasími

Gítarnámskeið
Hefst 21. janúar

12 vikur - 40 mínútna tímar - 1 sinni í viku
Einkatímar: kr. 47.000Geisladiskur með upptöku nemanda í lok námskeiðs.
Hóptímar fyrir 6-9 ára: kr. 35.000Gítarskólinn er aðili að frístundakorti Í.T.R. www.itr.is
Öll stílbrigði !
Fyrir byrjendur á öllum aldri og lengra komna

Gítarkennsla er okkar fag !
Gítarskóli Íslands Síðumúla 29 Sími 581-1281
gitarskoli@gitarskoli.is
www.gitarskoli.is

– Mest lesið

FYRIR ÞRETTÁN ÁRUM
VORU ÞRJÚ BÖRN MYRT.
MÁLIÐ ER ÓLEYST.
Cold Case snýr aftur í kvöld kl. 21:15

SJÁLFSTÆTT FÓLK - kl. 19:50

PRESSA - kl. 20:25

PRISON BREAK - kl. 22:00
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Besti bar Reykjavíkur rifinn?
Sirkus á Klapparstígnum lokar alfarið dyrum sínum í byrjun febrúar en í hans stað á að reisa verslunarhúsnæði og bílastæði.
Anna Margrét Björnsson minnist hinnar frægu stemningar sem hefur ríkt á staðnum, stemningar sem verður sárt saknað ef framkvæmdir ganga sem horfir. Myndir eftir Jóa Kjartans.

E

nginn bar eða skemmtistaður hefur öðlast
jafnmikla frægð á
erlendri grund eins og
hinn litli og sóðalega
sjarmerandi Sirkus á
Klapparstíg. Fyrir heimamenn
hefur hann náð „költ“ status og
hefur verið helgidómur síðustu árin
fyrir tónlistarmenn, tískuhönnuði,
listamenn, rithöfunda og forvitna
ferðamenn. Utandyra er þetta lítið
hrörlegt hús málað glaðlegum litum
og innandyra eru gömul borð og
stólar, jólaseríur, plaköt og alls kyns
glingur. Allt frá því að Sirkus
breyttist úr litlum frönskum vínbar
og var keyptur af Sigríði Guðlaugsdóttur, betur þekktri sem Siggu
Boston, í lok tíunda áratugarins

virkaði hann sem segull á skapandi
fólk í 101 Reykjavík og tók við af
Kaffibarnum sem villtasti næturklúbbur borgarinnar. Á nokkrum
sveittum fermetrum dönsuðu og
drukku tugir manns sem skapaði
það andrúmsloft sem ferðamenn
kölluðu „hið brjálaða hjarta Reykjavíkur“.
Fræg andlit og fastagestir settu
sitt mark á staðinn. Þekktir erlendir
tónlistarmenn voru tíð sjón við
barborðið, til að mynda Raveonettes,
Blonde Redhead og Anton Newcombe úr Brian Jonestown
Massacre. Innlendar hljómsveitir
eins og GusGus, Singapore Sling,
Trabant og Sigur Rós gerðu staðinn
að sínum. Björk þeytti ósjaldan
skífum, hélt áramótapartí og tók upp

myndband með Spike Jonze á Sirkus.
Sirkus var reyndar nefndur Boston
af fastagestum eftir eiganda barsins
þar til að hinn raunverulegi Boston
var opnaður á Laugavegi. Á ári
hverju komu hótanir um að það yrði
að loka vegna brunahættu eða
annarra ástæðna, og brann meira að
segja að einhverju leyti fyrir
tveimur árum. En Sirkus átti sín níu
líf og hélst ótrauður opinn hvað sem

á dundi. Í garðinum myndaðist
skemmtileg stemning á sumrin þar
sem rokkbönd spiluðu eða fatamarkaðir gæddu götuna lífi. Það fannst
ekki sú umfjöllun um Ísland á
erlendri grund þar sem ekki var
talað um Sirkus, „skrýtnasta,
skrautlegasta og frumlegasta bar“
sem fólk hafði augum litið. „Því
miður mun þessi menningarkimi
okkar hverfa,“ segir Sigga Boston.
„En það er borgin sem ræður þessu.“
Undirskriftalisti liggur frammi á
þessum síðustu dögum Sirkuss þar
sem velunnarar geta gert síðustu
tilraun um að bjarga barnum frá
borgarskipulaginu, og stórskemmtileg tónleikadagskrá mun eiga sér
stað þessar síðustu vikur sem enginn
má missa af.

Því miður þá
mun þessi
menningarkimi okkar
hverfa. En það
er borgin sem
ræður þessu.“

Ferskur kjúklingur
heill forkryddaður
498 kr/kg
TILBÚINN Í ÁLBAKKA
BEINT Í OFNINN

498

395

1019

Frosinn kjúklingur
1. ﬂ heill
398 kr/kg

395

98

398

239

899

1019
798
98
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VIKA Í LÍFI REYKKAFARA

Með reykinn í fangið
Slökkviliðsmenn hafa staðið í ströngu undanfarna mánuði en jólahátíðarnar eru oftar en ekki mikill
annatími hjá slökkviliðsmönnum. Magnús Halldórsson blaðamaður og Eyþór Árnason ljósmyndari fylgdust með Kristjáni Þór Henryssyni, reykkafara í Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, á vaktinni í vikutíma.
„Þetta getur verið svolítið puð í nokkurra hundraða
gráðu hita,“ segir Kristján Þór Henrysson, slökkviliðsmaður og reykkafari í Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, að lokinni örstuttri æfingu þar sem hann leiddi
blaðamann um húsakynni slökkviliðsins í fullum
reykkafaraskrúða. Með fimmtán til tuttugu kílóa
súrefniskút á bakinu og hlíf fyrir augum, fékk
blaðamaður smjörþefinn af starfinu.
Starfsumhverfi reykkafara er lífshættulegt öllum
öðrum en fagmönnum á sviði björgunar. Agað starfslag, yfirvegun og vilji til þess að bjarga mannslífum
drífur menn áfram, oft við óbærilegar aðstæður. Oftar
en ekki fá menn reykinn í fangið, þegar hafist er
handa. „Vaktin byggist meira og minna á því að vera í

viðbragðsstöðu enda veit maður aldrei hvenær kallið
kemur. Allt byggist því á að vera viðbúinn kallinu.
Slökkviliðsgallinn er því alltaf klár og bílarnir einnig,“
segir Kristján Þór.
Menntun slökkviliðsmanna er talsvert mikil.
Fornámið er áttatíu stundir en til þess að verða
atvinnuslökkviliðsmaður þarf að lágmarki hálfs árs
starfsreynslu og skyldunám sem er um 540 stundir. Því
þarf að ljúka innan þriggja ára. „Námskeiðahald og
viðbótarnám er algengt í þessu starfi og maður sækir
sér þekkingu eins og maður hefur tíma til,“ segir
Kristján um leið og hann fer ásamt Guðmundi
Halldórssyni varðstjóra í útkall niður í Nauthólsvík.
Það reyndist sem betur fer ekki vera neitt.

➜ VIKAN
Mánudagur og þriðjudagur
Frívakt hjá Kristjáni Þór. „Þá tekur
maður það bara rólega og sinnir
fjölskyldunni,“ segir Kristján Þór.
Slökkviliðsmenn eru þó alltaf til
taks ef á þarf að halda. Stundum
krefjast aðstæður þess að allir
starfsmenn hjálpi til.

■ Á uppleið
Snjósport. Jibbí! Nú kyngir niður
snjó og allir geta skellt sér á skíði,
bretti og snjóþotur.

Miðvikudagur
Kristján Þór á dagvakt. Vaktin hefst
hálf átta að morgni og lýkur hálf
átta að kvöldi. Slökkviliðsmenn
fara í ræktina um tíuleytið og
sinna útköllum, sjúkraflutningum
og öðru yfir daginn.
Fimmtudagur
Dagvakt. Líkt og daginn á undan
er Kristján Þór mættur á vaktina
klukkan hálf átta. Blaðamaður og
ljósmyndari hitta hann áður en
slökkviliðið fer saman í ræktina
um tíu. Starfsaðstæður er skoðaðar hátt og lágt. Eftir hádegið
taka Kristján Þór og Guðmundur
varðstjóri á móti blaðamanni og
ljósmyndara að nýju og kynna fyrir
þeim undirstöðuatriði reykköfunar.
Föstudagur
Næturvakt. Vinna slökkviliðsins er
vaktavinna. Unnið er á tveimur tólf
tíma vöktum. Kristján Þór er nú
kominn á næturvakt. Ljósmyndari hittir hann fyrir á heimili sínu
áður en hann fer á næturvaktina.
Borðað er í fyrra fallinu þar sem
vaktin hefst hálf átta. Unnið er alla
nóttina og fram á morgun.

Í RÆKTINNI Slökkviliðsmenn reyna að fara í líkamsrækt einu sinni á hverri vakt, ef tími gefst til. Slökkviliðið er með samning
við líkamsræktarstöðina Hreyfingu þar sem þessi mynd er tekin. Auk þess er góð líkamsræktaraðstaða í Skógarhlíðinni. Kristján
Þór sést hér einbeittur við æfingar í fótpressu. Guðmundur Halldórsson varðstjóri stendur skammt undan og fylgis með félaga
Kristjáns Þórs í bekkpressu.
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

MÆLISTIKAN

Laugardagur
Næturvakt. Oftar en ekki er meira
að gera hjá slökkviliðinu um
helgar en aðra daga. Stórslysalaust
hafði verið hjá slökkviliðinu þegar
Fréttablaðið fór í prentun.

Haframjöl og kartöflur. Uppistaða
matseldar á krepputímum.

Skautatískan. Þröngar ullarpeysur,
víð pils og eyrnahlífar.

Matarboð. Of kalt
til að fara í bæinn og
ekkert skemmtilegra en
að sitja með vinum yfir
rauðvíni og góðri súpu.

Gáfuleg tímarit. Mun
smartara að sjást lesa
Sjónaukann eða TMM
heldur en slúður um
hverjir voru hvar.
Hverjum er ekki
sama.
Sjónvarpsdagskráin. Nú er
virkilega hægt að sitja
fyrir framan kassann á
síðkvöldum þegar þættir
eins og Dexter eru að
koma aftur.

■ Á niðurleið
Allt tal um
megrun og föstur. Ef þið nennið
virkilega að standa
í þessu þá skuluð
þið hætta að
drepa aðra úr leiðindum.

Þröng belti í mittið. Okkur fannst
þetta frábær hugmynd í byrjun
desember en virkar ekki eftir jólasvallið.
Jólaseríur. „Æ þetta er svo sætt,

Í FAÐMI FJÖLSKYLDUNNAR Kristján Þór sést hér við matarborðið ásamt Ásgerði H.
Jóhannsdóttur konu sinni og börnum þeirra fjórum, Sandra Björt níu ára, Janus Þór
þrettán ára, Aron fjögurra ára og við hlið mömmu sinnar sést glitta í Ara sem er
tveggja ára. Á boðstólum er hefðbundinn og næringarríkur matur; hakk og spagettí.
Að honum loknum var tólf tíma næturvakt framundan.

eigum við ekki að
hafa þær áfram?“
Svarið er nei.

Gyllt og silfurlitað. Við erum
komin með ógeð
á glamúrnum eftir
áramótin.

Bindi og skyrta
við gallabuxur.
Nei strákar, þetta er
ekki töff.

Miðbærinn. Fara ekki öll kennileiti að hverfa? Greinilega enginn
sem veit hvað þeir eru að gera i
skipulagsmálunum.

MEÐ BLAÐAMANN Í ÓGÖNGUM Kristján Þór sést hér leiða blaðamann um ímynd-

KRISTJÁN ÞÓR OG GUÐMUNDUR Kristján Þór og Guðmundur varðstjóri sjást hér við
sérútbúinn köfunarbíl sem ávallt er til taks ef á þarf að halda. Hann var ræstur út
vegna gruns um að maður hefði farið í sjóinn í Nauthólsvík þegar blaðamaður og
ljósmyndari voru í heimsókn.

aðar hættuslóðir. Reykkafarar í slökkviliðinu fara reglulega á einfaldar æfingar til
þess að halda sér við. „Það er ekki síst mikilvægt til þess að fá góða tilfinningu fyrir
tækjunum,“ sagði Kristján Þór áður en lagt var í hann. Eins og sést á myndinni lætur
Kristján Þór þungann hvíla á aftari fæti þegar hann fikrar sig áfram. Sá fremri er
notaður til þess að kanna hvort undirlagið sé traust en í brennandi húsum, þar sem
skyggni er ekkert og hitinn óbærilegur, getur ótraust gólf verið stórhættulegt.
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STUÐ MILLI STRÍÐA Íslenskt veður og syndir mannanna
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR FANN AFSÖKUN FYRIR LETI OG GRÆÐGI

Auglýsingasími

– Mest lesið

Erfðasyndirnar,
eða
dauðasyndirnar
sjö
urðu mér hugleiknar í
síðustu viku. Ég þurfti
nú reyndar að fletta því
upp hverjar nákvæmlega
þessar
kristnu
höfuðsyndir væru allar. Hef ekki
einu sinni séð bíómyndina Seven
sem fjallar víst um þetta, og er
ábyggilega ástæða þess að ég þekki
þetta hugtak. Þó taldi ég mig muna
að þarna leyndust letin, græðgin og
ofátið – nefnilega það sem varð til
þess að ég fór að hugsa um þessar
svokölluðu syndir.
Það er vandfundin sú manneskja
sem ekki hefur gerst sek um einhverja af þessum sjö syndum. Á
Íslandi, og sérstaklega nú um jólin,

held ég að ansi mörg okkar hafi
gerst sek um þessar þrjár sem ég
mundi eftir: ofát, leti og græðgi.
Þetta er að vísu ekki bara bundið
við hátíðirnar, þó að þá fáist betri
afsökun en annars. Hjá sumum
tengist græðgin aðallega við ofátið,
en svo eru margir sem eru gráðugir í aðra og verri hluti en mat. Þar
kemur einmitt enn ein syndin,
öfundin, inn í spilið.
Fleiri af þessum syndum ætla ég
ekki að telja upp. Það sem ég fór
nefnilega að hugsa í vikunni var
það hvernig letin og græðgin togast
sífellt á. Ég lendi til dæmis stundum í því að vera svöng en nenna
ekki að búa til mat. Á endanum
lætur maður þó ýmist undan
græðginni eða letinni, drífur sig

annað hvort í að búa eitthvað til eða
fer út og lætur einhvern annan elda
ofan í sig.
Vinkona mín var samt komin með
ágæta afsökun í vikunni. Hún bað
mig að koma að borða með sér, því
hún hefði ekkert borðað allan daginn. Þegar ég spurði hvernig stæði
á því sagði hún mér að hún hefði
verið á leiðinni í bakarí fyrr um
daginn í græðgi sinni – en svo ekki
nennt út úr bílnum vegna veðurs.
Þar var komin góð afsökun fyrir
leti sem endist lengur en jólaafsökunin, og við Íslendingar getum
nýtt okkur oftar en margir aðrir.
Það er nefnilega svo auðvelt og
skiljanlegt að liggja í leti og borða
eitthvað gott á meðan versta veðrið
og mesta myrkrið er.

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

FRUMSÝND 25 · 01 · 08
■ Pondus
Já, borðaðu nú
Mh... Pítsa
bara vel! Fáðu
er alltaf smá kjöt á beinin!
góð!
Finnst þér ég vera
feit?

S K E F I L E G T

SENDU JA COF Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIRvuueeUiikkirir,iNr, DDVNVDIÐmymy!ndndir,irr,

E R

Á

Ne...
Neeeiii...

Ég hef ekki alltaf
verið svona sver!
Upp á síðkastið hef
ég verið ofsalega
óheppin með
efnaskiptin!

Ég var bara 70
kíló fyrir ekkert
svo löngu síðan!

Þegar þú
fermdist!

■ Gelgjan
Förum aftur í gegnum reglurnar fyrir fatainnkaup.

E I T T H V A Ð

Eftir Frode Øverli

S V E I M I

Jæja, nóg
talað! Borðum!
Namm, namm!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

1. Haltu ákveðinni fjarlægð
2. Segðu bara skoðanir þínar
þegar þú ert spurð og
3. Kallaðu mig aldrei „elskan“,
„bangsi“, „cowboy“, eða
„krútti“.

Ef við fylgjum þessum
reglum mun allt ganga
vel fyrir sig, ókei,
mamma?

Eins og þú
vilt, elskan.

Regla númer
eitt! Regla
númer eitt!

SLMEIKSUR

lv
vo, tötölvue
ómiði arr fyyrrirr tvo
íóm
garar ereruu BíBíóm
ga
innnnininga
ViVVinn
m rgrgt flfleiirraa!
ndiinnnini og ma
mynd
gdduur my
gur tetennggdu
varnrnrniningu
va

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

Fifi kemur heim með
nýja kærastann sinn
í kvöld, svo þú skalt
hegða þér vel... Það
þýðir – ekki sleikja
sjálfan þig eða þefa af
rassinum á honum!

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Mjási, vissir þú
að býflugur geta
dansað?

Hann er ansi
léttfættur.
Vá

Nei...?

SMS

■ Barnalán

LEIKUR

Veistu
hvað?

Se
Sendu
sms BTC CLF
á númerið 1900 og þú gætir unnið!
Vinningar eru DVD myndir, varningur tengdur myndinni og margt fleira!

Kemur í verslanir 17. janúar!

Mamma leyfði
mér að fara í
sturtu í staðinn
fyrir bað!

Er þetta
satt?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Já, og það
var frábært!

Sturta er miklu
betri en bað.
Af
hverju?

Ef maður er
varkár og
stendur alveg
við vegginn
blotnar
maður varla!

Jóna!
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Kammerkór djassar
Hinn framúrskarandi
Kammerkór Langholtskirkju heldur tónleika með
djassívafi í kvöld. Með
kórnum kemur fram einvala
lið íslenskra djasstónlistarmanna, en stjórnandi er Jón
Stefánsson.
Það er sannarlega ekki á hverjum
degi sem íslenskir kórar standa
fyrir djasstónleikum. Á efnisskránni eru skemmtileg og falleg
djasslög eftir bæði íslenska og
erlenda höfunda. Má úr þeim hópi
nefna meistara á borð við þá
Jónas og Jón Múla Árnasyni,
Magnús Eiríksson, Nils Lindberg
og tvíeykið þá John Lennon og
Paul McCartney. Flutt verða
þekkt lög á borð við Java Jive
eftir Milton Drake og Ben Oakland og Route 66 eftir Bobby
Troup.
Kammerkór Langholtskirkju
hefur lengi skipað sér í röð
fremstu kammerkóra á Norður-

KAMMERKÓR LANGHOLTSKIRKJU Held-

ur djasstónleika í kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGFÚS MÁR PÉTURSSON

löndum. Á meðal afreka kórsins
má nefna að hann vann gullverðlaun á kórakeppni í Tampere í
Finnlandi árið 2003 og fyrstu
verðlaun í flokki kammerkóra á
alþjóðlegri keppni kóra í Randers
í Danmörku árið 2002. Jafnframt
hefur kórinn verið fulltrúi Íslands
á norrænum tónlistarmótum og
var sérstakur gestur á fyrsta balt-

Strumpað í fimmtíu ár

neska-skandinavíska kóramótinu
í Ríga. Kórinn hefur að auki verið
duglegur við að taka þátt í samstarfsverkefnum með hérlendum
lista- og menningarstofnunum
eins og Þjóðleikhúsinu og Þjóðdansafélaginu og hefur þannig
tekið virkan þátt í sköpun
íslenskrar menningar.
Sem fyrr segir kemur einvala
lið tónlistarmanna fram með
kórnum í kvöld. Þeir Davíð Þór
Jónsson píanóleikari, Einar Valur
Scheving trommuleikari, Sigurður
Flosason saxófónleikari og Valdimar
Kolbeinn
Sigurjónsson
kontrabassaleikari eru íslenskum
djassunnendum að góðu kunnir
og hafa allir unnið talsverð afrek
á hinu blæbrigðaríka sviði djasstónlistar. Það ætti því að verða
sannkölluð ánægja að hlýða á þá
framkvæma sinn galdur með
hinum
vandaða
Kammerkór
Langholtskirkju.
Tónleikarnir fara fram í Langholtskirkju í kvöld og hefjast kl.
20.
vigdis@frettabladid.is

Nýárstónar Tríós Reykjavíkur
Hinir árlegu nýárstónleikar Tríós
Reykjavíkur verða haldnir í Hafnarborg, menningar- og listastofnun Hafnarfjarðar, annað kvöld kl.
20 og verða endurteknir á mánudagskvöld kl. 20 vegna mikillar
eftirspurnar.
Eftir þriggja ára hlé eru söngvararnir ástsælu Sigrún Hjálmtýsdóttir og Bergþór Pálsson mættir
aftur til leiks með tríóinu. Fimmeykið mun flytja skemmtilega og
hressandi tónlist frá Evrópu og
Bandaríkjunum.

Vínartónlistin verður vitaskuld
á sínum stað á tónleikunum, en
jafnframt verður sjálfu höfuðtónskáldi Vínarborgar, Wolfgang
Amadeus Mozart, gefinn gaumur.
Úr amerískum söngleikjum verður meðal annars flutt tónlist úr
Porgy og Bess eftir Gershwin.
Meðlimir Tríós Reykjavíkur
eru þau Peter Máté píanóleikari,
Guðný
Guðmundsdóttir
fiðluleikari og Gunnar Kvaran
sellóleikari.
- vþ

NÝÁRSGLEÐI Tríó Reykjavíkur, Sigrún
Hjálmtýsdóttir og Bergþór Pálsson
bregða á leik.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Frumsýning á Smíðaverkstæðinu 25. janúar

VÍGAGUÐINN
eftir Yasminu Reza
Leikstjóri Melkorka Tekla Ólafsdóttir

Kúgaður fjölskyldufaðir sem er búinn að fá gjörsamlega nóg...
Kaldrifjaður fulltrúi hins jakkafataklædda yfirgangs og lögmála
frumskógarins...
Óaðfinnanleg eiginkona sem á í örvæntingarfullri baráttu um athygli
eiginmannsins við gemsann hans...
Hugsjónakona sem uppfull af heilagleika býr yfir öllum
lausnunum á vandamálum heimsins...
Þekkir þú svona fólk?
Það veit ekki á hverju það á von!

þri. 22/1 forsýn. uppselt
mið. 23/1 forsýn. uppselt

fös. 25/1 frumsýn. uppselt
lau. 26/1 uppselt

Sjáðu og heyrðu meira á www. leikhusid.is

Hinir vinalegu, bláu Strumpar
fagna fimmtíu ára afmæli sínu í
ár. Hátíðarhöldin hófust formlega í seinustu viku þegar slegið
var upp veislu í heimaborg
þeirra Brussel þar sem boðið
var upp á strumpaberjatertu og
gos.
Strumparnir komu fyrst fram
í bók um aðrar sögupersónur árið 1958, en
urðu þegar svo vinsælir að árið 1960 birtust teiknimyndasögur
þar sem þeir voru í
aðalhlutverki.
Strumparnir náðu
svo
vinsældum
um allan heim árið
1981 þegar bandaríska
fyrirtækið
Hanna-Barbera hóf

að framleiða teiknimyndir um
þá.
Fimmtíu ára afmæli Strumpanna verður fagnað út árið með
ýmsum uppátækjum. Stefnt er
að því að framleiða um þá þrívíða kvikmynd, en gera má ráð
fyrir að hún birtist í kvikmyndahúsum á næsta ári. Einnig
stendur til að gefa sjónvarpsþættina út í endurbættri útgáfu. Þá er
bara að bíða og vona
að íslenskir aðdáendur Strumpanna
fái notið einhverra
af þessum góðu
afmælisgjöfum. - vþ
ÆÐSTISTRUMPUR Hann
kann ýmislegt fyrir
sér í strumpi, enda allra
Strumpa elstur.

19 jan uppselt
25 jan uppselt
30 jan örfá sæti laus
27 febrúar
28 febrúar
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Íburður í afmælisveislu Kate

> PHARRELL OG VUITTON
Pharrell Williams mun hanna
skartgripalínu fyrir tískumerkið virta Louis Vuitton. Williams
hefur áður gert sólgleraugnalínu
fyrir tískuhúsið, sem naut mikilla
vinsælda. Skartgripalínan mun
heita Blason. Gripirnir verða
verðlagðir á allt frá 130.000 til
40 milljóna króna.

Það er ekki hægt að segja
annað en að ofurfyrirsætan
Kate Moss kunni að lyfta sér
upp. Hún varð 34 ára gömul
síðastliðinn miðvikudag, og
hafði fyrirfram lofað því að
fagna tímamótunum með 34
klukkutíma veisluhöldum.
Veislan hófst klukkan tvö
um eftirmiðdaginn, þegar
Moss skálaði í kampavíni við
vinkonur sínar á Dorchesterhótelinu í London. Hún hafði
leigt tvær hæðir á um tvær og
hálfa milljón króna. Kvöldmaturinn var snæddur á veitingastað hótelsins, China Tang,
í félagsskap vina og vandamanna, en þaðan lá leiðin í
einkapartí á skemmtistaðnum

folk@frettabladid.is

Penninn kaupir
andvökukaffi
Penninn hefur keypt ráðandi hluta
í írsku kaffihúsakeðjunni Insomnia
fyrir 16 milljónir evra, eða um 1,5
milljarða íslenskra króna. Þetta
kom fram í Irish Times í gær.
Fyrirtækið haslar sér þar með enn
frekari völl í kaffibransanum, því
auk írsku keðjunnar á Penninn nú
Te og kaffi á Íslandi, kaffihús og
teframleiðslufyrirtæki í Litháen
og kaffibrennslu í Lettlandi.
Insomnia er stærsta kaffikeðjan á Írlandi með fjörutíu útibú í
stærstu borgunum. Meira að segja
risakaffihúsakeðjan Starbucks á
ekki roð í fyrirtækið. Pennamenn
hyggja á útrás með andvökukaffið, bæði á að opna tuttugu útibú til
viðbótar á Írlandi og koma keðjunni á markað í öðrum löndum.
Ekki er þó fyrirhugað að opna
útibú frá Insomnia hérlendis, enda

Kristinn Vilbergsson, til vinstri, er eigandi
Pennans.

kaffimarkaðurinn líklega fullmettaður hér með Kaffitári, Te og
kaffi og fleiri fyrirtækjum sem
seðja kaffiþorsta landsmanna.

SAMFÉLAGSÞJÓNUSTA Í LÍKHÚSI Lindsay Lohan mun

þurfa að vinna í líkhúsi og
á neyðarmóttöku sjúkrahúss til að uppfylla skilyrði
dóms sem hún hlaut fyrir
ölvunarakstur á síðasta ári.
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„Þetta byrjaði rólega hjá mér,“
segir Óli, „en nú er þetta orðið
„fúltæm djobb“. Ég er bæði að
halda partí, flytja inn tónlistarmenn og að sjá um umboðsmennsku. Ég hef sem dæmi verið
með XXX kvöld víðs vegar um
land. Þar er boðið upp á gæða
plötusnúða, frítt áfengi, breikara
og undirfatasýningu.“
Skemmtanalífið
í
Keflavík
hefur oft verið með skrautlegra
móti, en Óli segir það vera orðið
dannaðra en það var. „Þetta er
orðið rólegra enda eru núna átta
staðir hérna í bænum. Djammið
dreifist því á marga staði, en það
er náttúrlega alltaf troðfullt á
Trix.“
Eins árs afmæli Agent.is verður fagnað með hingaðkomu enska
plötusnúðsins Dave Spoon, sem er
stórt nafn í bresku house- og electronic-senunni og vel þekktur fyrir
lag sitt „At Night“. „Þetta er meiri
háttar flottur tónlistarmaður og
lög með honum eru í spilun á Flash
og Voice á Akureyri,“ segir Óli.
„Hann er eitt virtasta, ferskasta
og besta nafnið í þessum geira í
dag.“ Forsala er hafin í Levis-búðunum í Reykjavík og í Gallerý 17 í
Keflavík og á Akranesi.
Síðasta sumar stóð Óli fyrir
froðupartíum. „Það var tilraun
sem gafst vel,“ segir hann. „Fólk
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Innritun í símum 588-3630 og 588-3730, eða í skólanum að Síðumúla 17, tölvupóstur: ol-gaukur@islandia.is Í boði er fjölbreytt nám með vönduðu námsefni
fyrir alla aldursflokka, bæði byrjendur og þá sem kunna eitthvað fyrir sér.
Nánari upplýsingar um skólann og námsleiðir er að fá á heimasíðunni:
www.gitarskoli-olgauks.is eða í skólanum á innritunartíma, en innritað er alla virka daga kl. 14:00
til 17:00.
Hægt að fá leigða

HEIMAGÍTARA
kr. 3500 á önn

588-3630
588-3730

Heimasíða:

www.gitarskoli-olgauks.is

INNRITUN DAGLEGA KL. 14 -17

FROÐUKÓNGUR ÍSLANDS Óli Geir heldur upp á eins árs afmæli Agent.is. Hér er hann
með vinum sínum á góðri stund.

hér vill fá fjölbreytni í skemmtanalífið og þessi Íbíza-stemning
sem froðuvélin býr til hitti í mark.
Ég er að flytja inn enn öflugri
froðuvél frá Bandaríkjunum fyrir
næsta sumar.“
Óli segir mikla töfrasápu notaða
í froðuvélina. „Þetta er sérstök
froðuvélasápa og ég þarf að kaupa
hana inn með. Að sjálfsögðu
skemmir hún ekki föt og fer ekki í
augun. Það er mikið maus í kringum þetta. Í eitt gott partí fara
kannski tíu stórar frystihúsatunn-

ur af blandaðri sápu. Við erum að
tala um eitt tonn. Eftir partíin
liggur froðan um allt eins og snjóskaflar, en það er ekkert mál að
moka henni í burtu. Ég er líka að
leigja vélarnar út og er búinn að
fylla ófáa skóla af froðu.“
Það er ýmislegt spennandi í
bígerð hjá Agent.is og í maí er til
dæmis von á einu stærsta nafninu
í R&B hipp hoppinu. Óli er þó
ófáanlegur til að gefa upp hver
þetta er fyrr en dæmið er komið í
höfn.
gunnarh@frettabladid.is

Allt eftir bókinni

GAUKUR – GUTENBERG
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um áfengi og vinna í tíu daga í samfélagsþjónustu.
Lohan hefur þegar skilað einhverjum tímum í samfélagsþjónustu hjá Rauða krossinum, en til að uppfylla skilyrði
dómsins mun hún þurfa að
vinna tvær fjögurra tíma
vaktir á neyðarmóttöku á
sjúkrahúsi, og í tvo daga í
líkhúsi.
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DÝRT AÐ VERA KATE Kate Moss
kann að halda upp á afmælið sitt.
Hún eyddi að minnsta kosti 4,5
milljónum króna á Dorchesterhótelinu í London.

Óli Geir er á góðri leið með að
verða partíkóngur Íslands.
Hann er skemmtanastjóri á
Trix í Keflavík og á Breiðinni á Akranesi. Þá rekur
hann partífyrirtækið Agent.
is sem heldur upp á eins árs
afmæli sitt á Nasa 1. febrúar
og á Sjallanum 2. febrúar.

HASLAR SÉR VÖLL Í KAFFIBRANSANUM
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heimi. Nóttin kostar ríflega 17
þúsund pund, eða yfir tvær
milljónir króna.
Fyrirsætan yfirgaf svo Dorchester-hótelið um sexleytið,
og hélt á heimili vinkonu sinnar, Rose Ferguson. Þaðan fór
hún um átta að morgni, og hélt
á heimili sitt í St. John’s Wood
með nokkra vini og nokkrar
vodkaflöskur í farteskinu.
Þrátt fyrir að hafa ekki náð 34
tíma veislu stóð fyrirsætan sig
því annars harla vel.

Enn öflugri froðuvél

Lindsay í líkhúsið
Lindsay Lohan mun vinna nokkrar
vaktir á bráðamóttöku og í
líkhúsi. Þetta er hluti af
refsingu hennar fyrir að
hafa ekið undir áhrifum
áfengis. Lohan var handtekin í tvígang á síðasta
ári, fyrir að aka undir
áhrifum áfengis og kókaíns
og að aka ógætilega.
Hún náði samningum
við ákæruvaldið og
hlaut því skilorðsbundinn 36 mánaða
dóm, og afplánaði 24
tíma í fangelsi.
Lohan var einnig
gert að fara á 18
mánaða
námskeið

Punk. Fjölmargar stjörnur
fögnuðu með fyrirsætunni, en
á meðal gesta voru Kelly
Osbourne, David Williams úr
Little Britain og Ronnie Wood
úr Rolling Stones.
Kate klæddist stjörnuprýddum samfestingi frá Chanel og
skartaði gullstjörnu yfir auganu í partíinu. Hún passaði
þannig ágætlega inn í yfirlýst
þema partísins, sem var glysrokk. Moss yfirgaf Punk um
þrjúleytið og hélt aftur á Dorchester-hótelið, en í þetta sinn
í Royal Penthouse svítuna. Sú
svíta var áður heimili soldánsins af Brúnei þegar hann
dvaldist í London, og er á
meðal dýrustu hótelsvíta í

Ghostface Killah var maður
ársins í hip-hoppinu árið 2006
TÓNLIST
þegar hann sendi frá sér tvær
The Big
fínar plötur, meistaraverkið
Doe
Fishscale og viðbótina More Fish.
Rehab
The Big Doe Rehab kom út í lok
Ghostface
síðasta árs og er sjöunda plata
Ghostface, eða Tony Starks eins
Killah
og hann heitir réttu nafni. Hún er
★★★★
fín, ein af betri rappplötum
síðasta árs, en stenst ekki alveg
Wu-Tang
samanburðinn við Fishscale.
meðlimurinn Ghostface Killah fylgir
Það er allt eins og það á að vera
eftir plötutvennunni Fishscale og
á The Big Doe Rehab. PlötuMore Fish með ágætis plötu sem
bæklingurinn er þakinn myndum
stenst þó ekki samanburð við meistaf 100 dollara-seðlum, á framhlið
araverkið Fishscale.
umslagsins er huggulegur og
léttklæddur kvenkyns meðferðarfulltrúi að láta vel að Ghostface og ég taldi a.m.k. 23 „fuck“ í
upphafslaginu sem er rúm mínúta.
Ghostface er ein af flottari röddunum í rappheiminum og hann
klikkar ekkert á The Big Doe Rehab frekar en fyrri daginn.
Tónlistarlega hljómar þetta kunnuglega, soul-skotnir taktar og
grípandi viðlög. Fimm laganna á plötunni eru gerð af Sean C og LV
sem eru meðlimir í Hitmen-genginu hans P Diddy, en þeir komu
einmitt sterkir inn á bestu hip-hopp-plötu síðasta árs að margra
mati, American Gangster með Jay-Z.
Það eru nokkur frábær lög á The Big Doe Rehab, t.d. Walk
Around, We Celebrate, Tony Sigel a.k.a. the Barrel Brothers,
Yolanda‘s House og Supa GFK. Á heildina litið fín plata.
Trausti Júlíusson

Hann er Das Auto – Hann er bíllinn.

Þegar fólksbílar urðu almenningseign hófst nýtt skeið í sögunni. Bíllinn sem hóf þessa byltingu var Bjallan.
Með tilkomu þessa tímamótabíls fengu milljónir manna áður óþekkt frelsi til að njóta ferðalaga. Um leið
varð gamla góða Bjallan að sígildu tákni um ný viðmið og nýja hugsun um allan heim. Við höfum verið
samferða Volkswagen allar götur síðan.
Hann er Das Auto – Hann er bíllinn.

Das Auto.

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi
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Þriggja daga tónlistarhátíð

Frábær mynd. Hún er falleg,
sár og fyndin. Allt gekk upp,
leikur, leikmynd, saga, hljóð,
mynd og allt sem þarf til að
gera fína bíómynd.
-S.M.E., Mannlíf

Dagana 16. til 18. apríl verður
haldin tónlistarhátíð á Nasa þar
sem fram koma hljómsveitir úr
væntanlegum tónlistarþætti, sem
ber nafnið Þráður. Á meðal þeirra
eru GusGus, Brain Police, Á móti
sól, Rottweiler, Sign og Jeff
Who?.
„Þetta verður megnið af flórunni hérna heima. Þetta verður
risafestival og meiri háttar
gaman,“ segir Pétur Emil Gunnarsson um hátíðina, en hann leikstýrir Þræði ásamt Kristínu Helgu
Karlsdóttur. Sýningar á þættinum
hefjast á sjónvarpsstöðinni Skífan TV í
febrúar. Þar er
skyggnst
á bak
við

“Brúðguminn er heilsteypt og
skemmtileg mynd sem kemur eins og
ferskur andvari inn í skammdegið.”
-S.P., Kvika Rás 1

JEFF WHO? Hljómsveit-

11.-24. janúar í Háskólabíói

in Jeff Who? verður á
meðal þeirra sem spila
á tónlistarhátíð á Nasa
í apríl.

DAGSKRÁ OG MIÐASALA Á MIÐI.IS - ALLT UM MYNDIRNAR Á GRAENALJOSID.IS OG AF.IS - ALLAR MYNDIR MEÐ ENSKUM TEXTA

5%

SÍMI 564 0000

SÍMI 551 9000

kl. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 7
kl. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
16
kl. 6 - 8 - 10.10
16
kl. 8 - 10.40
10
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 2 - 4 ÍSLENSKT TAL
kl. 2 - 4 - 6 ENSKT TAL
7
kl. 1.45 - 3.45

BRÚÐGUMINN
BRÚÐGUMINNLÚXUS
ALIEN VS PREDATOR 2
THE MIST
THE GOLDEN COMPASS
ALVIN & ÍKORNARNIR
ALVIN & ÍKORNARNIR
DUGGHOLUFÓLKIÐ

5%

SÍMI 530 1919

BRÚÐGUMINN
THE NANNY DIARIES
DUGGHOLUFÓLKIÐ

BRÚÐGUMINN
LUST CAUTION
I´M NOT THERE
WE OWN THE NIGHT
RUN FAT BOY RUN

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

kl. 4.30 -6.30 - 8.30 - 10.30
kl.3 - 6 - 9
kl.3 - 6 - 9 ótextuð
kl. 8 - 10.30
kl.3 - 5.30

BRÚÐGUMINN
ALIEN VS PREDATOR 2
THE GOLDEN COMPASS
7 ALVIN & ÍKORNARNIR

7
16
12
16

450 kr. í bíó!

SÍMI 462 3500

tjöldin hjá tíu hljómsveitum og
sér Davíð Þór Jónsson um að
spyrja þær spjörunum úr.
Pétur Emil hefur einnig lokið
upptökum á heimildarmyndinni
133 Blys sem fjallar um Þjóðhátíðina í Eyjum. Við gerð hennar viðaði hann að sér myndefni allt frá
fimmta áratugnum auk þess sem
hann tók viðtöl við fjölda fólks og
tónlistarmanna sem hafa komið
fram á hátíðinni. Honum til halds
og trausts við gerð myndarinnar
voru bræðurnir Hjalti og Haukur
Sigurbjörnssynir.
Myndin
er
væntanleg í bíó seinna á árinu.
Pétur er með fleiri járn í eldinum því hann er að undirbúa aðra
heimildarmynd í anda Michael
Moore um síðustu 25 ár
í sögu ríkisstjórnar
Íslands. Hefur stefnan verið sett á upptökur í sumar.
- fb

Gildir á allar sýningar í
Borgarbíói merktar með rauðu

7
16
10

kl. 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10*
kl.4 - 6
kl.4 ÍSLENSKT TAL

kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10.20
5%
7 *kraftsýning
kl. 4 - 6
FRÖNSK KVIKMYNDAHÁTÍÐ 11.-24. JANÚAR
VONBRIGÐI kl. 4
PERSEPOLIS kl. 6
LÖGMAÐUR HRYÐJUVERKANNA kl. 10
SÍÐASTI GEÐSJÚKLINGURINN kl. 4
TVEIR DAGAR Í PARÍS kl. 8
HELVÍTI kl. 10.20
LOFAÐU MÉR kl. 6
MOLIERE kl. 8
FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

REYKJAVÍKAKUREYRIKEFLAVÍKSELFOSS
fyndnasta breska gamanmynd síðan

„FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL“

PÉTUR EMIL GUNNARSSON Í þættinum

Þræði er skyggnst á bak við tjöldin hjá
tíu íslenskum hljómsveitum.

Harmleikur gamanseminnar
Molière hefur stundum verið kallaður Shakespeare Frakka, og
myndina Molière mætti með réttu
kalla Shakespeare in Love þeirra
Frakka. Það mætti líka segja að
hún væri Batman Begins fyrir
bókmenntafræðinga, þar sem hún
á að sýna hvernig Molière varð að
því sem hann síðar varð. Formúlan
hér er velþekkt, tekið er tímabil
snemma í ferli höfundar sem lítið
er vitað um og eru sum af helstu
atriðum leikrita hans látin eiga
sér fyrirmynd í lífi hans. Þannig
má að sumu leyti segja að verið sé
að gera lítið úr snilligáfu leikskáldsins, því í raun er hann lítið
annað en skrásetjari ef hann er
einungis að sviðsetja atriði úr lífi
sínu.
Myndin er því ekki heimild um
líf hans, heldur skáldskapur lauslega byggður á verkum hans. Og
sem slík gengur hún ágætlega
upp. Flestar persónur eru málaðar
með sterkum litum, spillti aðalsmaðurinn, auðblekkti peningamaðurinn og svo framvegis, en í
farsa fyrirgefst ýmislegt. Það er
ekki oft sem ég minnist sérstaklega á leik leikara, enda er leikur

þess eðlis að maður á ekki að taka
eftir honum sem slíkum. En
líkamstjáning og leikur Romain
Duris, sem hefur verið að vaxa
jafnt og þétt síðan hann birtist
heiminum fyrst í Gadjo Dilo fyrir
tíu árum, er með slíkum afburðum
að hann stekkur á stundum út úr
tjaldinu, stórleikari í smíðum að
leika stórleikara í smíðum.
Myndin sver sig einnig í ætt við
aðrar franskar búningamyndir
eins og Vatel og Ridicule, sem
gerast undir Ancien Régime fyrir
byltingu, og að einhverju leyti
útskýrir ástæður hennar. Sú var
tíð að Frakkar litu niður á alla
vinnu og gerðu lítið annað en að
halda framhjá, en það hefur breyst
(eða hvað?). Sumt samsvarar sér í
nútímanum, einn kaupmaður segir
við annan að hagkvæmara sé að
framleiða á Spáni, eða jafnvel
Kína, þar sem vinnuafl sé
ódýrara.
Megináherslan er þó á ástarsamband skáldsins, og meðal annars er snotur sena þar sem við
fáum fyrst að sjá væntingar fólks
til fyrsta stefnumóts og svo raunveruleikann. Allt gengur þetta

KVIKMYNDIR
Molière
Leikstjóri: Laurent Tirard
Sýnd á Franskri kvikmyndahátíð í
Háskólabíói.

★★★★
Myndin Molière er kannski ekki
tímamótaverk eins og leikrit hans, en
maður hrífst með. Og það er nokkurs
virði.

betur á blaðinu. Hinn raunverulegi harmleikur Moliére er þó sá
að hann vill gera harmleiki en
tekst miklu betur upp í gríninu, og
ku sú söguskoðun vera nærri raunveruleikanum.
Valur Gunnarsson

SparBíó
SparBíó 450kr
450kr
19. og 20. janúar

FRÁ LEIKSTJÓRA „WHAT ABOUT BOB“
TÖFRAPRINSESSAN

ÁLFABAKKA
1-3:20 - 5:40 - 8 - 10:20 L
kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
12

THE GAME PLAN
NAT. TREASURE 2
NAT. TREASURE 2

kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30

DEATH AT A FUNERAL
I AM LEGEND

kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10
kl. 6 - 8 - 10:10

VIP

BRÚÐGUMINN
GAME PLAN
ALVIN OG ÍKO... m/ísl tali

7

mögnuð spennumynd

KEFLAVÍK
kl. 6 - 8 - 10
L
kl. 2-5-8-10:20 L
kl. 2 - 4
AKUREYRI

14

THE GAME PLAN

L

TÖFRAPRINSESSAN ÍSL TAL kl. 2

L

L
16

kl. 8 - 10:20
kl. 10

12

AMERICAN GANGSTER Síð. sýn kl. 10:20
BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 1 - 2 - 4

NATIONAL TREASURE
I AM LEGEND
BÝFLUGUMYNDIN ÍSL TAL
ENCHANTED M/- ENSK TAL

kl. 4
kl. 6

L

THE GAME PLAN

L

16

L

SELFOSS

kl. 6 - 8:20 - 10:20
kl. 6

7

BRÚÐGUMINN

kl. 4-6-8-10:10 7

14

NAT. TREASURE 2
TÖFRAPRINSESSAN ÍSL TAL

kl. 8 - 10:30
kl. 1:20 - 3:40

12

SIDNEY WHITE
NAT. TREASURE 2

kl. 8
kl. 10:10

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 2D - 4D

DIGITAL

SparBíó
SparBíó 450kr
450kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

L

7
12

ALVIN OG ÍKO... M/- ÍSL TAL kl. 2
ENCHANTED M/- ÍSL TAL
kl. 1:40

L

BÝFLUGUMYNDIN ÍSL TAL
THE GOLDEN COMPASS

L

kl. 3:50
kl. 5:45

L

10

Sími: 553 2075

- bara lúxus

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
BRÚÐGUMINN
ALIENS VS PREDATOR 2
THE MIST
THE GOLDEN COMPASS
ALVIN OG ÍKORNARNIR - ÍSL TAL
BÝFLUGNAMYNDIN

kl. 4, 6, 8 og 10
kl. 8 og 10
kl. 8 og 10.30
kl. 2 og 5
kl. 2, 4 og 6
kl. 2

TÖFRAPRINSESSAN

L

DEATH AT A FUNERAL
I AM LEGEND

L

FRÁ LEIKSTJÓRA „WHAT ABOUT BOB“

L

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 1 - 3:20
ENCHANTED M/- ENSK TAL
kl. 5:50 - 8

KRINGLUNNI
1:20 - 3:40 - 6 - 8-10:20 L

kl. 2 - 4 - 6 - 8

Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR laugardag og sunnudag

7
16
16
10
L
L

GAME PLAN KL. 1 Í ÁLF. , 1:20 Í KRINGL.
OG KL. 2 Í KEFLAVÍK OG AKUREYRI

DEATH AT A FUNERAL KL. 2 Í ÁLFABAKKA

BÝFLUGUMYNDIN M/ ÍSLENSKU TALI KL.
1 OG 2 Í ÁLFABAKKA, 2 Í KRINGLUNNI, 4 Á
AKUREYRI OG 3:50 Á SELFOSSI

TÖFRAPRINSESSAN M/ÍSL TALI KL. 1
Í ÁLFABAKKA, 1:20 Í KRINGLUNNI, 2 Á
AKUREYRI
KEFLAVÍKSELFOSS

Hér eru nokkur dæmi um bíla á útsölunni

NISSAN X TRAIL ELEGANCE
Nýskr: 12/2006, Bensín, Sjálfskiptur
Ekinn 11.000 þ.

**%Ä#

+(%Ä#

6;HAÌIIJG

Verð áður kr. 3.050.000

6;HAÌIIJG

2.500.000,Greiðsla per mán.: 36.900
Fjöldi mán.: 84

**%Ä#
6;HAÌIIJG

CITROEN C5
Nýskr: 12/2005, Bensín,
Sjálfskiptur
Ekinn 30.000 þ.

HYUNDAI SANTA FE
Nýskr: 4/2004, Bensín,
Sjálfskiptur

Verð áður kr. 2.100.000

Ekinn 62.000 þ.

1.470.000,-

Verð áður kr. 2.200.000

1.650.000,-

Greiðsla per mán.: 21.700
Fjöldi mán.: 84

A
L
A
S
T
Ú
R
A
Ú
N
Greiðsla per mán.: 27.700
Fjöldi mán.: 72

JA

RENAULT SCENIC II
Nýskr: 6/2004, Bensín,
Sjálfskiptur
Ekinn 272.000 þ.

)*%Ä#
6;HAÌIIJG

Verð áður kr. 1.130.000

+,%Ä#

680.000,Greiðsla per mán.: 11.500
Fjöldi mán.: 72

*&%Ä#
6;HAÌIIJG

FORD ESCAPE LIMITED
Nýskr: 11/2005, Bensín,
Sjálfskiptur
Ekinn 35.000 þ.
Verð áður kr. 2.830.000

2.320.000,Greiðsla per mán.: 34.300
Fjöldi mán.: 84

)%
6;HAÌIIJG

Bílarnir hér til hliðar fást
á hagstæðum 100%
MASTERCARD / VISA lánum
til allt að 36 mánaða*. Fyrsta
afborgun 2. apríl 2008. Gríptu
tækifærið og fáðu þér ódýran
bíl á frábærum kjörum.

NISSAN TERRANO
Nýskr: 7/1999, Bensín,
Beinskiptur
Ekinn 173.000 þ.

RENAULT LAGUNA II
Nýskr: 12/2005, Bensín,
Sjálfskiptur
Ekinn 22.000 þ.

(+%Ä#
6;HAÌIIJG

RENAULT MEGANE II
Nýskr: 4/2006, Bensín,
Beinskiptur

Verð áður kr. 2.250.000

Ekinn 30.000 þ.

1.580.000,-

Verð áður kr. 1.880.000

Greiðsla per mán.: 23.400
Fjöldi mán.: 84

1.520.000,Greiðsla per mán.: 22.500
Fjöldi mán.: 84

)%
6;HAÌIIJG

MITSUBISHI CARISMA
Nýskr: 7/2000, Bensín,
Sjálfskiptur
Ekinn 140.000 þ.

(%

(%

6;HAÌIIJG

6;HAÌIIJG

LAND ROVER FREELANDER
Nýskr: 10/2000, Bensín,
Sjálfskiptur
Ekinn 70.000 þ.

SUBARU LEGACY
Nýskr: 1/2000, Bensín,
Beinskiptur
Ekinn 142.000 þ.

Verð áður kr. 690.000

Verð áður kr. 470.000

Verð áður kr. 1.230.000

Verð áður kr. 750.000

390.000,-

270.000,-

860.000,-

530.000,-

Greiðsla per mán.: 13.450
Fjöldi mán.: 36

Greiðsla per mán.: 10.150
Fjöldi mán.: 36

Greiðsla per mán.: 31.750
Fjöldi mán.: 36

Greiðsla per mán.: 19.650
Fjöldi mán.: 36

SÍÐASTI DAGUR
KAUP
R
Æ
B
Á
R
F
U
Ð
R
E
-KOMDU OG G
Reykjavík 575 1230
Selfoss 575 1460
Bílaland B&L
Grjóthálsi 1 Reykjavík
Hrísmýri 2a Selfossi
Opið virka daga frá kl. 9 til 18
og á laugardaginn frá kl. 12 til 16.

Birt með fyrirvara um verðbreytingar og innsláttarvillur

6;HAÌIIJG
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> Grétar Rafn í byrjunarliði Bolton

KJARTAN HENRY FINNBOGASON: SKRIFAÐI UNDIR SAMNING VIÐ NORSKA 1. DEILDAR FÉLAGIÐ SANDEFJORD

Grétar Rafn Steinsson var í
byrjunarliðinu í sínum fyrsta
leik með Bolton í ensku
úrvalsdeildinni. Grétar lék
í stöðu hægri bakvarðar
og hjálpaði Bolton-liðinu að halda hreinu
og ná í stig á útivelli
gegn Newcastle. Það
voru fleiri á vellinum í
sínum fyrsta leik því Kevin Keegan
stjórnaði þarna liði Newcastle í
fyrsta sinn eftir að hafa tekið
við stjórastöðu liðsins í þriðja
sinn.

Ég reikna með því að leika stórt hlutverk í liðinu
Kjartan Henry Finnbogason skrifaði undir þriggja ára samning við
norska 1. deildar liðið Sandefjord í fyrradag eftir að hafa verið til
reynslu hjá liðinu í stuttan tíma. „Þetta gerðist allt svo fljótt að ég er í
smá sjokki yfir þessu. Ég kom til æfinga hjá liðinu á þriðjudag og strax á fimmtudag var farið að tala um samning og
ég skrifaði undir á föstudag. Ég var ekkert
viss um að félagið væri til í að borga allar
þær uppeldisbætur sem Glasgow Celtic
fór fram á, en þetta fór allt á besta veg
og gekk greiðlega fyrir sig,“ sagði Kjartan
Henry sem hafði farið víða á reynslu eftir að
hafa yfirgefið herbúðir Celtic. „Þetta er búið
að vera langt sumar og ég gerði kannski smá
mistök með því að vera að fara til jafn margra
félaga og ég gerði. Ég var með hugann
við Bristol City upphaflega en fór samt
sem áður á reynslu í millitíðinni hjá

sport@fretta-

Toppliðin unnu öll á útivelli í gær

ÚRSLITIN Í GÆR
Enska úrvalsdeildin
Birmingham-Chelsea

0-1

0-1 Claudio Pizarro (79.).

Blackburn-Middlesbrough

1-1

0-1 David Wheater (13.), 1-1 M. Derbyshire (75.).

Fulham-Arsenal

0-3

0-1 Emmanuel Adebayor (19.), 0-2 Emmanuel
Adebayor (38.), 0-3 Tomás Rosický (81.).

Portsmouth-Derby

3-1

0-1 Lewin Nyatanga (4.), 1-1 Benjani (38.), 2-1
Benjani (42.), 3-1 Benjani (55.)

Reading-Man. United

0-2

0-1 Wayne Rooney (77.), 0-2 C. Ronaldo (90.)

Tottenham-Sunderland

2-0

1-0 Aaron Lennon (2.), 2-0 Robbie Keane (90.)

Newcastle-Bolton

0-0

STAÐAN Í DEILDINNI
Man. United
Arsenal
Chelsea
Liverpool
Everton
Aston Villa
Man. City
Portsmouth
Blackburn
West Ham
Tottenham
Newcastle
Middlesbr.
Reading
Bolton
Birmingham
Wigan
Sunderland
Fulham
Derby County

23 17
23 16
23 15
21 10
22 12
22 11
22 11
23 10
23 10
21
9
23
7
23
7
23
5
23
6
23
5
23
5
22
5
23
5
23
2
23
1

3
6
5
9
3
6
6
7
7
5
6
6
7
4
6
5
5
5
9
4

3
1
3
2
7
5
5
6
6
7
10
10
11
13
12
13
12
13
12
18

46-11
46-17
36-16
35-14
38-22
40-28
29-23
34-23
31-30
27-20
44-40
27-39
20-37
30-49
24-34
23-34
22-37
22-42
23-42
11-50

54
54
50
39
39
39
39
37
37
32
27
27
22
22
21
20
20
20
15
7

MARKAHÆSTIR
Cristiano Ronaldo, Man. United
Emmanuel Adebayor, Arsenal
Benjani, Portsmouth

Brann og Gautaborg og sagði þeim félögum að bíða þar sem ég ætlaði að skoða dæmið með Bristol City fyrst. En þannig ganga hlutirnir
vitanlega ekki fyrir sig í þessum heimi en ég lærði af því,“ sagði Kjartan Henry sem er ánægður með að vera nú loksins búinn að ná
lendingu í sínum málum. „Sandefjord var stofnað árið 1998
og er því mjög ungt félag sem var tvö tímabil í efstu deild
í Noregi en féll í 1. deild á síðasta tímabili og er ákveðið
að komast strax upp aftur. Ég er því mjög feginn að vera
kominn í góðan og spennandi klúbb með flott markmið
þar sem ég reikna með því að spila stórt hlutverk. Þess
vegna fór ég nú frá Celtic á sínum tíma, þrátt fyrir að
mér hafi verið boðinn samningur um að halda áfram
hjá félaginu, þar sem ég sá því miður ekki fram á
að fá mikið að spila með aðalliðinu þar. Mér fannst
ég því þurfa að breyta til og gera eitthvað í mínum
málum og ég hugsa að þetta sé rétta skrefið fyrir
mig akkúrat núna,“ sagði Kjartan Henry að lokum.

17
15
12

Efstu þrjú liðin unnu öll sína leiki á útivelli í ensku úrvalsdeildinni þótt bæði Manchester United og Chelsea hefðu þurft að bíða lengi eftir marki. Benjani skoraði sína aðra þrennu fyrir Portsmouth í vetur.
FÓTBOLTI Staða toppliðanna í ensku

úrvalsdeildinni breyttist ekkert
eftir leiki gærdagsins, Manchester United er enn á toppnum með
jafnmörg stig og Arsenal en betri
markatölu og Chelsea er enn
fjórum stigum á eftir.
Wayne Rooney og Cristiano
Ronaldo tryggðu Manchester
United 2-0 útisigur á Reading með
mörkum á síðustu þrettán mínútunum en Ívar Ingimarsson og
félagar í vörn Reading höfðu náð
að halda aftur af sóknarþunga
United fram að því. Mark Rooney
kom United yfir eftir frábæra
sendingu Carlos Tevez en mark
Ronaldo kom eftir hornspyrnu
Reading og skyndisókn United
þar sem Portúgalinn hljóp með
boltann upp allan völlinn og skoraði sitt 17. deildarmark á tímabilinu.
Ívar Ingimarsson var búinn að
eiga mjög góðan leik og hafði séð
til þess að Wayne Rooney hafði
varla sést í leiknum þegar hann
slapp úr gæslu hans og skoraði.
„Við gáfum allt okkar í leikinn
en hæfileikar Wayne Rooney og
Cristiano Ronaldo voru of erfiðir
að eiga við. Við áttum góða spretti
í leiknum og þó að lokatölurnar
líti út eins og dæmigerður 2-0
sigur þá var hann það ekki,“ sagði

ÍVAR Í BARÁTTUNNI Ívar Ingimarsson reynir hér að stopppa Carlos Tevez í gær. Ívar
átti mjög góðan leik í vörn Reading.
NORDICPHOTOS/GETTY

Steve Coppell, stjóri Reading,
eftir leikinn.
„Við fengum fullt af færum síðasta þriðjung leiksins en vorum
farnir að hafa áhyggjur þegar
markið kom ekki. Reading á heiður skilinn fyrir að gefast aldrei
upp og láta okkur hafa mikið fyrir
þessum sigri,“ sagði Sir Alex
Ferguson, stjóri Manchester
United, eftir leikinn.

Emmanuel Adebayor skoraði
tvö fyrstu mörk Arsenal í 3-0 útisigri á nágrönnum sínum í Fulham
og Tékkinn Tomás Rosický innsiglaði síðan sigurinn í lokin.
„Við stjórnuðum leiknum allar
90 mínúturnar og sigurinn var
aldrei í hættu. Þetta var mjög góð
endurkoma hjá mínum mönnum
eftir jafnteflið við Birmingham í
síðustu viku. Við gáfum nánast

engin færi á okkur og skoruðum
þrjú mörk á útivelli,“ sagði Arsene
Wenger, stjóri Arsenal eftir
leikinn.
Skallamark Claudio Pizarro
eftir hornspyrnu á 79. mínútu
tryggði Chelsea 1-0 útisigur á
Birmingham. „Þetta var mikilvægur sigur og við áttum hann
skilið þótt við spiluðum ekki vel,“
sagði Avram Grant, stjóri Chelsea.
Tottenham hóf og endaði leikinn
á mörkum en leikmenn Sunderland töldu sig eiga meira skilið en
að tapa 2-0 á White Hart Lane.
„Það er ótrúlegt að við höfum ekkert fengið út úr þessum leik. Við
komum til baka í seinni hálfleik en
markvörðurinn þeirra varði ítrekað frábærlega,” sagði Roy Keane,
stjóri Sunderland, sem gagnrýndi
jafnframt varnarleik sinna manna.
Tottenham átti fyrri hálfleikinn en
lenti í vandræðum í þeim seinni.
Benjamin Mwaruwari, sem
gengur jafnan undir nafninu Benjani, varð fyrsti leikmaðurinn í tvö
ár til þess að skora tvær þrennur á
sama tímabilinu þegar hann skoraði öll mörk Portsmouth í 3-1 sigri
á Derby. Annað mark Benjani kom
eftir stoðsendingu frá Hermanni
Hreiðarssyni.
ooj@frettabladid.is

Fyrsti leikur Kevins Keegan með Newcastle í gær:

Skíðaferð
til Sviss

Express ferðir bjóða skíðaferð til Davos í svissnesku Ölpunum.
Frábær aðstaða, brekkur við allra hæfi og fagurt umhverfi.

Davos

23. febrúar–1. mars

Verð á mann í tvíbýli

119.900 kr.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, akstur til og frá
ﬂugvelli, gisting á 4 stjörnu hóteli og hálft fæði.

Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Algjört markaleysi
FÓTBOLTI Kevin Keegan á allt annað
en auðvelt verkefni fyrir höndum
og það sást vel á hans fyrsta leik í
markalausu jafntefli gegn Bolton
á heimavelli í gær.
Það eru aðeins fjórir dagar síðan
Keegan tók við og stuðningsmenn
félagsins bjuggust örugglega við
miklum mun á liðinu en reyndin
var önnur. Newcastle skapaði sér
varla færi frekar en liðsmenn
Bolton og úr varð steindautt
markalaust jafntefli. Newcastle er
þar með komið niður í 12. sæti og á
enn eftir að skora deildarmark á
árinu.
„Það var mikilvæg eftirvænting
í loftinu en Bolton spilaði skynsaman og skipulagðan leik og við
vorum ekki nægilega góðir til þess
að leysa það. Við söknuðum margra
leikmanna og við verðum betrim,
sérstaklega þegar við höfum náð
að auka breiddina í liðinu,“ sagði
Kevin Keegan eftir leik.

Á SPRETTINUM Það verður spennandi
keppni í Laugardalshöllinni í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Reykjavík International 2008:

VELKOMINN Það var vel tekið á móti
Kevin Keegan á St. James´s Park í gær.
NORDICPHOTOS/GETTY

Gary Megson henti Grétari
Rafni Steinssyni beint í byrjunarlið Bolton og Grétar Rafn átti
góðan leik, tók Damien Duff í bakaríið sem endaði með því að Íranum var skipt út af. Grétar Rafn er
greinilega kominn til að vera í
hægri bakverðinum í liðinu.
- óój

Tíu erlendir
keppendur með
FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Það verða tíu
erlendir keppendur sem taka þátt
í alþjóðlegu boðsmóti, Reykjavík
International, sem fram fer í
Frjálsíþróttahöllinni í Laugardal
milli 14.30 og 16.30 í dag.
Mótið er liður í nýrri íþróttahátíð, Reykjavík International,
þar sem um 2.000 íþróttamenn
keppa í níu ólíkum íþróttagreinum í Laugardalnum um helgina.
Mótið er samstarfsverkefni
Frjálsíþróttasambandsins og
Frjálsíþróttaráðs Reykjavíkur.
Tíu erlendum keppendum frá
Noregi, Svíþjóð, Ungverjalandi
og Marokkó hefur verið boðið á
mótið og munu þeir etja kappi við
okkar besta frjálsíþróttafólk í
völdum greinum í spretthlaupum,
grindahlaupi, langstökki og
míluhlaupi.
Á mótinu verður keppt í
eftirfarandi greinum: 60m, 60m
grindahlaup, 200m, 400m, 800m,
míluhlaup, langstökk, hástökk og
kúluvarp.
- óój
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Hverfandi munur!
241.510 notendur á visir.is á meðan 280.467 notendur völdu mbl.is
í 2. viku, það er varla höfðinu hærra í samanburði!*
Visir.is er öflug frétta- og upplýsingaveita í stöðugri sókn, sem leggur metnað sinn í að flytja fréttir
líðandi stundar fljótt og örugglega til notenda. Fréttir, dægurmál, umræða, blogg, sjónvarpsfréttir
Stöðvar 2 og fréttatengdir þættir – allt er þetta aðgengilegt á einum stað í einfaldri umgjörð og með
skýrri framsetningu. Notendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir heimsækja visir.is.

...ég sá það á visir.is
sir.is

*Samræmd vefmæling á modernus.is í viku 2
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Varnartröllið Sigfús Sigurðsson brosti allan hringinn eftir Slóvakaleikinn:

Einar Hólmgeirsson:

Alfreð er hættur að bölva mér

Þetta mun
koma hjá mér

Sigfús Sigurðsson
hefur komið skemmtilega á óvart
með frábærum varnarleik í fyrstu
tveim leikjum Íslands en Sigfús
þótti ekki sannfærandi í æfingaleikjum fyrir mótið.
„Það hefur gengið vel hjá mér.
Ég var búinn að spila á ónýtu hné
í tvö og hálft ár og loksins er það
komið í lag. Þá get ég hreyft mig
almennilega og þá hættir Alfreð
að bölva manni. Hann bölvaði
ekki mikið í dag,“ sagði Sigfús
kátur.
„Að sjálfsögðu er þungu fargi
létt af mönnum eftir að hafa náð
þessum sigri. Við spiluðum frábærlega í fyrri hálfleik en skitum

HANDBOLTI

MIKILL LÉTTIR Guðjón Valur Sigurðsson
lét tilfinningarnar í ljós. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Guðjón Valur Sigurðsson:

Þungu fargi létt
af mönnum
HANDBOLTI Guðjón Valur Sigurðsson bar fyrirliðabandið í fjarveru
Ólafs Stefánssonar í gær. Hann
átti fínan leik og skoraði mörg
góð mörk.
„Það er heldur betur þungu
fargi létt af mönnum. Fyrri
hálfleikurinn var mjög góður en
eftir seinni hálfleikinn er ég ekki
alveg viss um hvort ég eigi að
hlæja eða gráta. Það var ekki
hægt að fara fram á annan
hálfleik eins og þann fyrri en við
áttum samt að gera betur,“ sagði
Guðjón Valur en hann var vel
stemmdur í gær og fagnaði
mörkum sínum vel.
„Frakkaleikurinn leggst vel í
mig og ég vona að þeir séu
svolítið hræddir við okkur eftir
tapið í fyrra. Þá vanmátu þeir
okkur svolítið og mættu rólegir
en þeir mæta dýrvitlausir til leiks
frá upphafi núna.“
- hbg

VINSÆLL Logi Geirsson kveikti nokkrum
sinnum í stúkunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Logi Geirsson eftir leikinn:

Fín endurkoma
HANDBOLTI „Sjálfstraustið var ekki

alveg í botni fyrir þennan leik og
menn voru nokkuð þungir. Við
rifum okkur samt upp og þetta
var fín endurkoma. Fyrri
hálfleikur var frábær og stemningin geggjuð,“ sagði Logi
Geirsson brosmildur.
„Þetta var jákvætt og við
kláruðum leikinn þó svo að við
hefðum lent í nokkru basli í
seinni hálfleiknum. Við gerðum
þetta óþarflega spennandi. Ég
held að menn séu klárir í Frakkana og ég hlakka mikið til að spila
þann leik. Við unnum þá síðast og
þeir hafa ekki gleymt því og við
þurfum að gera meira þar til þess
að vinna.“
- hbg

Íslenska landsliðið lagði grunninn að sex marka sigri á Slóvökum, 28-22, með hreint út sagt stórkostlegum
fyrri hálfleik þar sem allt gekk upp og Slóvakar skoruðu aðeins fimm mörk.
HANDBOLTI Íslenska landsliðið er
komið með annan fótinn í milliriðil EM í Noregi eftir sex marka
sigur á Slóvökum, 28-22. Leikurinn var mjög kaflaskiptur, Ísland
átti frábæran fyrri hálfleik en gaf
verulega eftir í þeim seinni sem
liðið tapaði, 17-12.
Íslenska liðið lék án Ólafs Stefánssonar í gær sem er meiddur.
Hreiðar Guðmundsson byrjaði í
markinu og Alexander og Einar
mönnuðu hægri vænginn.
Fyrri hálfleikur í gær var í einu
orði sagt lygilegur. Strákarnir
okkar buðu upp á flugeldasýningu
af allra dýrustu gerð og gjörsamlega slátruðu leiknum í fyrri hálfleik.
Leikmenn voru mjög einbeittir
strax frá upphafi. Vörnin var mjög
öflug með Sigfús Sigurðsson
fremstan í flokki og Hreiðar var
sterkur fyrir aftan en hann varði
þrjú fyrstu skotin sem komu á
markið. Íslendingar komst í 2-0 en
Slóvakar jöfnuðu og fengu færi til
þess að komast yfir.
Þá kviknaði heldur betur á
íslenska liðinu sem skoraði fjögur
mörk í röð og leit aldrei til baka
eftir það. Slóvakarnir voru eins og
deig í höndunum á íslensku vörninni og fyrir aftan stóð Hreiðar í
fantaformi en hann var með 77
prósenta markvörslu í fyrri hálfleiknum sem er náttúrulega bara
rugl.
Í kjölfarið komu hraðaupphlaupin og Íslendingar keyrðu yfir Slóvakana á fullum krafti sem áttu

EM Í NOREGI
HENRY BIRGIR GUNNARSSON
skrifar frá Þrándheimi
henry@frettabladid.is

HANDBOLTI „Það var erfitt að

kyngja Svíatapinu en menn voru
alltaf staðráðnir í að koma sterkir
til baka. Við vissum hvað klikkaði
gegn Svíum og menn ætluðu ekki
að gera sömu mistökin,“ sagði
Snorri Steinn Guðjónsson sem
fagnaði hæfilega mikið.
„Það er jákvætt hversu vel
fyrri hálfleikurinn gekk. Sóknin
er að batna en við getum gert
betur. Það verður vonandi áfram
stígandi. Frakkarnir verða erfiðir
og ef við spilum eins og við
getum best þá getum við unnið
þá.“
- hbg

GÓÐIR Markverðirnir Birkir Ívar Guð-

mundsson og Hreiðar Guðmundsson
hafa staðið sig vel.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HANDBOLTI „Það var gott að sigra
en mér líður samt ekki alveg eins
og sigurvegara eftir þennan
síðari hálfleik,“ sagði Einar
Hólmgeirsson en hann leysti Ólaf
Stefánsson af hólmi en fann sig
ekki nógu vel í leiknum.
„Það er þó kominn einn góður
hálfleikur og við sjáum nú hvað
við getum gert. Vonandi tökum
við 60 góðar mínútur gegn
Frökkum. Ég er ekki alveg búinn
að vera nógu góður en held áfram
að reyna. Ég veit að þetta mun
koma hjá mér,“ sagði Einar sem
hefur aðeins skorað 2 mörk úr 13
skotum í fyrstu tveimur leikjunum á EM í Noregi.
- hbg

Flugeldasýning í fyrri hálfleiknum

Snorri Steinn Guðjónsson:

Stígandi í liðinu

SIGFÚS OG ALFREÐ Alfreð Gíslason er
ánægður með frammistöðu Sigfúsar
Sigurðssonar á EM.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

upp á bak í þeim seinni. Það er
ekkert flóknara en það. Ef við
hefðum spilað á móti sterkara liði
þá hefðum við vel getað tapað.
Birkir varði svo mikilvæga bolta
og vörnin hélt vel,“ sagði Sigfús
sem vill sjá liðið gera enn betur.
„Við verðum samt að ná góðum
60 mínútum. Það eru allt atvinnumenn að spila hérna og slíkir
menn eiga að geta spilað á fullu í
60 mínútur. Ef við ætlum að gera
eitthvað í þessu móti verðum við
að spila vel allan leikinn í sex eða
sjö leiki í viðbót. Þetta eru vandræði með hugarfarið og ég trúi að
menn geti vel lagað það,“ sagði
Sigfús.
– hbg

ÓTRÚLEGT MARK Logi Geirsson endaði flugeldasýninguna í fyrri hálleik á einni risabombu en hann skorðai 16. markið með

þrumuskoti lant fyrir utan punktalínu. Það stóð heldur ekki á viðbrögðum frá strákunum í liðinu.

engin svör. Austurrísku dómararnir leyfðu þeim ekki að keyra
sínar löngu sóknir og lykilmenn
þeirra voru heillum horfnir.
Hálfleikstölur voru 16-5 og þar
af komu þrjú marka Slóvaka úr
vítum. Níu af sextán mörkum
íslenska liðsins komu úr hraðaupphlaupum. Það gekk gjörsamlega allt upp í þessum hálfleik og
liðið spilaði meira að segja vel
manni fleiri. Logi Geirsson batt
endahnútinn á frábæran hálfleik
með stórkostlegu marki á lokasekúndunni.
Eins og við mátti búast mætti
íslenska liðið nokkuð værukært til
síðari hálfleiksins. Slóvakarnir,

sem voru að spila fyrir stoltið,
komu aftur á móti grimmir úr
klefanum og skoruðu fjögur fyrstu
mörk hálfleiksins. Fyrsta íslenska
markið kom ekki fyrr en eftir 4
mínútur.
Hreiðar náði því miður ekki að
fylgja eftir fyrri hálfleiknum,
varði ekki skot og var tekinn af
velli eftir 8 mínútur. Birkir kom
inn á en fann sig aldrei almennilega þó svo að hann hafi varið
nokkra bolta.
Þegar Slóvakarnir voru farnir
að þjarma að íslenska liðinu komu
alltaf góðir, en stuttir, kaflar hjá
íslenska liðinu. Það dugði til sex
marka sigurs, 28-22, en síðari hálf-

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

leikurinn var alls ekki nógu
góður.
Íslenska liðið er aftur á móti
búið að hrista af sér mesta skrekkinn og það var augljóslega þungu
fargi létt af mönnum enda sat
Svíatapið nokkuð í þeim. Það er
mjög jákvætt hversu vel varnarleikurinn gengur og mikil batamerki voru á sóknarleiknum þótt
hann eigi enn nokkuð í land.
Engu að síður er alveg ljóst að
liðið verður að leika betur í dag
ætli það sér að leggja gríðarsterka
Frakka að velli. Strákarnir sýndu
þó í fyrra að það er vel hægt og
takist það fer liðið með ágætis
stöðu inn í milliriðilinn.

SÉRFRÆÐINGURINN GEIR SVEINSSON FJALLAR UM EM Í HANDBOLTA

Mikilvægt að fá fyrstu stigin í hús
Íslenska landsliðið í handknattleik sýndi í gær að viljinn og
metnaðurinn til að gera vel á
Evrópumótinu í Noregi er til
staðar.
Allt annað var að sjá til leiks
liðsins í gær en í leiknum gegn
Svíum og einbeiting og ákveðni
leikmanna var til fyrirmyndar
og menn vel með það á hreinu
hvað til þyrfti.
Liðið byrjaði leikinn gríðarlega vel og þá sérstaklega
varnarlega þar sem Hreiðar
sýndi stórbrotna markvörslu á
köflum, sérstaklega framan af á
meðan vörn íslenska liðsins var
að komast almennilega í gang.
Þessi frábæra markvarsla
sem og mjög góður varnarleikur
liðsins í fyrri hálfleiknum skóp
fjöldann allan af ódýrum
mörkum í formi hraðaupphlaupa
og var þessi frammistaða
varnar og Hreiðars í raun

lykillinn að sigri íslenska
liðsins.
Hvað sóknarleik liðsins
varðar þá reyndi ekki mikið á
hann í fyrri hálfleik þar sem
liðið stóð lungann af hálfleiknum í vörn og 2/3 marka liðsins
komu eftir hraðaupphlaup.
Seinni hálfleikurinn byrjaði
illa og spilaðist því miður ekki
eins vel og sá fyrri og kom þar
sérstaklega til að sóknarleikur
liðsins var engan veginn
viðunandi og þó að varnarleikur
liðsins sem og markvarsla hafi
verið í lagi í hálfleiknum voru
þeir þættir ekki jafn sterkir og í
þeim fyrri.
Taka verður þó með í reikninginn að í raun var leiknum
lokið í hálfleik og frammistaðan
í seinni hálfleiknum því kannski
ekki nægjanlega marktæk.
Góður íslenskur sigur var því
staðreynd og þungu fargi

eflaust af mörgum létt því
auðvitað var maður eilítið
áhyggjufullur eftir frammistöðuna gegn Svíum.
Hins vegar veldur það mér
áhyggjum hvað framhaldið
varðar að sóknarleikur liðsins
skuli ekki vera betri og það er
alveg kristaltært að hann
verðum við að bæta fyrir leikinn
gegn Frökkum ætlum við okkur
sigur þar.
Frammistaða leikmanna
liðsins var til fyrirmyndar og þá
sérstaklega þeirra sem stóðu
vaktina í vörninni. Ég hef þegar
nefnt frábæra frammistöðu
Hreiðars í markinu og Sigfús
stjórnaði vörninni sem herforingi og skilaði því hlutverki sem
til er ætlast af honum. Guðjón
Valur stóð fyrir sínu, Alex var
öflugur sem fyrr, jafnt í sókn
sem vörn og alltaf er jafn
gaman að fylgjast með ósérhlífni

og dugnaði Robba á línunni.
Logi komst einnig nokkuð vel
frá leiknum sem og Ásgeir en það
voru einkum Einar og Snorri og
þá sérstaklega Einar sem ekki
fundu sig nægjanlega vel. Aðrir
komu minna við sögu.
Það er gríðarlega mikilvægt að
Snorri fari að komast í gang.
Allur okkar sóknarleikur veltur á
frammistöðu Snorra og nú þegar
Óli er ekki til staðar til að leysa
hann af hólmi þá er það enn
mikilvægara en áður að Snorri
fari að sýna sínar bestu hliðar því
án þess munum við eiga erfitt
uppdráttar.
Sigurinn í gær gefur engu að
síður góð fyrirheit um framhaldið
og auðvitað gríðarlega mikilvægt
að fyrstu stigin og væntanlega
sæti í milliriðli skuli vera komin í
hús.
Svo er bara að hlakka til
leiksins í dag gegn Frökkum!
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Landsliðsþjálfarinn Alfreð Gíslason sagði leikinn í gær skref í rétta átt:

ÚRSLITIN Í GÆR
EM í handbolta
C-riðill
Ungverjaland-Þýskaland

24-28 (12-13)

Ferenc Ilyes 4, Tamas Mocsai 4, Balazs Laluska
4 - Torsten Jensen 5, Markus Baur 5/4, Pascal
Heinz 4. Johannes Bitter varði 12 skot

Hvíta Rússland-Spánn

31-36 (15-18)

Barys Pukhouski 8/1, Ivan Brouka 6/2 - Albert
Rocas 11/9, Alberto Entrerrios 9.

STAÐAN
Þýskaland
Ungverjaland
Spánn
Hvíta Rússl.

2
2
2
2

2
1
1
0

0
0
0
0

D-riðill
Ísland-Slóvakía

0 62-50
1 59-56
1 64-66
2 57-70

4
2
2
0

28-22 (16-5)

Mörk Íslands (skot): Guðjón Valur Sigurðsson 7
(12/1), Alexander Petersson 5 (9), Logi Geirsson
4 (9), Róbert Gunnarsson 4 (6), Ásgeir Örn Hallgrímsson 2 (4), Snorri Steinn Guðjónsson 2/1
(5/2), Hannes Jón Jónsson 1 (1), Jaliesky Garcia
Padron 1 (1), Einar Hólmgeirsson 1 (6), Vignir
Svavarsson 1 (1).
Varin skot: Hreiðar Guðmundsson 9 (21/4)
43%, Birkir Ívar Guðmundsson 6 (16/2) 38%.
Hraðaupphlaup: 13 (Guðjón 5, Alexander 5,
Logi, Ásgeir, Vignir).
Fiskuð víti: 3 (Róbert 2, Guðjón)
Utan vallar: 12 mínútur.
Mörk Slóvaka (skot): Radoslav Kozlov 7/5
(12/6), Frantisek Sulc 5 (11), Vlastimil Funak 2
(3), Michal Baran 2 (4), Martin Stranovsky 2 (3),
Csaba Szucs 2 (2), Radoslav Antl 1 (2/1), Peter
Dudas 1 (3).
Varin skot: Richard Stochl 17/2 (45/3) 38%.
Hraðaupphlaup: 5
Fiskuð víti: 6
Utan vallar: 14 mínútur.

Svíþjóð-Frakkland

24-28 (13-18)

Martin Boquist 4, Kim Andersson 4/1, Dalibor
Doder 4 - Oliver Girault 5, Luc Abalo 5, Nikola
Karabatic 5/1, Bertrand Gille 4, Jerome Fernand
ez 4, Daniel Narcisse 4.

STAÐAN
Frakkland
Svíþjóð
Ísland
Slóvakía

2
2
2
2

2
1
1
0

0
0
0
0

0 60-55
1 48-47
1 47-46
2 53-60

4
2
2
0

Stjörnudagur KKÍ
Karlalandsliðið-Úrvalslið

137-136 (74-68)

Stig Íslands: Páll Axel Vilbergsson 28 (hitti úr 12
af 15 skotum), Hlynur Bæringsson 19 (10 frák.,
12 stoðs.), Magnús Þór Gunnarsson 15 (hitti úr 5
af 8 3ja stiga, 8 stoðs.), Jóhann Árni Ólafsson 13,
Hreggviður Magnússon 13, Helgi Már Magnússon
12 (hitti úr 4 af 7 3ja stiga), Brynjar Þór Björnsson 12 (hitti úr 4 af 6 3ja stiga), Sigurður Gunnar
Þorsteinsson 10, Hörður Axel Vilhjálmsson 9,
Kristinn Jónasson 4, Sveinbjörn Claessen 2.
Stig Iceland Express: Cedric Isom 29 (hitti úr
12 af 18 skotum), Jonathan Griffin 27, Tommy
Johnson 14, Bobby Walker 12, Darri Hilmarsson
10, Joshua Helm 9, Dimitar Karadzovski 9, Justin
Shouse 8, Damon Bailey 7, Óðinn Ásgeirsson 6,
Fanney Freyr Helgason 5.

Kvennalandsliðið-Úrvalslið

74-68

Stig Íslands: Signý Hermannsdóttir 17 (12 frák., 4
varin), Kristrún Sigurjónsdóttir 15, Guðrún Gróa
Þorsteinsdóttir 9 (7 frák.), Hildur Sigurðardóttir 6
(9 frák., 6 stoðs.), Petrúnella Skúladóttir 6, Unnur
Tara Jónsdóttir 6, Jovana Lilja Stefánsdóttir 6,
Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir 5, Sigrún Ámundadóttir 4, Margrét Kara Sturludóttir 2 (9 frák.),
Fanney Lind Guðmundsdóttir 2.
Stig Iceland Express: Monique Martin 30 (9
frák.,5 stolnir, 23 mín.), Molly Peterman 12,
Kesha Watson 10 (4 stoðs.), Tiffany Roberson 9
(14 frák., 10 stoðs.), Ólöf Helga Pálsdóttir 9, Kiera
Hardy 8 (6 frák. 4 stoðs.), Rannveig Randversdóttir 6, LaKiste Barkus 5, Telma Björk Fjalarsdóttir 4, Pálína Gunnlaugsdóttir 3 (4 stoðs.),
Þórunn Bjarnadóttir 2, Íris Sverrisdóttir 2.

Getum ekkert ef við spilum
ekki af fullum krafti
ÁFRAM ÍSLAND Eiríkur Hauksson var í

stúkunni og tók lagið eftir leik.

HANDBOLTI Alfreð Gíslason lands-

liðsþjálfari leyfði sér að brosa
eftir leikinn í gær enda hans menn
komnir með annan fótinn áfram í
keppninni en tap hefði þýtt að
Ísland væri líklega á leið heim á
morgun.
„Ég var mjög svekktur með síðari hálfleikinn en hann sýndi að ef
við spilum ekki af fullum krafti þá
getum við ekki rassgat í handbolta. Við spiluðum stórkostlegan
fyrri hálfleik þar sem vörnin var
frábær og markvarslan í hágæðaklassa. Svo byrjar síðari hálfleikurinn hryllilega, menn gera tóma
vitleysu og það fór gríðarlega í
taugarnar á mér,“ sagði Alfreð en
hann veit sem er að hans menn
þurfa að gera betur í dag.
„Því miður datt markvarslan
aftur niður en við virðumst alltaf
bara fá markvörslu í hálftíma. Ég
var gríðarlega ánægður með
Hreiðar í fyrri hálfleik og sagði
við hann í hálfleik að hans verðlaun væru að standa sig líka vel í
síðari hálfleik og stimpla sig inn í
alþjóðlegan klassa. Hann hvarf og
það var sorglegt fyrir hann þar
sem hann var frábær í fyrri hálfleik,“ sagði Alfreð.
Alfreð var ánægður með vörnina og þá sérstaklega Sigfús. „Það
gerði Fúsa greinilega gott að vera
við það að detta úr hópnum sem og
vera sendur til Noregs að hreyfa
sig. Hann er búinn að vera vaxandi og ég hef haldið honum við
efnið með því að spyrja hvort það
slokkni á honum í þriðja leik eins

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Stemning í Þrándheimi:

Eiki tók lagið
HANDBOLTI Íslensku áhorfendurnir
voru hreint út sagt stórkostlegir í
gær, sungu og trölluðu allan
leikinn undir íslenskum tónum
sem voru mikið spilaðir á
leiknum.
Teitið hélt áfram eftir leik þar
sem Íslendingarnir söfnuðust
saman á Monte Cristo-barnum. Þá
stóð til að Eiríkur Hauksson tæki
lagið en hann hafði lofað því ef
Ísland myndi leggja Slóvaka. - hbg

Þjálfari Slóvaka eftir leikinn:

Vanmátu Ísland
ÖSKRAR Á STRÁKANA Alfreð Gíslason hvatti strákana óspart á hliðarlínunni og lét þá
oft heyra það þegar þeir gerðu vitleysur.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

og á síðasta HM eða hvort hann
ætli að halda áfram á sömu
braut.“
Alfreð játar að tapið gegn Svíum
hafi lagst þungt á menn og því hafi
þungu fargi verið létt af mönnum
í gær.
„Það var ekki bara tapið heldur
hvernig við töpuðum. Ef menn
vinna saman þá náum við árangri

en ef ekki þá getum við gleymt
þessu. Það var margt jákvætt í
þessu og ég er talsvert kátari
núna,“ sagði Alfreð sem reiknar
ekki með því að nota Ólaf Stefánsson í dag.
„Frakkarnir eru frábærir og
hvergi veikan hlekk að finna þar.
Það verður mikil prófraun að
mæta þeim.“
– hbg

HANDBOLTI Það var ekki hátt risið
á Zoltan Heist, þjálfara Slóvaka, í
gær og vonbrigðin voru mikil.
„Þetta var ekki eðlilegur leikur
hjá okkur. Þegar menn fréttu að
Ólafur Stefánsson yrði ekki með
Íslandi héldu strákarnir að þetta
yrði eitthvað auðvelt en það var
svo sannarlega ekki raunin,“
sagði Heist.
„Við erum með ungt lið sem
vantar stöðugleika. Það er meiri
breidd í íslenska liðinu og við
áttum ekki möguleika eftir fyrri
hálfleikinn þó svo að menn hafi
barist vel í þeim síðari.“
- hbg

Landsliðin voru í sviðsljósinu á Stjörnudegi Körfuknattleikssambandsins í Íþróttahúsinu í Keflavík í gær:

Hlynur með þrennu í eins stigs sigri
Karlalandsliðið vann
eins stigs sigur, 137-136, á úrvalsliði Iceland Express-deildar karla í
Stjörnuleik karla í gær en kvennaliðið varð að sætta sig við 22 stiga
tap, 78-100, fyrir samskonar
úrvalsliði úr Iceland Express-deild
kvenna. Stjörnuleikir KKÍ voru að
þessu sinni æfingaleikir landsliðanna og því ekki um dæmigerða
stjörnuleiki að ræða að þessu
sinni.
Karlalandsliðið hafði betur á
æsispennandi lokamínútum en
úrvalsliðið var allan leikinn að
vinna upp frábæra byrjun landsliðsins sem var 39-28 yfir eftir
fyrsta leikhlutann. Hörður Axel
Vilhjálmsson fór mikinn í fyrsta
leikhluta og tróð þá meðal annars
þrisvar sinnum í körfuna með
miklum tilþrifum.
Páll Axel Vilbergsson brenndi
varla af skoti hjá landsliðinu og
lék mjög vel eins og Magnús Þór

KÖRFUBOLTI

Gunnarsson. Besti maður liðsins
var þó Hlynur Bæringsson sem
náði glæsilegri þrennu, skoraði 19
stig, gaf 12 stoðsendingar og tók
10 fráköst. Hlynur innsiglaði líka
sigurinn á vítalínunni í lokin.
Þórsarinn Cedric Isom og
Jonathan Griffin reyndu mikið og
skoruðu saman 56 stig fyrir úrvalsliðið en sex leikmenn liðsins skoruðu á bilinu 9 til 14 stig. Bæði lið
skoruðu 20 þriggja stiga körfur en
landsliðið nýtti sín langskot betur,
49 prósent gegn 44 prósentum og
það átti mikinn þátt í sigrinum.

Alltof erfitt próf
Kvennalandsliðið lék sinn fyrsta
leik undir stjórn Ágústs Björgvinssonar þótt ekki hefði verið um
opinberan landsleik að ræða.
Íslenska landsliðið fékk alltof erfitt fyrsta próf því úrvalsliðið var
mun sterkara og vann öruggan
sigur.

SIGURTROÐSLAN Grindvíkingurinn Ólafur Ólafsson tryggir sér sigur í troðslukeppninni.
VÍKURFRÉTTIR/JÓN BJÖRN

Landsliðsstúlkurnar gáfust þó
aldrei upp og áttu nokkra góða
spretti og komu muninum niður í
3 stig í þriðja leikhluta og 12 stig
í þeim fjórða en nær komust þær
ekki.
Landsliðsfyrirliðinn
Signý
Hermannsdóttir, Kristrún Sigurjónsdóttir og Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir voru atkvæðamestar
í landsliðinu en hjá úrvalsliðinu
var Monique Martin illviðráðanleg og Tiffany Roberson var
aðeins einu stigi frá þrefaldri
tvennu en auk stiganna 9 var hún
með 14 fráköst og 10 stoðsendingar.
Hinn 17 ára Ólafur Ólafsson
frá Grindavík vann troðslukeppnina sem fram fór í hálfleik
á karlaleiknum. Ólafur hafði
betur í úrslitum á móti þeim
Tahirou Sani úr ÍR, Herði Axel
Vilhjálmssyni úr Njarðvík og
Bobby Walker í Keflavík.
- óój
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> Daryl Hannah

Vinalegi fjöldamorðinginn snýr aftur

Ótrúlegt en satt þá glímir leikkonan Daryl Hannah við mjög
hvimleitt vandamál en hún
þjáist af hræðslu við stór og
opin rými. Auk þess þykir
Hannah gríðarlega feimin.
Hannah sýnir hins vegar á
sér aðra hlið í myndinni
Kill Bill sem Stöð 2 Bíó
sýnir í kvöld.

Fáir sjónvarpsþættir eru þannig að það má
handritshöfunda í Hollywood verður Dexter
ekki missa af neinum þætti. Dexter eru hins
sýndur allur í einu lagi þar sem búið var að
vegar slíkir þættir og mér til mikillar gleði snýr
ljúka skrifum þáttanna fyrir verkfallið. Þá er
vinalegi fjöldamorðinginn Dexter Morgan aftur
þegar búið að taka ákvörðun um þriðju þáttaá Skjá einum í kvöld.
röðina aðdáendum seríunnar til mikillar gleði.
Dexter er fjöldamorðingi í Miami sem starfar
Við upphaf annarrar þáttaraðar getur Dexter
sem blóðslettusérfræðingur hjá lögreglunni
lítið aðhafst til að fullnægja frumþörfum
þar í borg. Að sjálfsögðu skapar það vissa
sínum vegna stöðugs eftirlits erkióvinar síns,
spennu fyrir fjöldamorðingja að starfa svo
rannsóknarlögreglumannsins Doakes. Til að
náið með sínum helstu óvinum en á móti fær
flækja hlutina enn meira finna kafarar fjölda
hann ýmsar upplýsingar sem koma honum að
líka í sjónum þar sem Dexter var vanur að losa
DEXTER Vinalegi fjöldamorðinginn.
góðum notum.
sig við fórnarlömb sín. Morðinginn er nefndur
Dexter er leikinn af Michael C. Hall sem er mjög sannfærandi
„Bay Harbor Butcher“ eða Hafnarslátrarinn og til sögunnar
sem hinn heillandi fjöldamorðingi. Fyrsta þáttaröðin sem unnin
kemur FBI-lögreglumaðurinn Lundy sem einsetur sér að finna
var eftir bókinni Dexter Darkly Dreaming voru með eindæmmorðingjann.
um vinsælir og nú hefst sería tvö. Ólíkt öðrum þáttaröðum
Aumingja Dexter rambar á barmi taugaáfalls og verður spennum þessar mundir sem sýndar eru hálfkláraðar vegna verkfalls
andi að sjá hvernig hann snýr sér út úr þessari stöðu.

EKKI MISSA AF

▼

20.00

Dýravinir

SKJÁREINN

íþróttum Bein útsending úr Laugardalshöll.

16.45 EM-stofan
17.15 EM í handbolta Bein útsending frá
leik Íslendinga og Frakka.

20.25

Pressa

STÖÐ 2

18.45 Táknmálsfréttir
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
20.20 Glæpurinn (14:20)
21.20 Sunnudagsbíó – Bretar (2:2)
23.15 Silfur Egils e.
00.25 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
01.00 EM í handbolta e.
02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ

Kill Bill

STÖÐ 2 BÍÓ

▼

22.00

06.00 Grace of My Heart
08.00 Rasmus fer á flakk
10.00 Big Momma´s House 2
12.00 Lake House
14.00 Grace of My Heart
16.00 Rasmus fer á flakk
18.00 Big Momma´s House 2
20.00 Lake House
22.00 Kill Bill Frábær hasarspennumynd sem sópaði að sér viðurkenningum.
Aðalhlutverk: Uma Thurman, Lucy Liu og
Daryl Hannah Leikstjóri. Quentin Tarantino.

23.30

Green Bay - NY Giants

SÝN

00.00 Taking Lives
02.00 Girl Fever
04.00 Kill Bill

07.00 Barney
07.25 Krakkarnir í næsta húsi
07.50 Pocoyo
08.00 Algjör Sveppi Sveppi sýnir teikni-

08.40 Gillette World Sport
09.10 Spænski boltinn (Villarreal - Valencia)

10.50 Box - Felix Trinidad - Roy Jones

myndirnar Könnuðurinn Dóra, Gordon
Garðálfur, Refurinn Pablo og margar fleiri.

Jr.

10.45 Ginger segir frá
11.10 A.T.O.M.
11.35 Tutenstein
12.00 Hádegisfréttir
12.25 Nágrannar
12.45 Nágrannar
13.05 Nágrannar
13.25 Nágrannar
13.45 Nágrannar
14.10 All About George (1:6)
14.55 ´Til Death (22:22)
15.20 Phenomenon (3:5)
16.10 Logi í beinni
16.55 60 mínútur
17.45 Oprah (Dr. Oz. A Special Report

Utah)

On Death)

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.05 Mannamál (15:40)
19.50 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll Þórðar-

12.20 NBA körfuboltinn (Denver 14.20 Skills Challenge
15.50 Skills Challenge
17.20 NFL - Upphitun
17.50 Spænski boltinn Bein útsending
frá leik Atletico Madrid og Real Madrid í
spænska boltanum en kl 20.00 er sýndur
beint á Sýn Extra leikur Barcelona og Racing.

19.50 NFL-deildin Sannkallaður stórslagur í NFL-fótboltanum þar sem mætast New
England Patriots með Tom Brady í broddi
fylkingar og San Diego Chargers. New England hefur unnið 17 leiki í röð og San Diego
þarf að stoppa tvíeykið Tom Brady og
Randy Moss.

21.20 Cold Case (1:23)
22.05 Prison Break (8:22) Þriðja serían af þessum vinsælasta spennuþætti
Stöðvar 2.

22.50 The Station Agent Sérstaklega
einlæg og áhrifamikil verðlaunakvikmynd
um vináttu þriggja gerólíkra einstaklinga
sem allir glíma við mikinn einmanaleika og
depurð. Aðalhlutverk: Paul Benjamin, Peter
Dinklage, Jase Blankfort. Leikstjóri. Thomas McCarthy. 2003. Leyfð öllum aldurshópum.
00.20 Crossing Jordan (7:17)
01.05 Something the Lord Made
02.50 The Mystery of Natalie Wood
04.15 The Mystery of Natalie Wood
05.40 Fréttir
06.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

isdóttir kemur víða við og skoðar gæludýr
af öllum stærðum og gerðum. Guðrún er
enn í sólinni á Flórída. Nú heimsækir hún
krókódílagarð þar sem hún skoðar meðal
annars sporðdreka, tarantúlu og kyrkislöngu.
Svo handmatar hún krókódíl og glímir við
annan.

20.30 Ertu skarpari en skólakrakki?
21.30 5 Tindar (1:2) Fyrri hluti myndar

23.30 NFL-deildin Bein útsending frá
leik Green Bay Packers og New York Giants
í úrslitakeppni NFL. Green Bay voru í stuði
um síðustu helgi þar sem þeir skoruðu 42
stig en spurningin er hvort Brett Favre heldur áfram að leiða Packers eins og herforingi
gegn New York.

um sannar íslenskar hetjur. Síðastliðið sumar
gengu nokkrir galvaskir Íslendingar á hæstu
tindana í öllum landshlutum á einni helgi.
Þessir eitilhörðu fjallgöngugarpar söfnuðu
áheitum og létu allan ágóða renna til Sjónarhóls. Hópurinn er sambland af vinnufélögum, vinum og kunningjum sem eiga það
sameiginlegt að vera með öllu óvant fjallgöngufólk. Ferðin reyndist erfiðari en gert
hafði verið ráð fyrir og tók mikið á bæði líkamlegan og andlegan styrk þátttakenda.
Seinni hlutinn er á dagskrá næstkomandi
sunnudagskvöld.

09.15 Birmingham - Chelsea
10.55 Premier League World (Heim-

22.30 Dexter Bandarísk þáttaröð dagfarsprúða morðingjann Dexter. Á daginn vinnur
hann við að rannsaka morð fyrir lögregluna
í Miami en á kvöldin er hann sjálfur kaldrifjaður morðingi. Hann drepur bara þá sem
eiga það skilið. Þetta er önnur þáttaröðin
um Dexter sem slegið hefur rækilega í gegn
vestan hafs.

son snýr aftur með viðtalsþátt sinn sem er
margfaldur Edduverðlaunahafi. 2008.

20.25 Pressa (4:6) Í þáttaröðinni fylgjumst við með Láru, nýgræðingi í blaðamennsku, sem tekur að sér að rannsaka
dularfullt mannshvarf, sem brátt breytist í
morðrannsókn. 2007. Bönnuð börnum.

11.00 Vörutorg
12.00 World Cup of Pool 2007 (11:31)
12.50 Professional Poker Tour (e)
14.20 High School Reunion (e)
15.10 Bullrun (e)
16.00 Canada’s Next Top Model (e)
17.00 Queer Eye (e)
17.55 The Bachelor (e)
19.00 The Office (e)
19.30 30 Rock (e)
20.00 Dýravinir (12:14) Guðrún Heim-

▼

SJÓNVARPIÐ

08.00 Morgunstundin okkar
08.01 Í næturgarði (16:26)
08.29 Róbert Bangsi (23:26)
08.39 Kóalabræður (36:52)
08.49 Landið mitt (10:26)
09.01 Herkúles (46:56)
09.23 Sígildar teiknimyndir
09.30 Fínni kostur (18:21)
09.52 Fræknir ferðalangar (58:91)
10.22 Sigga ligga lá (7:52)
10.35 Konráð og Baldur (14:26)
10.50 Váboði (12:13) e.
11.20 Laugardagslögin
12.30 Silfur Egils
13.40 Spaugstofan
14.05 Stundin okkar
14.30 Alþjóðlegt mót í frjálsum

▼

Alþjóðlegt mót í frjáls-

um

SKJÁREINN

▼

14.30

SJÓNVARPIÐ

ur úrvalsdeildarinnar) Nýr þáttur þar sem
enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum
hliðum. Leikmenn heimsóttir, gömlu stjörnurnar leitaðar uppi og svipmyndir af æðinu
fyrir enska boltanum um heim allan.

11.25 PL Classic Matches (Bestu leikir
úrvalsdeildarinnar) Hápunktarnir úr bestu og
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

11.55 4 4 2
13.20 Wigan - Everton (Enska úrvalsdeildin) Bein útsending frá leik Wigan og
Everton í ensku úrvalsdeildinni.

15.20 PL Classic Matches
15.50 Man. City - West Ham (Enska úrvalsdeildin) Bein útsending frá leik Man.
City og West Ham í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Newcastle - Bolton
19.45 Fulham - Arsenal
21.30 4 4 2
22.55 Reading - Man. Utd.

23.30 C.S.I. New York (e)
00.30 C.S.I. Miami (e)
01.30 Vörutorg
02.30 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Magasínþáttur – mannlíf og
menning á Norðurlandi. Samantekt umfjallana vikunnar. Endursýnt á klukkutíma
fresti til 10.15 á mánudag.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

)M)JB=:A<>C6
B>@> åGK6A6;;?âG=?âA69G>;CJB7ÞAJB
Laugavegi 174
Kletthálsi 11

Sími 590 5040
Sími 590 5040

Opið alla helgina
Opið laugardag frá 10 - 14

www.bilathing.is
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Ísland - Frakkland
Sjónvarpið kl. 17.15

Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Síðasta leikurinn hjá strákunum okkar
í riðli D á Evrópumeistaramótinu í
Noregi og nú verður róðurinn þungur.
Frakkland hefur verið með betri
handboltaþjóðum heims um langt
skeið og því er spurningin: Hvað gera
Alfreð og strákarnir, ná þeir að endurtaka leikinn frá því á HM í fyrra?

STÖÐ 2 KL. 21.30
Cold Case – Ný þáttaröð
Fimmta sería eins vinsælasta
þáttar Stöðvar 2 síðustu árin.
Lily Rush slasaðist lífshættulega í skotbardaga í síðustu
þáttaröð, nú er hún mætt
aftur ásamt félögum sínum og
heldur uppteknum hætti við
að rannsaka óupplýst sakamál,
sem safnað hafa ryki í skjalaskápum lögreglunnar.

08.05 Morgunandakt
08.15 Ársól
09.03 Lóðrétt eða lárétt
10.15 „Íslands göfugasti sonur”
11.00 Guðsþjónusta í Neskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Gárur
14.00 Hvað er að heyra?
15.00 Útvarpsleikhúsið: Steinninn
15.40 Handhafi viðukenningar
Rithöfundarsjóðs Ríkisútvarpsins 2007
16.10 Úr tónlistarlífinu: „Öðruvísi
Vínartónleikar”

17.30 Úr gullkistunni
18.00 Kvöldfréttir
18.24 Auglýsingar
18.26 Seiður og hélog
18.52 Dánarfregnir og augýsingar
19.00 Útúr nóttinni... og inní daginn
20.00 Leynifélagið
20.30 Brot af eilífðinni
21.10 Orð skulu standa
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.07 Útvarpað á samtengdum rásum til
morguns

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

16.00 Hollyoaks
16.25 Hollyoaks
16.50 Hollyoaks
17.15 Hollyoaks
17.40 Hollyoaks
18.05 Hollywood Uncensored
18.30 Footballer´s Wives - Extra Time
(13:18) Framlenging á einum vinsælasta
þætti Stöðvar 2 á síðari árum, ennþá.
Spúsur fótboltastjarnanna eru mættar enn
og aftur til leiks og viðhöldin einnig, ennþá
svakalegri, ennþá svæsnari.

18.50 Footballer´s Wives - Extra Time
(14:18)

19.15 George Lopez Show, The (e)
19.40 Sjáðu
20.05 American Dad 3 (e)
20.30 Special Unit 2 (4:19) Gaman-
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samir bandarískir spennuþættir þar sem við
fylgjumst með sérdeild sem rannsakar allra
óvenjulegustu málin sem lögreglan þarf að
hafa afskipti af, mál sem oftar en ekki eru af
yfirnáttúrulegum toga.

21.15 Johnny Zero (11:13)
22.00 Stelpurnar
22.25 X-Files (e)
23.10 Footballer´s Wives - Extra Time
(13:18)

23.35 Footballer´s Wives - Extra Time
(14:18)

00.00 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

12.00 Wild Indonesia 13.00 A Week of Dressing
Dangerously 13.30 Grumpy Old Women 14.00
Popcorn 15.00 My Hero 15.30 My Hero 16.00 My
Dad’s the Prime Minister 16.30 Mad About Alice
17.00 EastEnders 17.30 EastEnders 18.00 Secrets
of the Ancients 18.50 The Human Mind 19.50
Complete Obsession - Body Dysmorphia 20.50
Trouble at the Top 21.30 I’ll Show Them Who’s
Boss 22.10 Boss Women 23.00 EastEnders 23.30
EastEnders 0.00 Secrets of the Ancients 1.00 The
Human Mind 2.00 Boss Women 3.00 Complete
Obsession - Body Dysmorphia

10.00 På verdens bund 10.30 Arbejdsliv - find
et job 11.00 TV Avisen 11.10 Boxen 11.25 OBS
11.30 SPAM 12.00 SKUM TV 12.15 Flemmings
Helte De Luxe 12.35 Family Guy 13.00 DR
Kirken 13.45 Sommer 14.45 Håndbold Søndag
16.30 Sigurd og Bigbandet 17.00 Når gorillaen
forelsker sig 17.30 TV Avisen med Sport og Vejret
18.10 Landsbyhospitalet 19.00 Sommer 20.00 21
Søndag 20.40 SøndagsSporten 20.50 En falden
engel 22.00 Prisvindere: Sisai 22.55 Dødens
Detektiver 23.20 OBS 23.25 I overgriberens spor

Verð frá: 7.900,- kr

Bryggjuborð úr Azoba tré.
Dönsk hönnun, dönsk gæði,
dönsk vara, lífstíðar ending.
Þetta eru framtíðarútihúsgögn.

10.00 NRKs sportssøndag 10.55 V-cup kombinert
11.30 Sport i dag 11.55 V-cup skiskyting 12.45
V-cup hopp 13.30 Sport i dag 13.45 V-cup
hopp 14.20 V-cup skiskyting 15.20 EM skøyter
sprint 16.30 Åpen himmel 17.00 Kalle og Molo
17.20 Sola er en gul sjiraff 17.30 Newton 18.00
Søndagsrevyen 18.45 Sportsrevyen 19.15 Drama
på savannen 20.05 Nordkalotten 365: Et år på
tur med Lars Monsen 20.35 Finding Neverland
22.15 Kveldsnytt 22.30 Keno 22.35 Kampen om
sannheten 23.15 Juristane 0.00 Terjes sesongkort
0.25 Norsk på norsk jukeboks

SVT 1
10.05 Toppform 10.35 Debatt 12.35 Inför
Guldbaggegalan 2008 12.45 P3 Guldgalan 2008
14.15 Che Guevaras kropp 15.10 Vem håller i
kopplet? 15.30 Carin 21:30 16.00 Per Enoksson
- Tärnaby - New York t/r 17.00 BoliBompa 17.30
Ronja Rövardotter 18.20 Tull och tyll 18.30 Rapport
19.00 Andra Avenyn 19.30 Sportspegeln 20.15
Agenda 21.10 Människojägare 22.00 Rapport
22.10 Strindberg - död eller levande 23.10
Brottskod: Försvunnen

Opið alla helgina.
Föstudag 10.00 -18.00
Laugardag 10.00 -18.00
ATH. Opið í dag
Sunnudag 12.00-18.00

Arctic Spas Faxafeni 9 (ATH: aðkoma í kjallara bakhús)
Sími 554 7755 www.arcticspas.is & www.heitirpottar.is
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HIN HLIÐIN VIGDÍS HREFNA PÁLSDÓTTIR LEIKKONA

Franskur matur slær allt út
„Ég er alveg rosalega stolt af
stráknum mínum og ég horfi
alltaf á þættina hans. Hann
hefur náð afskaplega langt í
sínu fagi og ég var eiginlega alltaf klár á því að honum myndi
takast það enda er hann mjög
fylginn sér.“
Sigríður Lúthersdóttir er móðir Egils Arnar
Egilssonar, Eagle Egilsson, sem var tilnefndur annað árið í röð til ASC-fagverðlaunanna í Bandaríkjunum. Egill vinnur
við gerð þáttanna CSI: Miami.

Hanni pabbi
í annað sinn
Trommarinn Jóhann Bachmann,
sem oftar en ekki er kenndur við
Skítamóral, á von á barni með
kærustu sinni, Írisi Aðalsteinsdóttur. Parið kynntist í Kaupmannahöfn á síðasta ári, en Hanni
dvaldist í Danmörku bróðurpartinn af síðasta ári, eftir að hann
fluttist þangað ásamt bróður
sínum, Haraldi Bachmann. Þegar
hann snéri heim var Íris með í
för.
„Þetta er fyrsta barnið okkar
saman, en við eigum bæði börn
fyrir. Það er auðvitað mikil
spenna og rosaleg hamingja með
þetta á heimilinu,“ segir Hanni
kátur. Hann á fyrir dótturina
Emblu Dögg, sem verður tíu ára í
sumar, en Íris á soninn Tristan
Breka, sem er að verða fimm ára.
„Það er ágætt að hafa þetta
svona, á fimm ára fresti,“ segir
Hanni og hlær við. Erfinginn er
væntanlegur í heiminn í júlí, en
Hanni segir þau Írisi ekki hafa
fengið að vita neitt um kyn ennþá.
Hanni hefur snúið aftur til
starfa í Rafkaupum, þar sem
hann hefur áður unnið, en til stóð
að hann færi í ljósahönnunarnám
í Danmörku. „Við frestuðum því
og komum heim í staðinn. En ég
vinn við að selja og hanna
lýsingar í hús. Við
erum með tvo
ljósahönnuði
hérna sem ég
er að læra af,“
útskýrir Hanni.

Hvað er að frétta? Ég er að æfa í Höllu og Kára
sem er nýtt íslenskt verk eftir Hávar Sigurjónsson
sem við ætlum að frumsýna í Hafnarfjarðarleikhúsinu næsta laugardagskvöld.
Augnlitur: Mógrænn.
Starf: Leikkona.
Fjölskylduhagir: Góðir.
Hvaðan ertu? Borin og barnfædd í Þingholtunum.
Ertu hjátrúarfull? Já, svona í hófi held ég.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Forbrydelsen,
ekki séns að ég missi af einum þætti.
Uppáhaldsmatur: Franskur matur slær allt út, þeir
gera einföldustu máltíð að veislu.
Fallegasti staðurinn: Einu sinni fór ég til Capri.
Þar er fallegt.
iPod eða geislaspilari: Hvorugt, held fast í vinylinn.

Hvað er skemmtilegast? Að leika á móti Erling
Jóhannessyni... hann drepur mig úr hlátri.
Hvað er leiðinlegast? Að rífast.
Helsti veikleiki: Hárið á mér er hlandgult á litinn
í augnablikinu.
Helsti kostur: Hvað hárið á mér vex hratt.
Helsta afrek: Dóttir mín.
Mestu vonbrigðin: Að hafa hætt í ballettinum...
var bara sex ára og vildi fá táskó strax.
Hver er draumurinn? Að fara til Suður-Frakklands
í sumar og sleikja sólina... dásemd.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Ég á miða á Ladda
í kvöld. Hann er snillingur!
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Hóflaus neysla
og einstaklingshyggja landans.
Hvað er mikilvægast? Að tapa ekki sjálfum sér.

5.10.77

JÓHANN PÁLL: EVRÓPSK STÓRFORLÖG KAUPA SKIPIÐ

Heimsfrægð blasir við Stefáni Mána
„Um upphæðir vil ég ekki upplýsa en
bróðurparturinn rennur til Stefáns
Mána en Forlagið fær sín umboðslaun,“ segir Jóhann Páll Valdimarsson
útgefandi hjá Forlaginu.
Við upphaf bókasýningarinnar í
Frankfurt síðastliðið haust tryggði
bókaforlagið þýska Ullstein sér
bókina Skipið eftir Stefán Mána á
undan öllum öðrum með forkaupstilboði á útgáfuréttinum. En að sögn
Jóhanns Páls voru það ekki bara
þýskir útgefendur sem hrifust af
bókinni, í Frakklandi var áhuginn
gífurlegur og að lokum varð að efna
til uppboðs um útgáfuréttinn. Eftir
sviptingar var það hið kunna forlag
Gallimard sem hreppti hnossið. Nú í
vikunni var svo gengið frá útgáfusamningi við sænska forlagið Albert
Bonnier, en áður hafði útgáfurisinn
Gyldendal keypt útgáfurétt í Danmörku og forlagið Motto í Tékklandi.
„Það er ævinlega svo að þegar fleiri
útgefendur bítast um útgáfurétt bóka
og þær fara á uppboð þá leiðir það til
betri samnings og hærri fyrirframgreiðslna,“ segir Jóhann Páll spurður
nánar út í hvort þetta kapp útgefenda
ytra hljóti ekki að gefa væna fúlgu í
aðra hönd. Jóhann vill sem minnst um
það segja. Hann segir öllu skipta að
útgefandinn sé öflugur og fær um að

gefa viðkomandi bók út með faglegum
hætti. „Enginn franskur útgefandi
ætti að vera í betri aðstöðu en
Gallimard til þess enda virtasti
útgefandi í Frakklandi og áhugi þeirra
á Skipinu gríðarlegur. Það tryggir að
þeir muni halda bókinni vel fram og
leggja sig fram um kynninguna.“
Um hvort þessi velgengni Stefáns
Mána komi útgefandanum reynda á
óvart segist hann ekki geta sagt það.
„Þó að ég standi ávallt tveimur fótum
á jörðinni þegar kemur að útrás og
heimsfrægð enda engu að treysta í
því sambandi og það þarf að fara
saman góð bók, heppni og vönduð
kynning erlendis ef allt á að ganga
upp. Stefán Máni er að mínu viti framúrskarandi höfundur og gríðarlega
öflugur þannig að ég hef metið það
svo frá upphafi að hann ætti mikla
möguleika á erlendum bókamarkaði
og það er sannarlega gaman að sjá að
sú trú var ekki út í bláinn.“
Stefán Máni er að leggja síðustu
hönd á nýja bók og skilar handriti í
mars. Jóhann Páll segir ekki tímabært
að upplýsa um efni hennar en segir
„Mánann“ ekki hafa slegið slöku við
síðan Skipið kom út. „Og mun sýna
það og sanna að hann er einhver kraftmesti höfundur þjóðarinnar í dag.“
jakob@frettabladid.is

- sun

MIKIL
HAMINGJA

Hanni
Bachmann
og kærasta
hans, Íris
Aðalsteinsdóttir, eiga
von á fyrsta
barni sínu
saman í sumar.

STEFÁN MÁNI Útgáfusamningar eru fyrirliggjandi við Ullstein, Gallimard,

Albert Bonnier, Gyldendal og Motto.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

JÓHANN PÁLL Máninn er gríðar-

lega öflugur og á mikla möguleika á erlendum bókamarkaði.

Dreymdi
heila
bíómynd
Allt á sinn stað ...
... í þvottahúsinu

2.870,© Inter IKEA Systems B.V. 2008

ANTONIUS geymslulausnir
B44xD54, H70 cm

Opið 10-20 virka daga Laugard. 10-18 Sunnud. 12-18

„Kvikmyndahandrit og eftirhermur… jájá, það er bara allt að
frétta,“ segir hinn snjalli söngvari
Karl Örvarsson – Kalli Örvars. En
hann hefur nú skrifað kvikmyndahandrit sem kvikmyndaframleiðendur hafa sýnt áhuga.
„Þessu laust niður í hausinn á
mér á sínum tíma. Ég vaknaði einn
morguninn skellihlæjandi vegna
bíómyndar sem ég var að horfa á í
draumi. Meira að horfa á fremur
en að taka þátt í. Konan spurði mig
hvers vegna ég væri hlæjandi og
ég sagði sem var: Nú, út af myndinni sem ég var að horfa á.“
Kvikmyndin lifði skýr í kolli
Kalla og í fyrra, á þessum dimmu
drungalegu vetrarmánuðum, fékk
Kalli brjósklos. Gat ekki sinnt
vinnu en ákvað að taka sig til og
skrifa handritið upp.
„Svo meldaði ég mig við einhverja mógúla. En þetta er allt í
þróun og bígerð – engar endanlegar niðurstöður um hvert þetta fer

KARL ÖRVARSSON Hefur skrifað kvik-

myndahandrit samkvæmt forskrift úr
draumalandinu.

nákvæmlega. En viðbrögðin eru
mjög góð. Mönnum virðist full
alvara með að þetta geti orðið að
mynd í fullri lengd með tíð og
tíma.“
Handritið fjallar um íslenska
smákrimma
en
Kalli
telur
kveikjuna að draumnum þá þegar

hann las um að einhver krimminn
hefði brotist inn en löggan ekki
þurft að hafa mikið fyrir því að
finna hinn seka – rakti förin í
snjónum beint heim til viðkomandi.
„Það er svo lágur standardinn á
íslenskum glæpamönnum. En
félagarnir tveir sem myndin fjallar um fara í helgarferð til Bretlands þar sem þeir hitta alvöru
glæpamenn af gamla skólanum.
Þetta verður svo til þess að þeir
koma til Íslands og halda námskeið fyrir íslenska krimma. Vilja
hækka standardinn. Hvað er það
sem við þurfum? Jú, gott kúbein.
Og svo framvegis. Svo eru töflufundir í skemmu uppi á Höfða.
Sýnd gröf yfir árangur breskra
glæpamanna,“ segir Kalli og telur
sig þegar vera búinn að kjafta af
sér um of af þessari kvikmynd
sem hann dreymdi og íslenskir
bíóhúsagestir fá vonandi að líta
hið fyrsta.
- jbg

Borðstofusett:
Borð og 6 stólar
Útsöluverð: 49.600 kr.

til

SMÁVARA
50-70% afsláttur

Bókahilla
Útsöluverð:34.500 kr.

99.000
83.400
77.400
49.800

Copra skenkur:
Útsöluverð: 47.400 kr.

Sóﬁ: 3ja sæta – Útsöluverð 49.600 kr.
Stóll: Útsöluverð 34.000 kr.
Copra sófaborð:
Útsöluverð 21.000 kr.

FADO leðursóﬁ – dökkbrúnn
4ra sæta
Útsöluverð
3ja sæta
Útsöluverð
2,5 sæta
Útsöluverð
Stóll
Útsöluverð

Wing-leðurhægindastóll:
Útsöluverð 36.000 kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

Florida-glerskápur:
Útsöluverð 38.000 kr.
Sófaborð:
Útsöluverð 7.250 kr.

Copra Borðstofusett:
Borð og 6 Dyon-stólar
Útsöluverð: 79.800 kr.
Copra glerskápur:
Útsöluverð: 58.800 kr.

SPEGLAR
50% afsláttur

ÚTSALA! ÚTSALA! ÚTSALA!
Allt að 70 % afsláttur
Opið laugardag kl. 10-17 og sunnudag kl. 13-17
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Nánari upplýsingar um útsöluvörur og útsöluverð eru á www.tekk.is

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Davíðs Þórs
Jónssonar

Komdu fagnandi, kreppa!

N

ýlega bárust fréttir af því að
reykvísk athafnakona hefði
tapað morð fjár á fjármálamarkaði. Hún bar sig afar aumlega yfir
því að hafa tapað hundruðum
milljóna sem hún fékk lánaðar til
að nota í fjárhættuspil. Á sama
tíma er ekki hægt að greiða þeim
sem annast börnin okkar mannsæmandi laun og gamalmennum
er hrúgað inn á fjársveltar stofnanir og gert að lifa á smánarlegri
hungurlús.

FORÐUM daga sagði vitur maður
einmitt að menningarstig þjóða
mætti ráða af því hvernig þær búa
að börnum og öldruðum. Það er
mikill áfellisdómur yfir Íslendingum. Ég vona að mér fyrirgefist að
gráta þurrum tárum yfir óförum
athafnakonu þessarar.
MARGT getur haft áhrif á gildismat þjóðar og siðferði. Það gildir
líka um einstaklinga. Hömlulaust
neyslubrjálæði hefur persónuleikabreytandi áhrif á fólk og
veldur stigvaxandi siðblindu.
Leggist brjálæði á heilar þjóðir
getur það sent þær aftur á siðferðilegt steinaldarstig. Þegar einstaklingar hafa keyrt líf sitt í andlegt gjaldþrot með þrotlausri,
hugbreytandi neyslu, er algert
úrræðaleysi oft forsenda þess að
þeir nái bata.

EKKERT nema fullkomin uppgjöf
getur fyllt þá þeirri örvæntingu
sem þarf til að þeir endurskoði líf
sitt og gildismat, forgangsraði upp
á nýtt og átti sig á því hvað það
raunverulega er sem gefur lífinu
gildi og hvað það er sem byrgir
sýnina á hin sönnu lífsins gæði. Þá
verður það sjálfkrafa að keppikefli að láta neysluna lönd og leið.
Þótt fólk geti þurft að glíma við
erfið fráhvarfseinkenni, jafnvel
þrálát síðhvörf, þá hættir neyslan
að vera eftirsóknarverð. Það að
vera laus úr vítahring neyslunnar
verður dýrðlegri munaður en fólk
óraði fyrir því að væri til. Kannski
virkar sama lausn fyrir þjóðir sem
blindaðar eru af neysluæði.
EINHVER kann að hugsa sem svo
að þetta sé ekki sambærilegt, að
þótt bæði fíklar og athafnafólk
helgi líf sitt og vilja því að „komast í efni“ hvað sem það kostar, þá
sé merking orðasambandsins gerólík á milli þessara tveggja menningarheima. Gott og vel. En þeim,
sem eru þeirrar skoðunar að
neysla Íslendinga hafi ekki haft
persónuleikabreytandi áhrif á
þjóðarsálina upp á síðkastið, ráðlegg ég að skríða upp úr holunni
sem þeir hafa hafst við í síðastliðin
fimmtán ár og líta í kring um sig.

Páskapakkar Express ferða
Hafðu gaman um páskana og skelltu þér til London, Berlínar eða Barcelona. Express ferðir bjóða páskaferðir til

þessara spennandi stórborga á frábæru verði. Þú finnur allar nánari upplýsingar á vefnum okkar, www.expressferdir.is.

Barcelona

Berlín

London

21.–24. mars

21.–24. mars

19.–23. mars

Fararstjóri: Halldór Már Stefánsson

Fararstjóri: Lilja Hilmarsdóttir

Fararstjóri: Þóra Karítas Árnadóttir

Verð á mann í tvíbýli

56.700 kr.

59.700 kr.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum
greiðslum, gisting á 4* hóteli með
morgunverði, akstur til og frá flugvelli og
íslensk fararstjórn.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum
greiðslum, gisting á Holiday Inn Bloomsbury
með morgunverði og íslensk fararstjórn í
skoðunarferðum.

GÓÐAN DAG!
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

10.44
10.47

Hádegi

Sólarlag

13.28
13.23

16.34
16.00

Heimild: Almanak Háskólans

Verð á mann í tvíbýli

59.900 kr.
greiðslum, gisting á Covadona-hótelinu
með morgunverði, akstur til og frá flugvelli
og íslensk fararstjórn.

Í dag er sunnudagurinn
20. janúar, 20. dagur ársins.

Verð á mann í tvíbýli

Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

