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Ísland ræður ferðinni
Timo Summa, sendiherra
ESB hér á landi, segir Ísland sjálft verða að ákveða
hvenær það aðlagist ESB.
evrópusambandið 22

Bræður munu berjast
Ewing-fjölskyldan í Dallas
snýr brátt aftur á skjáinn.
sjónvarp 28

GLEÐI Á FRELSISTORGI Skefjalaus gleði greip um sig meðal almennings í Egyptalandi í gær þegar forsetinn Hosni Mubarak lét af völdum

Allir geta verið gordjöss

eftir átján daga stöðug mótmæli. Sérstakt ráð undir stjórn hersins mun stýra landinu fram að kosningum. Nánar á síðu 4.

Páll Óskar lærði
að syngja af
fjölskyldu sinni.
krakkasíðan 38

Grundvöllur útgáfu hruninn
Sala á nýjum námsbókum fyrir framhaldsskóla dróst saman um helming í fyrra. Útgefendur segja meðal
annars skiptibókamörkuðum um að kenna. Sjá varla fram á að geta þróað eða gefið út nýjar bækur.

3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu
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bóka fyrir framhaldsskóla er hruninn að sögn helstu útgefenda hér á
landi. Þeir telja að jafnvel verði ekki
þróað eða gefið út námsefni á næstunni. Kristján B. Jónasson, formaður Félags íslenskra bókaútgefenda,
segir í samtali við Fréttablaðið að
vendipunktur hafi verið í ár.
„Við vorum að sjá samdrátt ár frá
ári, en síðustu tvö ár hefur markaðurinn fyrir námsbækur í framhaldsskólum hrunið.“
Egill Örn Jóhannsson, framkvæmdastjóri Forlagsins, segist

Staðan á útgáfu
kennslubóka hjá okkur
er grafalvarleg og við sjáum
ekki fram á að geta þróað eða
gefið út nýjar bækur.
EGILL ÖRN JÓHANNSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI FORLAGSINS

uggandi yfir framhaldinu. „Staðan
á útgáfu kennslubóka hjá okkur
er grafalvarleg og við sjáum ekki
fram á að geta þróað eða gefið út
nýjar bækur. Við erum að horfa upp

á meira en 50 prósenta samdrátt í
sölu nýrra kennslubóka á síðasta ári
og þess vegna er gjörsamlega útilokað að viðhalda mörg hundruð bókatitlum við núverandi aðstæður.“
Egill segir nokkrar ástæður liggja
þar að baki. „Það er kannski helst
aukin áhersla á skiptibókamarkaði sem hefur í raun kippt grundvelli undan útgáfu og sölu nýrra
kennslubóka. Þó skil ég það vel eins
og árferðið er núna þar sem foreldrar og nemendur leita í ódýra vöru
þar sem þeir geta fundið hana.“
Forlagið er umsvifamest þeirra
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sem gefa út bækur fyrir framhaldsskóla hér á landi en meðal annarra
útgáfufélaga sem eru í sömu stöðu
eru Iðnú og Bjartur.
Egill segir að erfitt sé að sjá lausnir í stöðunni til skamms tíma.
„Ég held að byltingin sem er
í vændum verði rafbókavæðing
þegar við getum boðið öllum nemum
upp á íslensk kennslugögn með rafrænum hætti. Það mun hins vegar
ekki gerast á einni nóttu og ég hef
áhyggjur af tímanum fram að því.
Þau ár geta orðið ansi strembin
fyrir útgefendur.“
- þj
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SPURNING DAGSINS

Hilmar, þarf nokkuð að stytta
stytturnar?
„Kannski þarf að stytta stuttmyndastyttuna.“
Edduverðlaunastytturnar eru nú í viðgerð
eftir að þær bárust margar hverjar brotnar
til landsins frá Kína. Hilmar Sigurðsson
er formaður Íslensku kvikmynda- og
sjónvarpsakademíunnar.

Á ALÞINGI Sex þingmenn tóku við kær-

leikshjörtum af krökkunum í Hlíðaskjóli.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Börn gerðu kærleikshjörtu:

Þingmenn
fengu hjörtu
FÓLK Börn af frístundaheimilinu

Hlíðaskjóli afhentu þingmönnum
allra flokka kærleikshjörtu á
Alþingi í gær.
Börn á frístundaheimilum í
Reykjavík hafa útbúið hjörtun
í tilefni af hátíðinni Kærleikar
sem hefst klukkan 17.30 á Austurvelli á morgun. Hátíðin er hluti af
Vetrarhátíð í Reykjavík. Hún á að
skapa samkennd og veita hvatningu og styrk.
Hjörtun bera kærleiksríkan og
uppbyggilegan boðskap frá börnunum sjálfum.
- þeb

Nýr liðsmaður Fréttablaðsins:

Skrifar greinar
um hönnun
MENNING Sigríður Heimisdóttir
iðnhönnuður
hefur gengið
til liðs við
Fréttablaðið og
mun reglulega
skrifa greinar
og gagnrýni um
hönnun. Í dag
skrifar hún í
Heimili&hönnun um hönnun- SIGRÍÐUR
HEIMISDÓTTIR
arsýninguna í
Stokkhólmi.
Sigríður hefur unnið fyrir
fjölda framleiðenda frá því að
hún útskrifaðist frá Istituto
Europeo di Design og Domus
Academy í Mílanó.
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Bergur/Huginn í Vestmannaeyjum ætlar að leggja Smáeynni á Sjómannadag:

Nýr forstjóri Kauphallarinnar:

Kom illa út úr kvótaskerðingu

Staðgengill fyllir
skarð Þórðar

SJÁVARÚTVEGUR Skipstjóra og tveim-

VIÐSKIPTI Páll Harðarson hefur

ur stýrimönnum á ístogaranum
Smáey VE 144, sem útgerðafélagið
Bergur/Huginn í Vestmannaeyjum
gerir út, hefur verið sagt upp störfum. Þeir eru allir með þriggja mánaða uppsagnarfrest. Tólf til sextán
eru í áhöfn Smáeyjar og hefur þeim
sem eftir eru verið tilkynnt að frekari uppsagnir séu fyrirhugaðar.
Þeir sem Fréttablaðið ræddi við
í Vestmannaeyjum í gær sögðu
skerðingu á ýsukvóta hafa komið
illa við útgerðina og auka yrði
hann á árinu. Að öðrum kosti

kunni viðlíka breytingar að ganga
yfir alla útgerð í Vestmannaeyjum.
Ýsukvóti er um helmingur af aflamarki útgerðarinnar.
Eftir því sem næst verður komist stendur til að leggja Smáey eftir
Sjómannadaginn í sumar og færa
þá þrjá í áhöfn sem sagt hefur
verið upp störfum á hin skipin,
Vestmannaey og Bergey. Sömuleiðis stendur til að skipta kvóta
Smáeyjar á milli skipanna.
Ekki náðist í Magnús Kristinsson, útgerðarmann og aðaleiganda
Bergs/Hugins, í gær.
- jab

SMÁEY Í áhöfn Smáeyjar eru allt að sextán. Þeim sem lengstan hafa uppsagnarfrestinn hefur verið sagt upp störfum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Ætla að semja fyrst
og tala svo við ríkið
ASÍ og SA ætla að setja kraft í kjaraviðræður. Stefna að þriggja ára kjarasamningi, sem taki gildi 1. júní, hafi þá náðst samkomulag um það sem að stjórnvöldum snýr. Annars verði gerður skammtímasamningur. Laun hækki í mars.
KJARAMÁL Alþýðusamband Íslands

og Samtök atvinnulífsins hafa náð
saman um að reyna að ljúka vinnu
við kjarasamning til þriggja ára.
Gangi það eftir taka launahækkanir gildi í marsmánuði.
Þriggja ára gildistími nýja
samningsins verður hins vegar
háður því að aðilarnir nái í framhaldinu niðurstöðu fyrir 1. júní í
viðræðum sínum við stjórnvöld um
tilteknar aðgerðir. Takist það ekki
eftir mun samningur aðila vinnumarkaðarins breytast í skammtímasamning.
„Þetta snýst ekki endilega um
að við séum sammála um hvernig
eigi að leysa hvert einstakt mál,“
segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Mörg mál þurfi að klárast,
sum þeirra séu sameiginleg áhugamál SA og ASÍ en önnur ekki.
Gylfi Arnbjörnsson, forseti
ASÍ, segir að með þessu sé rofin
sú kyrrstaða sem kjaraviðræður
hafi verið komnar í. „Tíminn líður
og við erum óþreyjufull,“ segir
hann.
Nú verði settur kraftur í viðræðurnar. Fundir á vegum Flóabandalags, iðnaðarmanna og verslunarmanna eru á dagskrá á mánudag
og þriðjudag. Vilhjálmur leggur
áherslu á að ríkisvaldið verði hluti
af öllu ferlinu. Gylfi segir að nú sé
fundin leið til að gefa Alþingi og
stjórnvöldum ráðrúm til þess að
ræða ýmis viðamikil mál, sem séu
á borði stjórnvalda, og ná um þau
niðurstöðu.
Gylfi segir að það sé vissulega
nýlunda að aðilar vinnumarkaðarins geri samning sín á milli áður
en ljóst sé hvort niðurstaða ráðist
um aðkomu ríkisvaldsins að

Vegna breytinga
á allt að seljast í
Herra Hafnarfirði
Dýrasta flíkin er á 4.990,Nýjar vörur eru ekki á útsölu

/PIÈ
TIL  
Å DAG
Firði, Hafnarfirði • Sími 565 0073

verið ráðinn forstjóri Nasdaq
OMX-kauphallarinnar hér á landi.
Hann hefur síðastliðin níu ár verið
rekstrarstjóri og staðgengill Þórðar Friðjónssonar, forstjóra Kauphallarinnar, sem lést fyrir aldur
fram í vikunni.
Í tilkynningu frá Nasdaq
OMX er haft er eftir Hans-Ole
Jochumsen, forstjóra Nasdaq
OMX á Norðurlöndunum, að Páll
hafi víðtæka þekkingu á starfsemi
Kauphallarinnar og sterkan bakgrunn í stjórnun og hagfræði. - jab

Jóhanna um hæstaréttardóm:

Þarf ekki að
segja af sér
STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra telur
Svandísi
Svavarsdóttur
ekki þurfa að
segja af sér
sem umhverfisráðherra þrátt
fyrir dóm
Hæstaréttar í
fyrradag. Þar
var synjun
SVANDÍS
hennar á staðSVAVARSDÓTTIR
festingu aðalskipulags Flóahrepps, sem laut að
urriðafossvirkjun, ógilt.
Jóhanna sagði í viðtalivið Stöð
2 í gær að Svandís hefði gert það
sem hún hefði talið rétt enda
hefði verið brýnt að eyða réttaróvissu í málinu.
Þá segir Jóhanna afstöðu ríkisstjórnarinnar auk þess vera að
ekki eigi að virkja í Neðri-Þjórsá.
- þj

Rannsóknarnefnd kirkjunnar:

Um 30 manns
teknir í viðtöl
ÞJÓÐKIRKJAN Starf rannsóknarKJARASAMNINGAR Forseti ASÍ segir að aðeins tvö stéttarfélög standi utan við sam-

ráð á vinnumarkaði; 99% verkalýðshreyfingarinnar séu sátt við stefnu forystu ASÍ.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VILHJÁLMUR
EGILSSON

GYLFI
ARNBJÖRNSSON

samningum. Þetta sé hins vegar sú
leið sem menn fari í ljósi aðstæðna
í pólitíkinni.
Gylfi segir ljóst að ASÍ og SA

muni ekki ná sameiginlegri niðurstöðu um sjávarútvegsmál. Hingað til hefur SA lagt höfuðáherslu á
að leysa þurfi ágreining um stjórn
fiskveiða áður en gengið verði til
samninga. Vilhjálmur segir að SA
leggi ekki síður en áður áherslu á
sjávarútvegsmál. Hins vegar þurfi
að ræða fleiri brýn mál í tengslum
við gerð kjarasamninga.
Hvorki Vilhjálmur né Gylfi
vilja ræða hugsanlegar prósentur
þeirra launahækkana sem hugsanlega megi semja um í viðræðunum
fram undan; það sé ótímabært á
þessu stigi.
peturg@frettabladid.is

nefndar á vegum þjóðkirkjunnar
er í fullum gangi. Nefndin hefur
tekið viðtöl við um 30 manns og
segir Róbert Spanó, formaður
nefndarinnar, að viðtölum sé
ekki lokið. Stefnt sé að því að
ljúka þeirri vinnu um mánaðamótin.
„Nefndin hefur haldið fimmtán formlega fundi og tekið viðtöl
við um 30 manns,“ segir Róbert.
„Í framhaldinu heldur skýrsluvinnan áfram. Starfið er á áætlun og við stefnum enn að því að
skila af okkur þann 1. júní næstkomandi.“
Rannsóknarnefndin er að rannsaka viðbrögð þjóðkirkjunnar við
ásökunum á hendur Ólafi Skúlasyni, fyrrverandi biskupi Íslands,
um kynferðislega áreitni.
- sv

Draghundasportið nýtur sífellt meiri vinsælda á Íslandi segja áhugamenn:

Tveir keppa á hundasleða-HM
FÓLK Tveir Íslendingar eru meðal

keppenda á heimsmeistaramótinu
í hundasleðaakstri sem fer fram
um þessar mundir í Noregi.
Þorsteinn Sófusson, sem er
búsettur ytra, hefur þegar lokið
keppni í 600 kílómetra hlaupi.
Félagi hans, Páll Tryggvi Karlsson, heldur utan í næsta mánuði
þar sem hann mun keppa í 3x45
kílómetra hlaupi.
Þorsteinn dró sig út úr keppni
þar sem hundarnir hans veiktust,
en hann er nú að þjálfa upp yngri
hunda sem eiga eftir að láta meira
að sér kveða í framtíðinni.
Draghundasportið er að ryðja
sér til rúms á Íslandi og var sérstakt félag áhugamanna stofnað
nýlega.
Páll segir að mikill vöxtur sé
í þessu sporti hér á landi þrátt
fyrir að ekki sé alltaf hægt að

Á FULLRI FERÐ Þorsteinn Sófusson við keppni í Noregi.

reiða sig á snjóinn. Í stað sleðanna eru hundarnir settir fyrir
reiðhjól eða hlaupahjól.
Fyrsta keppni á vegum félagsins verður haldin hinn 7. maí þar
sem farið verður frá Hellu að

Eyrarbakka, um 60 kílómetra leið.
Páll segir alls konar hunda mega
taka þátt í starfinu. „Við erum
opinn félagsskapur fyrir alla sem
eiga hunda sem geta dregið.“
- þj
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Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík

KAUP SALA
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Bandaríkjadalur

117,22

117,78

Sterlingspund

187,36

188,28

Evra

158,42

159,3

Dönsk króna

21,243

21,367

Norsk króna

19,924

20,042

Sænsk króna

17,932

18,038

Japanskt jen

1,4024

1,4106

SDR

182,07

183,15

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
214,707
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Svafa Grönfeldt yfirheyrð:

Vissi ekkert
um viðskiptin
VIÐSKIPTI Svafa Grönfeldt, sem sat
í bankaráði Landsbankans fyrir
hrun, segist ekkert hafa vitað um
35 milljarða viðskipti sem bankinn stóð í daginn
sem neyðarlögin voru sett og
sérstakur saksóknari hefur
nú til rannsóknar. Slitastjórn
og skilanefnd
SVAFA GRÖNFELDT bankans telja
að bankaráðið sé skaðabótaskylt
vegna viðskiptanna.
Svafa segir í yfirlýsingu að viðskiptin hafi ekki verið borin undir
hana. Hún hafi verið kvödd til
skýrslugjafar hjá slitastjórninni og
sérstökum saksóknara sem vitni
og svarað þar öllum spurningum.
Hún segist ætla að skýra sjónarmið sín varðandi hugsanlega bótaábyrgð fyrir slitastjórninni og
skilanefndinni.
- sh

Ný verðkönnun ASÍ:

Matarkarfan
ódýrust í Bónus
NEYTENDUR Allt að tíu prósenta

verðmunur er á matvörukörfu
lágvöruverðsverslana samkvæmt
nýjustu verðlagskönnun ASÍ.
Karfan var ódýrust í Bónus, þar
sem hún kostaði 12.881 krónu en
dýrust í Nettó á 14.177 krónur.
Verðmunurinn á milli þeirra
verslana var 1.296 krónur, eða tíu
prósent. Aðeins var tveggja prósenta verðmunur á milli Bónus
og Krónunar og innan við eitt
prósent verðmunur var á milli
Kosts og Nettó. Kostur var þó oftast með lægsta verðið, eða í 17 af
33 vöruflokkum.
ASÍ kannaði verð í verslunum
Bónuss, Krónunnar, Nettó og
Kosts síðastliðinn mánudag. - sv

Hópur fjárfesta kaupir 34 prósenta hlut í Högum fyrir rúman 4,1 milljarð króna:

Múslimar í Kaupmannahöfn:

Stefnt að skráningu á árinu

Moska reist á
Amagereyju

VIÐSKIPTI Skrifað var undir sölu á 34 prósenta hlut
Arion banka í Högum til hóps fjárfesta fyrir rúman
4,1 milljarð króna í gær, jafngildi 10 króna á hlut.
Miðað við það nemur verðmæti Haga 24 milljörðum
króna. Samningurinn er gerður með fyrirvara um
samþykki Samkeppniseftirlitsins.
Kaupandi er Búvellir, félag að mestu í eigu fjárfestanna Hallbjörns Karlssonar, Árna Haukssonar,
Sigurbjörns Þorkelssonar og Tryggingamiðstöðvarinnar. Aðrir eigendur Búvalla eru lífeyrissjóðir, fagfjárfestingarsjóðir og einstaklingar. Enginn hlutur
er stærri en svo að svari til 8,5 prósenta hlutar í
Högum. Kaupin eru að fullu fjármögnuð með eiginfjárframlögum, að því er fram kemur í tilkynningu
frá Arion banka.
Eignahluturinn er umfram yfirtökuskyldu

Hverjir kaupa?

DANMÖRK, AP Borgarráð Kaupmannahafnar hefur veitt leyfi til
þess að stór moska verði reist á
Amagereyju, á horni Njálsgötu og
Artillerivej.
Múslimaráð landsins segist
vera að safna fé til þess að reisa
moskuna, sem danskir múslimar
hafa áratugum saman gert sér
vonir um að verði að veruleika.
Alls er talið að safna þurfi
200 milljónum danskra króna til
verksins, en það samsvarar ríflega fjórum milljörðum íslenskra
króna.
- gb

Hallbjörn og Árni keyptu Húsasmiðjuna árið 2002 og
seldu Baugi hana þremur árum síðar. Sigurbjörn var
um árabil yfirmaður hjá Lehman Brothers og síðar hjá
Nomura Holding. Hann vinnur nú hjá breska fjárfestingarbankanum Barclays Capital í Asíu. Aðrir kaupendur eru
lífeyrissjóðir, félag Berglindar Jónsdóttur, kenndrar við
útgerðafélagið Sjóla í Hafnarfirði, og félag Jóns Diðriks
Jónssonar, fyrrverandi forstjóra Glitnis á Íslandi.

skráðra félaga á markaði. Stefnt er að skráningu
Haga á markað síðar á árinu og þykir líklegt að lífeyrissjóðir muni um svipað leyti færa hlutafjáreign
sína í Högum undir eigin félög.
- jab

Amnesty á Íslandi:

Mubarak lét undan
þrýstingi og hætti

Samstaða sýnd
á Lækjartorgi
SAMFÉLAGSMÁL Fólk um allan heim
efnir í dag til samstöðufunda með
íbúum Egyptalands og annarra
ríkja Mið-Austurlanda.
Hér á landi efnir Íslandsdeild
Amnesty International til
samstöðufundar á Lækjartorgi
klukkan 14. Fólk er beðið um að
klæðast svörtu, hvítu eða rauðu,
sem eru litir egypska fánans.
Blaðamannafélag Íslands,
Félag múslima á Íslandi, Kvenréttindafélag Íslands, Menningarog friðarsamtökin MFÍK, PEN á
Íslandi, Rauður vettvangur, Rithöfundasamband Íslands, Reykjavíkurakademían, Samband ungra
framsóknarmanna, Samband
ungra sjálfstæðismanna og Ung
vinstri græn styðja fundinn.
- gb

Þriggja vikna mótmæli í Egyptalandi snerust upp í fögnuð í gær þegar Hosni
Mubarak forseti sagði af sér. Herinn hefur tekið við völdum en segist ætla að
efna til kosninga innan skamms tíma. Hermenn tóku óspart þátt í fögnuðinum.
EGYPTALAND, AP Sannkölluð þjóð-

hátíðarstemning var á Tahrir-torgi
í Kaíró og víðar í Egyptalandi í
gær, þar sem mannfjöldinn fagnaði því að Hosni Mubarak forseti
skyldi hafa látið undan þrýstingi
fjöldans og sagt af sér eftir nærri
þrjátíu ára valdatíð.
Mubarak fól hernum stjórn
landsins. Yfirmaður hersins,
Mohammed Hussein Tantawi,
verður því leiðtogi landsins þangað til efnt verður til kosninga.
Mubarak sjálfur forðaði sér frá
höfuðborginni og hélt til í höll
sinni við Sharm-el-Sheikh syðst á
Sínaískaga.
Almenningur virðist nokkuð
sáttur við að herinn taki að sér
stjórnina, enda hefur herinn notið
stuðnings landsmanna þrátt fyrir
að hann hafi staðið vörð um stjórn
Mubaraks. Margir hermannanna
tóku þátt í fagnaðarlátunum í
gær.
Á Tahrir-torgi veifaði fólk
fánum, ökumenn þeyttu bílflautur, flugeldum var skotið á loft og
margir skutu einnig af byssum
upp í loftið.
„ Þ et ta er stórkost legasti
dagur lífs míns,“ sagði Mohamed
ElBaradei, leiðtogi eins stjórnarandstöðuhópanna, sem líklega mun
bjóða sig fram til forseta. „Landið
hefur verið frelsað eftir áratuga
langa kúgun.“
Bræðralag múslima, ein stærstu
samtök stjórnarandstæðinga,
fagnaði ákvörðun Mubaraks og
þakkaði jafnframt her landsins
fyrir að standa við gefin loforð.
Herráð landsins, sem nú fer með

Karlakór Kjalnesinga

Hættir eftir 36 ár í starfi:

Hrafn kveður
lífeyrissjóðina
FÉLAGSMÁL Hrafn Magnússon

hefur tilkynnt stjórn Landssamtaka lífeyrissjóða að hann hyggist
láta af störfum sem framkvæmdastjóri
samtakanna að
loknum aðalfundi í maí.
Stjórnin hefur
því ákveðið að
auglýsa framkvæmdastjórastarfið laust til HRAFN
MAGNÚSSON
umsóknar.
Hrafn hefur
gegnt starfinu í 36 ár, fyrst hjá
Sambandi almennra lífeyrissjóða.
Hann verður 68 ára í sumar.
Landssamtök lífeyrissjóða segja
að Hrafn hafi ætlað að hætta fyrr,
en hafi orðið við ósk stjórnarinnar
um að fresta því vegna bankahrunsins.
- sh

FAGNAÐ Á TAHRIR-TORGI Hermenn tóku virkan þátt í fagnaðarlátunum.
NORDICPHOTOS/AFP

og þjóðhöfðingjar margra ríkja
lýstu í gær ánægju sinni með
þróun mála í Egyptalandi, en
hvöttu jafnframt til þess að lýðræði verði virt.
Það var Omar Suleiman varaforseti sem skýrði frá því að
Mubarak hefði ákveðið að víkja og
fá herráðinu völdin í hendur. „Megi
guð hjálpa öllum,“ sagði Suleiman í
lok ávarps síns, sem var stuttort.
Óljóst er hvernig herinn ætlar
að haga málum á næstunni. Samkvæmt stjórnarskrá á að efna til
forsetakosninga innan tveggja
mánaða ef forseti landsins fer frá.

Þetta er stórkostlegasti dagur lífs míns.
MOHAMED ELBARADEI
LEIÐTOGI STJÓRNARANDSTÖÐUHÓPS

stjórnina, sendi frá sér yfirlýsingu
í gær þar sem það hét því að efna
til kosninga sem fyrst. Í yfirlýsingunni sagðist herinn einnig ætla
að aflétta hið fyrsta neyðarlögum,
sem hafa verið í gildi nærri alla
valdatíð Mubaraks, en þó ekki fyrr
en herinn teldi það óhætt.
Barack Obama Bandaríkjaforseti, leiðtogar Evrópusambandsins

gudsteinn@frettabladid.is

VEÐURSPÁ

leitar að

SÖNGSTJÓRA
til starfa frá 1. september 2011.
Æskilegt er að umsækjendur uppfylli eftirtalin skilyrði:
• Að geta stjórnað syngjandi körlum á öllum aldri
• Að hafa reynslu af kórstarfi
• Að geta tekið þátt í metnaðarfullum léttleika
Karlakórs Kjalnesinga.
Karlakór Kjalnesinga var stofnaður 1991 og telur nú 52 söngmenn.
Söngstjóri frá stofnun, Páll Helgason, lætur af störfum í lok sumars.
Kórinn er þekktur fyrir líflegan tónlistarflutning og glaðlega sviðsframkomu. Efnisval hefur verið blanda af klassískri kórtónlist og
nýlegri söngdönsum. Æfingar eru á mánudagskvöldum í Fólkvangi
á Kjalarnesi.
Nánari upplýsingar eru á heimasíðu kórsins: www. karlakor.is
Umsóknir er tilgreini hæfi umsækjanda berist á netfangið
karlakor@karlakor.is Umsóknarfrestur er til 1.mars 2011
Nánari upplýsingar veitir formaður kórsins,
Guðmundur Guðlaugsson, í síma:660-3803

HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir
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ÁFRAM HVASST
Í dag verður allhvasst eða hvasst
víða S- og V-til og
stormur um tíma
við suðurströndina.
Síðan lægir og á
morgun má búast
við hægviðri víðast
hvar en áfram
strekkingi SV-lands.
Næstu daga kólnar
lítillega og horfur á
vægu frosti víða á
-1
mánudaginn.
Á MORGUN
10-15 m/s SV-til,
annars hægviðri.
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MÁNUDAGUR
Hægur vindur
um allt land.

-2
-2
2

-1

Alicante

17°

Basel

14°

Berlín

1°

Billund

0°

Frankfurt

7°

Friedrichshafen

12°

Gautaborg

-1°

Kaupmannahöfn

-1°

Las Palmas

19°

London

11°

Mallorca

16°

New York

5°

Orlando

18°

Ósló

-8°

París

12°

San Francisco

16°

Stokkhólmur

-6°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Holları

Mikilvægasta
máltíð dagsins.
Rannsóknir sýna að þeir sem hefja
daginn á að borða morgunmat
ná betri árangri í námi og starfi og eiga auðveldara
með að halda þyngdinni í skefjum en þeir sem sleppa
morgunmatnum. Morgunverðurinn þarf samt ekki að
vera margbrotinn eða flókinn málsverður.

Meiri kraftur,
meiri vellíðan.
Cheerios er er trefjaríkt, sykurlítið
morgunkorn, unnið úr heilum
höfrum, hlaðið kolvetnum, orku og uppbyggjandi
hollustu. Í hverri skeið eru lífsnauðsynleg næringarefni,
14 fjörefni og steinefni, og fyrirheit um aukinn kraft og
meiri líkamlega vellíðan.
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KJÖRKASSINN

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn telur atvinnuleysið helsta vandamál Íslendinga:

Ríkið borgar miskabætur:

Fimmta endurskoðun í apríl

Lögregla leitaði
án heimildar

EFNAHAGSMÁL Stefnt er að því að

Finnst þér rétt að fjölmiðlar
fjalli um fjármál landsþekktra
einstaklinga?
Já

69,8%
30,2%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú bjartsýn(n) á framhald
kjaraviðræðna?
Segðu þína skoðun á visir.is

fimmta endurskoðun samstarfsáætlunar Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fari fram í apríl.
Þetta kom fram á blaðamannafundi með Julie Kozack, formanni
sendinefndar sjóðsins gagnvart
Íslandi, og Franek Rozwadowski,
fastafulltrúa sjóðsins hér á landi,
í Seðlabankanum í gær.
Kozack lýsti því yfir að eftir
viðræður við embættismenn,
þingmenn, fræðimenn, fulltrúa
vinnuveitenda og launþega hefði
nefndin komist að því að landinu

Niðurföll og rennur
í baðherbergi
evidrain

miðaði vel áfram og ljóst væri að
hagkerfið væri farið að taka við
sér.
Hún sagði útlit fyrir hagvöxt á
þessu ári í fyrsta sinn frá bankahruni, verðbólga væri að nást
niður og skuldir hins opinbera og
einkageirans lækkuðu óðum.
Þá sagði Kozack að vonir stæðu
til að hægt væri að slaka á gjaldeyrishöftum áður en sjóðurinn
lyki samstarfinu við Íslendinga í
sumarlok.
Mesta áhyggjuefnið sagði hún
vera atvinnuleysið. Helsta verk-

HRESS MEÐ STÖÐUNA Rozwadowski og

Kozack telja að Íslandi miði vel áfram.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

efni stjórnvalda og sjóðsins væri
að draga úr því.
- sh

DÓMSMÁL Íslenska ríkið hefur
verið dæmt til að greiða karlmanni hundrað þúsund krónur í
miskabætur vegna ólögmætrar
húsleitar lögreglu á heimili hans.
Húsleitin fór fram án þess að
fyrir lægi dómsúrskurður sem
heimilaði hana. Lögreglu hafði
grunað að kannabisræktun færi
fram í húsnæðinu, en fyrr á árinu
2009 hafði hún stöðvað stórfellda
ræktun í sömu íbúð.
Lögregla lét lásasmið opna
íbúðina en ekkert saknæmt
fannst í henni.
- jss

Einblínt um of á landbúnað og sjávarútveg
Formaður Félags atvinnurekenda telur sjávarútveginn og landbúnaðinn fá of
mikið pláss í umræðunni. Geirarnir haldi ekki uppi atvinnu þorra landsmanna.
Hann stingur upp á að hluti tryggingargjalds renni til launþega um tíma.

MAX 30 cm

12.900

ATVINNULÍF Stjórnmálamenn og fjöl-

MASSIVE 60 cm

AQUA 35 cm

36.900

11.900

Mikið úrval
margar stærðir
Reykjavík - Reykjanesbæ
Akureyri - Húsavík
Vestmannaeyjum - Flúðum

– Afslátt eða gott verð?
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Félag tæknifólks í ramðnaði

Tilkynning um framboðsfrest
til stjórnarkjörs
Samkvæmt 32. gr. laga Félags tæknifólks í rafiðnaði
skal fara fram allsherjaratkvæðagreiðsla um kjör
stjórnar og trúnaðarráðs.
32. gr.
Stjórn félagsins skal einum mánuði fyrir aðalfund ár hvert auglýsa
frest til framboðs í trúnaðarstöður samkvæmt 22. gr.
Framboðsfrestur skal vera minnst 14 sólarhringar fyrir aðalfund
og skal tillögum skilað til kjörstjórnar RSÍ innan þess tíma.

Með hliðsjón að framansögðu tilkynnist hér með að
framboðsfrestur hefur verið ákveðinn til kl. 12.00
mánudaginn 1. mars 2011 og ber að skila
tillögum ásamt meðmælendum fyrir þann tíma á
skrifstofu félagsins.
Reykjavík 07. febrúar 2011.

Stjórn Félags tæknifólks í rafiðnaði

www.rafis.is/ftr
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

STÝRÐU UMRÆÐUNNI Í ÁTT TIL ÞÍN
Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

miðlar veita sjávarútvegi og landbúnaði meiri athygli en atvinnugreinarnar eiga skilið, að mati
Margrétar Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra Icepharma og formanns Félags atvinnurekenda.
Þetta kom fram í ávarpi hennar á
fundi félagsins á fimmtudag.
„Sterkustu hagsmunahóparnir
í íslenskri samfélagsumræðu
eru sjávarútvegsfyrirtækin með
LÍÚ í forsvari og Bændasamtökin. Stundum mætti halda að þessir tveir geirar héldu uppi atvinnu
þorra landsmanna miðað við þá
áherslu og umfjöllun sem þeir fá
hjá bæði stjórnmálamönnum og
fréttamönnum,“ sagði Margrét.
„Auðvitað ber að hafa í huga að
sjávarútvegurinn gefur af sér 40
prósent af útflutningstekjum þjóðarinnar. Hann veitir hins vegar
ekki nema 5 prósentum atvinnu.
Hvað landbúnaðinn varðar, þá er
það áhyggjuefni að hin háu framlög til hefðbundinna greina eins og
sauðfjárræktar og mjólkurframleiðslu standa öðrum greinum
innan landbúnaðarins fyrir þrifum, eins og til dæmis ferðaþjónustu og skógrækt. Er það eðlilegt
að matarverð Íslendinga sé mun
hærra en það þyrfti að vera vegna
þess að verið er að vernda eina
stétt manna?“ spurði Margrét.
Hún sagði í ávarpinu að hefðbundnar kjaraviðræður ættu að
heyra sögunni til. „Það er hvorki
launþegum né atvinnurekendum í
hag að fara inn í ný tímabil verðbólgu með tilheyrandi kaupmáttarrýrnun. Við getum hins vegar ekki
horft fram hjá því að bæði hefur
kaupmáttur almennings minnkað

MARGRÉT GUÐMUNDSDÓTTIR Segir það áhyggjuefni að há framlög til hefðbundinna
greina landbúnaðarins standi öðrum fyrir þrifum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

verulega og að fyrirtækin standa
höllum fæti og hafa ekki mikið
rými fyrir launahækkanir.“
Þrátt fyrir þetta væri ýmislegt
hægt að gera. „Hvernig væri til
dæmis að stöðva greiðslur í starfsmenntasjóð tímabundið og lækka
tryggingargjald sem atvinnurekendur greiða og láta peningana
þess í stað renna til launþega?
Við það myndi kaupmáttur launþega aukast án aukinna gjalda á
atvinnurekendur,“ sagði Margrét.
Hún sagði að Danir hefðu byggt
upp sitt öfluga atvinnulíf með
sterkum, alþjóðlegum framleiðslufyrirtækjum og því væri rökrétt

að velta því upp hvort auðlindirnar sem við Íslendingar værum svo
ríkir af hindruðu okkur mögulega
á öðrum sviðum.
„Getur verið að við einblínum of
mikið á þær og þá hvort og hvernig við getum nýtt þær í stað þess
að víkka sjóndeildarhringinn og
nýta önnur tækifæri? Við höfum
vissulega verið að ná árangri með
fyrirtæki eins og Actavis, Marel,
Össur og CCP en ég er á þeirri
skoðun að þessi fyrirtæki hafi náð
árangri þrátt fyrir að vera staðsett
á Íslandi en ekki vegna þess að þau
eru hér,“ sagði hún.
stigur@frettabladid.is

Dagvöruverslun eykst milli ára og meira selst af húsgögnum og raftækjum:

Mikill samdráttur í áfengissölu
VERSLUN Sala áfengis dróst saman um 6,4 prósent í
janúar miðað við sama mánuð í fyrra, á föstu verðlagi. Áfengisverð var hálfri prósentu hærra nú en
þá.
Þetta kemur fram í smásöluvísitölu Rannsóknaseturs verslunarinnar. Í janúar síðastliðnum var
áfengissalan svipuð og hún var um mitt árið 2005.
Talið er líklegt að miklar hækkanir árið 2009 hafi
enn áhrif á að áfengissala er minni en áður. Einnig
er tekið fram að ráðstöfunartekjur hafi minnkað.
Heildarvelta í dagvöruverslun jókst um 2,4 prósent miðað við sama tíma í fyrra á föstu verðlagi. Á
þeim tíma hefur dagvöruverð hækkað um tæpt prósent.
Sala á raftækjum og húsbúnaði jókst mikið milli
ára. Raftækjasala var fjórðungi meiri nú í janúar en
í fyrra en velta húsgagnabúða jókst um 6,6 prósent.
Raftækjaverð hefur lækkað um tíu prósent á þessum
tíma en húsgagnaverð hækkaði lítillega, um 2,5 prósent.
Þá hefur fata- og skóverslun dregist saman og
janúarútsölur í ár þykja ekki hafa verið eins líflegar
og í fyrra. Fataverslun dróst saman um 14,2 prósent

KRINGLAN Minna hefur selst af fötum og skóm nú en fyrir ári.
Þær greinar hafa ekki náð sér á strik eftir hrun, samkvæmt
Rannsóknasetrinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

milli ára á föstu verðlagi og skóverslun um fjögur
prósent. Fataverð hefur nánast staðið í stað á þessum tíma en verð á skóm hefur lækkað um rúm tvö
prósent.
- þeb

Bolur

1.999kr

Kjóll

2.999kr

Leggings

1.999kr

Sokkabuxur

999kr

Náttkjóll

2.999kr

Skoppa & Skrítla
í Húsdýragarðinum

999kr
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VEISTU SVARIÐ?

Líklegt að reyni á ábyrgð allra
Dósent í lögfræði við HÍ telur líklegt að þeir sem hafi orðið fyrir tjóni vegna mengunar frá sorpbrennslum
muni reyna að sækja bætur til eigenda, rekstrar- og eftirlitsaðila. Tjón einstaklinga er orðið gríðarlegt.
FRÉTTASKÝRING

1 Hvaða erlendi umboðsmaður
íhugar að gefa út lag Heiðrúnar
Önnu Björnsdóttur?
2 Hvaða dýr sást í Landakotskirkju á fimmtudag?
3 Í hvaða mynd leikur Friðrik
Steinn Friðriksson?
SVÖR
1. Simon Fuller. 2. Græneðla. 3. Tími
nornarinnar.

Marinó hótar DV málsókn:

Vill bætur eins
og Eiður Smári
FJÖLMIÐLAR Marinó G. Njálsson,
fyrrverandi stjórnarmaður í
Hagsmunasamtökum heimilanna, hefur
farið fram á að
fá greiddar 400
þúsund krónur
í bætur frá DV
vegna umfjöllunar um fjármál hans.
Í tölvubréfi
sem hann hefur
MARINÓ G.
sent ritstjórum
NJÁLSSON
DV vísar Marinó til nýfallins dóms í máli Eiðs
Smára Guðjohnsen, en Eiði voru
dæmdar 400 þúsund krónur í
bætur fyrir umfjöllun um fjármál hans. Í bréfinu fer Marinó
fram á afsökunarbeiðni og býður
blaðinu að ljúka málinu með bótagreiðslu án dómsmáls.
- sh

væri hugsan legt að athafnaleysi
opinberra eftirlitsaðila gæti valdið
Hver er ábyrgur og ber að bæta þann
skaðabótaskyldu, til dæmis á þeim
skaða sem mengun frá sorpbrennslum
grundvelli að ekki hefði verið gripið
hefur valdið?
fyrr inn í atburðarásina þegar vitneskja hefði legið fyrir um magn
Eiríkur Jónsson, dósent í lögfræði
díoxíns frá eldri sorpbrennslum.
við Háskóla Íslands, telur líkEiríkur segir að löggjöfin um
legt að fari menn í skaðabótamál
skaðabótaábyrgð vegna umhverfisvegna díoxínmengunar
tjóna sé enn sem komið
er talsvert frumstæðari
frá sorpbrennslum muni
þeir beina kröfum sínum
hér á landi en hjá ýmsum
bæði gegn eigendum eða
nágrannaþjóðum, þar
sem lögfestar hafa verið
rekstraraðilum þeirra og Nú þekki ég
eftirlitsaðilum.
reglur sem auðvelda fólki
Mælingar Matvæla- ekki fyllilega
að sækja bætur vegna
stofnunar hafa staðfest málsatvik í
mengunar tjóns. Niðurdíoxínmengun í kjöti,
staða um bótaábyrgð
mjólk og fóðri frá sorp- þeim málum
vegna slíks tjóns ráðbrennslunni Funa á Ísa- sem kunna
ist því í grunnatriðum af
firði. Bændur á svæðalmennum reglum skaðaað
rísa
vegna
inu munu þurfa að fella
bótaréttar.
bústofn sinn og Stein- sorpbrennsl„Um leið gerir hið sérgrímur Jónsson, bóndi anna en samstaka eðli umhverfisí Efri-Engidal, sér ekki
tjóns beitingu þessara
framtíð í búskap á jörð kvæmt þessu
almennu reglna á ýmsan
sinni. Ljóst er að fjár- má telja eins
hátt vandasama. Í skaðahagslegt og tilfinningabótamáli vegna tjóns í
líklegt að þar
legt tjón fólks er mikið.
þessa veru myndi eðlilega
Aðalheiður Jóhanns- reyni á ábyrgð reyna á mat á hinum hefðdóttir, prófessor í lög- fleiri en eins
bundnu skilyrðum skaðafræði við Háskóla Íslands,
bótaábyrgðar, svo sem á
benti á það í viðtali við aðila.
saknæmi og orsakatengslFréttablaðið 8. janúar
um, en jafnframt kæmu til
EIRÍKUR JÓNSSON
að ef í ljós kæmi að einskoðunar tiltekin sérsjónDÓSENT Í LÖGFRÆÐI
staklingar, sem byggju
armið sem talin hafa verið
á þeim svæðum þar sem
gilda um ábyrgð vegna
eldri sorpbrennslur hefðu starfað,
opinbers eftirlits,“ segir Eiríkur.
hefðu orðið fyrir heilsutjóni eða
Í málum þar sem bóta er krafannars konar tjóni væri ekki óhugsist fyrir tjón, sem snertir háttsemi
andi að eigendur eða rekstraraðilar
fleiri en eins aðila, er ekki óalgengt
yrðu skaðabótaskyldir ef tækist að
að aðilar bendi að einhverju leyti
sýna fram á saknæma háttsemi eða
hver á annan, auk þess sem niðurgáleysi fyrirsvarsmanna. Einnig
staðan getur orðið sú að fleiri en

Smáhundafjör alla helgina!

FUNI Á GÓÐUM DEGI Fyrir liggur að einstaklingar hafa borið fjárhagslegan og

tilfinningalegan skaða af mengun. Nú er spurt hver muni bæta þann skaða.
MYND/PÉTUR TRYGGVI

Ríkisendurskoðun skoðar ábyrgð allra
Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra segir í viðtali
við Fréttablaðið það mjög aðkallandi að svara því hverjir
bera ábyrgð í mengunarmálum sorpbrennslnanna. Þess
vegna hafi hún farið fram á það við Ríkisendurskoðun
að rannsaka stjórnsýsluna í málinu, og vonast hún til
þess að rannsóknin skeri úr um það hver sé ábyrgur og
þá jafnvel skaðabótaskyldur gagnvart þeim sem hlotið
hafa skaða af menguninni.

einn beri ábyrgð á tilteknu tjóni.
„Því beina menn gjarnan skaðabótakröfum að öllum þeim sem
ábyrgð kunna að bera og nokkuð
algengt að fleiri en einn aðili séu til
varnar. Nú þekki ég ekki fyllilega

málsatvik í þeim málum sem kunna
að rísa vegna sorpbrennslanna en
samkvæmt þessu má telja eins líklegt að þar reyni á ábyrgð fleiri en
eins aðila,“ segir Eiríkur.
svavar@frettabladid.is

Valentínusarhelgi!

Allar nýjustu tegundirnar
af smáhundum á einum stað
Hundatískusýning
kl. 15.00 báða dagana

Ástarmoli
með
skilaboðum
fylgir öllum
blómvöndum

Hundafimi laugard. kl. 14.00
Kynnist heimsóknarvinum RKÍ

Valentínusargjöfum fylgir

Dýralæknir til skrafs og ráðagerða

2 fyrir 1

Lukkupottur, tilboð og
margt fleira!

í hádeginu
alla virka daga

bistro á 2. hæð Garðheima

15% afsláttur
afsláttur af öllu fóðri

2 fyrir 1
á myndina

FROM
PRADA
TO NADA

Fóðurkynningar frá

kaupaukar fylgja laugardag,
sunnudag
nn dag og
o mánudag
mánudag,
mánuda
án d
á meðan
meða
ð n bbirgðir
bir
birgðir
ðir endast.
enda
enda

Kaffi, ís og
bakkelsi

Yljandi
gúllassúpa

bistro á 2. hæð

fjölskyldufyrirtæki
í 19ár

363

FRUMSÝNING
UM HELGINA

Verið velko
min
kaffi, meðlæ í
og reynslua ti
kstur

Nýr Nissan Micra
Nú um helgina kynnum við glænýja útgáfu af Micra, sem hefur verið einn vinsælasti bíllinn
frá Nissan um áraraðir. Líkt og forverar sínir er nýr Nissan Micra einstaklega áreiðanlegur
og sparneytinn, eyðir ekki nema 5 lítrum á hverja 100 km. Í Nissan Micra er hvergi slegið
af öryggiskröfum, 6 loftpúðar, ESP stöðugleikastýring og bremsur með hemlalæsivörn eru
staðalbúnaður. Til þægindaauka eru allir Nissan Micra með handfrjálsan símabúnað með
aðgerðahnöppum í stýri.
Beinskiptur 1,2 l Micra fær frítt í bílastæði í miðborginni.
Kíktu í kaffi hjá okkur núna um helgina, skoðaðu þennan frábæra smábíl og skelltu þér í
reynsluakstur. Við höfum opið í dag frá kl. 12-16 og á morgun frá kl. 13-16.

NISSAN
VINNUR ÞÚ AFNOT AF NISSAN MICRA Í 2 VIKUR?
Allir sem gerast vinir okkar á Facebook
fara í pott og geta unnið frí afnot af
Nissan Micra í tvær vikur! Drögum út
heppna vini reglulega.
facebook.com/nissanvinir

Allar nánari upplýsingar á:

www.nissan.is
INGVAR HELGASON og B&L • Sævarhöfða 2, sími 525 8000
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Svör eftir atvinnugreinum

Opnir málfundir...

Telur þú að íslenska krónan eða annar gjaldmiðill þjóni best hagsmunum íslensks
viðskiptalífs?
80

Íslensk króna

70

Annar gjaldmiðill

60

...um vísinda- og nýsköpunarkerﬁð

50
40
30

Miðvikudaginn 16. febrúar kl. 15-17 í Hátíðarsal Háskóla Íslands

20
10
0%

Hvernig hafa nágrannaþjóðir okkar aðlagað sig að áskorunum nýrrar aldar
og hvað getum við lært af þeim breytingum sem þær hafa innleitt á síðustu árum?

Inngangserindi
Ilkka Turunen, aðalritari ﬁnnska Vísinda- og nýsköpunarráðsins.
Hans Müller Pedersen, aðstoðarframkvæmdastjóri Vísinda- og
nýsköpunarmiðstöðvar Danmerkur.
Fundarstjóri: Guðrún Nordal, formaður vísindanefndar Vísinda- og tækniráðs.
Næsti málfundur
Hvernig útdeilum við opinberu fé til vísinda og nýsköpunar
í því skyni að hámarka gæði og ávinning?

SkjárBíó VOD, SkjárFrelsi og SkjárHeimur er aðgengilegt um Sjónvarp Símans. Með Digital Ísland+ fæst aðgangur að SkjáEinum og SkjáFrelsi.

Miðvikudaginn 2. mars kl. 15-17 í Háskólanum í Reykjavík.

H N OTS KÓ GUR grafís k hönnun

Hvers konar vísinda- og nýsköpunarkerﬁ þjónar Íslendingum best á 21. öldinni?

Opinber
stjórnsýsla

Fiskvinnsla
og útgerð

MatvælaOrku-/
Þjónusta
framleiðsla umhverfisst./
flutn.
Heimild: Viðskiptaráð

Meirihluti stjórnenda vill annan gjaldmiðil en krónuna:

Vísinda- og tækniráð efnir til opinnar og gagnrýninnar umræðu um vísinda- og
nýsköpunarkerﬁð á fjórum opnum fundum í febrúar-apríl 2011 undir yﬁrskriftinni;
„Með gæði og ávinning að leiðarljósi.“

Miðvikudaginn 16. febrúar kl. 15-17 í Hátíðarsal Háskóla Íslands

Smásala/
heildsala

Atvinnulífið vill ekki
lengur krónuna
EFNAHAGSMÁL „Þetta kemur ekki á

óvart. Öll óvissa sem tengist krónunni og gengi hennar er eingöngu til
vandræða,“ segir Finnur Oddsson,
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs.
Rétt rúm sextíu prósent forsvarsmanna um fjögur hundruð fyrirtækja telja annan gjaldmiðil en
íslensku krónuna þjóna best hagsmunum viðskiptalífsins, samkvæmt
niðurstöðum viðhorfskönnunar Viðskiptaráðs. Tæpur fjórðungur þátttakenda í könnuninni, 24 prósent,
telur krónuna gegna hlutverkinu
vel.
Í könnuninni var ekki spurt hvaða
gjaldmiðill þátttakendur töldu þjóna
hagsmunum landsins betur en krónan.
Mestur stuðningur við annan
gjaldmiðil er í þjónustu- og orkugeiranum og í smásölu en langminnstur í fiskvinnslu og útgerð.

Finnur bendir á að annars vegar
sé krónan varin með höftum sem
geti ekki gert annað en dregið úr
trúverðugleika hennar, bæði hér og
erlendis. Hins vegar endurspegli
virði hvers gjaldmiðils, bæði gengi
hans og trúverðugleiki, heilbrigði
þess efnahagslífs sem hann grundvallast á.
„Flestir eru sammála um að of
hægt hefur gengið að koma efnahagslífinu af stað. Það hlýtur að
rýra virði krónunnar. Vegna hafta
endurspeglast þessi virðisrýrnun
hugsanlega síður í genginu. En
það gera viðhorf forsvarsmanna
atvinnulífsins til krónunnar,“ segir
Finnur.
Viðhorfskönnunin var gerð dagana 13. til 31. janúar síðastliðinn. Í
úrtakinu voru 720 forsvarsmenn í
atvinnulífinu og var svarhlutfall 57
prósent.
- jab
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Ársfundur 2011

Skyndihjálparmaður ársins var valinn í gær:

live.is

DAGSKR Á FUNDARINS:

Bjargaði syni sínum
SKYNDIHJÁLP Ólafur Guðnason var

í gær valinn Skyndihjálparmaður
ársins 2010 af Rauða krossi
Íslands. Þetta er í tíunda sinn sem
viðurkenningin er veitt. Í gær var
112-dagurinn, neyðarlínudagur
sem er haldinn í mörgum Evrópuríkjum.
Ólafur sýndi hárrétt viðbrögð
þegar hann lenti í bílslysi ásamt
syni sínum fjarri byggð síðasta
sumar. Hann bjargaði lífi sonar
síns, Ólafs Diðriks Ólafssonar, með
því að stöðva miklar blæðingar
á höfði og handlegg hans þegar
bíll þeirra valt á Háreksstaðaleið á Jökuldalsheiði. Ólafur Diðrik keyrði bílinn en sofnaði undir
stýri og missti stjórn á bílnum,
sem fór út af og valt. Bíllinn gjöreyðilagðist.
Ólafur Diðrik var með skerta
meðvitund, marga skurði á höfðinu

og það fossblæddi úr hnakka hans,
meðal annars. Hann reyndist vera
með brákaða höfuðkúpu og brákaða háls- og hryggjarliði. Kraftaverk þykir að hann hafi ekki lamast.
Sex aðrir fengu viðurkenningar
fyrir beitingu skyndihjálpar og
lífsbjörg. Ágúst Þorbjörnsson
endurlífgaði félaga sinn á Hvammstanga, Sæþór Þorbergsson endurlífgaði gest í líkamsræktarstöð
í Stykkishólmi, Alfreð Gústaf
Maríusson endurlífgaði samstarfsmann sinn í grunnskóla í Hafnarfirði og Erna Björg Gylfadóttir
endurlífgaði systur sína ásamt
vinnufélögum í HB Granda á Akranesi. Þá losaði Borghildur Sverrisdóttir í Hafnarfirði aðskotahlut
úr hálsi föður síns og Benedikt
Gröndal losaði aðskotahlut úr hálsi
sonar síns.
- þeb

» Venjuleg ársfundarstörf.
» Önnur mál.
Sjóðfélagar og lífeyrisþegar sjóðsins eiga rétt til setu á
ársfundinum. Fundargögn verða afhent á fundarstað.
Reykjavík, 26. janúar 2011
Stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna

Í MY N D U N A R A FL / LV

Í BJÖRGUNARMIÐSTÖÐINNI Feðgarnir tóku við viðurkenningum sínum í Björgunarmiðstöðinni í Skógarhlíð í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna
verður haldinn miðvikudaginn 16. mars
kl. 18.15 á Grand Hótel.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna | Kringlunni 7, 103 Reykjavík | Sími 580 4000 | skrifstofa@live.is

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.
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Á að breyta lögunum þegar fólki fellur ekki
niðurstaðan úr lögformlegu ferli?

ORF og varúðin

T

íu þingmenn VG, Hreyfingarinnar og Samfylkingarinnar
hafa lagt fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um að
útiræktun á erfðabreyttum lífverum verði bönnuð.
Kveikjan að tillöguflutningnum er þær deilur sem hafa
staðið um tilraunaræktun ORF líftækni á erfðabreyttu
byggi í Gunnarsholti, en prótín úr bygginu á meðal annars að nota
við framleiðslu lyfja og snyrtivara. Í greinargerð með tillögunni er
meðal annars vísað til varúðarreglunnar í umhverfismálum, sem
stundum er orðuð þannig að náttúran skuli alltaf njóta vafans.
Andstæðingar þess að ORF fengi leyfi til útiræktunar hafa
einmitt haldið því fram að með
SKOÐUN
leyfisveitingunni hafi varúðarreglan verið brotin. Ástæða er
Ólafur Þ.
þó til að staldra við þá röksemd.
Stephensen
Við meðferð málsins var farið
olafur@frettabladid.is
eftir lögum um erfðabreyttar lífverur frá 1996. Með þeim voru
tilskipanir Evrópusambandsins
innleiddar á Íslandi. Þær gera
ráð fyrir að heimilt sé að sleppa erfðabreyttum lífverum í náttúrunni að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Þegar af þeirri ástæðu er
hæpið að Ísland geti einhliða ákveðið bann við útiræktun.
Lögin eiga að tryggja „að framleiðsla og notkun erfðabreyttra
lífvera fari fram á siðferðilega og samfélagslega ábyrgan hátt í
samræmi við varúðarregluna og grundvallarregluna um sjálfbæra þróun“. Í þeim tilgangi ber meðal annars að leita álits óháðra
vísindamanna áður en tilraunir með slíkar lífverur eru leyfðar.
Í samræmi við þetta kallaði Umhverfisstofnun, sem veitir slík
leyfi, eftir umsögnum frá Náttúrufræðistofnun og ráðgjafarnefnd
um erfðabreyttar lífverur. Náttúrufræðistofnun taldi ekki líkur á
að útiræktun erfðabreytts byggs gæti haft áhrif á aðrar lífverur.
Að sömu niðurstöðu komust sjö sérfræðingar af níu í nefndinni.
Það er í samræmi við álit langflestra íslenzkra vísindamanna með
sérþekkingu á erfðatækni. 37 þeirra hafa nú sent Alþingi umsögn,
þar sem þeir segja greinargerð þingsályktunartillögunnar fulla af
rangfærslum og hún lýsi vanþekkingu á efni málsins.
Árið 2009 fóru fram ýtarlegar opinberar umræður um málið,
tveir kynningarfundir fyrir almenning voru haldnir og frestur
til að skila inn athugasemdum vegna umsóknar ORF var framlengdur. Umhverfisstofnun veitti leyfið, með ýmsum ströngum
skilyrðum um að fyllsta öryggis yrði gætt. Leyfisveitingin var
kærð til umhverfisráðuneytisins, sem að lokinni rækilegri skoðun rökstuddi að farið hefði verið að lögum og reglum í málinu og
staðfesti ákvörðun Umhverfisstofnunar.
Með öðrum orðum hefur verið farið vandlega yfir það í tvígang,
hvort umhverfinu geti stafað hætta af tilrauninni með útiræktun á
byggi. Þessa niðurstöðu úr lögformlegu ferli vilja þingmennirnir
tíu þó ekki sætta sig við og vilja breyta lögunum, þannig að
niðurstaða sem þeim hugnast verði alltaf fyrirframgefin og í raun
óþarft að gera nokkurt vísindalegt mat á því hvort náttúran eigi
að njóta vafans við tilraunir af þessu tagi.
Þetta gæti sjálfsagt orðið vinnusparandi í stjórnkerfinu og
fræðasamfélaginu, en myndi um leið hamla mjög vísindalegum
framförum á borð við þær sem unnið er að hjá ORF líftækni og
geta haft mikla efnahagslega og samfélagslega þýðingu.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871
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AF VÖRUM Á

MYNDABÓKAVEF

afsláttur í
febrúar

www.oddi.is

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Vandinn að segja satt

H

ugtakið þjóðareign segir
ekkert um hvernig fiskveiðistjórnun þeir vilja
sem oftast bera það
fyrir sig. Það er notað bæði til að
verja almannahagsmuni og sérhagsmuni. Afstaða forsætisráðherra og fjármálaráðherra er gott
dæmi um þetta. Í ríkisstjórn 1990
beittu þau sér fyrir frjálsu framsali aflahlutdeildar og aflamarks.
Þá töldu þau það vera í fullu samræmi við þjóðareignarákvæði laganna.
Nú telja þau þessa skipan vera
andstæða almannahagsmunum

með 25% afslætti
f

119kr
r

Verð er gefið upp með vsk. og miðast við afhendingu hjá Odda Höfðabakka 7.
Afsláttur gildir ekki með öðrum tilboðum.

innar geymir einungis hugmynd
um hvernig taka á veiðiheimildir
af þeim sem nú hafa þær. Þar er
hins vegar ekki að finna lausnir
á því hvernig stjórna á veiðum og
úthluta veiðiheimildum.
Þegar umræðan er tekin af slagorðaplaninu þurfa menn að skilgreina markmið og taka meiri
hagsmuni fram yfir minni. Þá
þarf að segja satt um takmörkuð
gæði og hvernig þau verða nýtt í
þágu heildarinnar. Óraunsæið er
vinsælla. Vandinn að segja satt
er í raun helsti Þrándur í Götu
lausnar.

Almannahagsmunir

M

argir heimta nú að veiði
verði aukin umfram
vísindalega ráðgjöf.
Til skamms tíma getur
almenningur haft hag af því. Hitt er
jafn ljóst að það dregur úr afrakstri
auðlindarinnar til lengri tíma.
Aflahlutdeildarkerfið hefur verið
talin skýring á því að íslenskir sjómenn og útgerðarmenn hafa stutt
langtímasjónarmið vísindalegrar
ráðgjafar meðan sjómenn og
útgerðarmenn annarra þjóða hafa
látið stundarhag ráða. Er þá unnt
að fullyrða að aflahlutdeildarkerfið hafi að þessu leyti verið

andstætt almannahag? Óumdeilt
er að aflahlutdeildarkerfið leiddi
til samþjöppunar í rekstri. Fiskiskip eru færri, sjómenn eru færri
og fiskvinnslustöðvar eru færri.
Trúlega er þessi mikla hagræðing
helsta undirrót óánægjunnar. Ekki
er unnt að mæla á móti því að þessi
hagræðing gekk gegn hagsmunum nokkurra byggða og útgerða
sem hurfu úr rekstri og sjómanna
sem misstu vinnu. Á móti kemur
að ekki er lengur þörf á millifærslum og gengislækkunum á kostnað
almennings.
Með rökum er ekki unnt að

staðhæfa að efnahagsáhrif kerfisins
hafi verið öndverð almannahagsmunum eða stangist á við þjóðareignarsjónarmiðið. Vissulega má
deila um hvort er mikilvægara:
Fjöldi starfa eða hagræðing. Það
er val. Að lofa hvoru tveggja er
skrök.
Krafan um að hámarka arðinn af
auðlindinni í þágu heildarinnar er
eitt af mikilvægustu viðfangsefnum
stjórnmálanna. Spurningin er bara:
Hvernig? Hagræðingin styrkir krónuna sem aftur bætir kjör almennings. Þetta lögmál virkar líka í hina
áttina. Vilja menn það?

Eða sérhagsmunir?

F
Fermingakort A6,

og að úr megi
bæta með því að
flytja þjóðareignarákvæðið
yfir í stjórnarskrá. Veruleikinn er hins
vegar sá að
staðsetning
þess þar leysir
ÞORSTEINN
engar þrætur
PÁLSSON
fremur en í
almennum lögum ef menn eru
ekki á einu máli hvað í ákvæðinu
felst.
Fyrningarleið ríkisstjórnar-

orsætisráðherra tilkynnti
með nokkrum þunga um
áramót að á þessu ári
yrði bætt úr helstu meinsemd kerfisins með því að taka
arðinn af útgerðunum og færa
í sjóð eigenda auðlindarinnar,
ríkissjóð. Á dögunum lýsti leiðtogi Samfylkingarinnar í sjávarútvegsmálum, Ólína Þorvarðardóttir, yfir því að Flateyri væri
birtingarmynd helstu meinsemdar kerfisins.
Hugsanlega tala þessir tveir
helstu foringjar stærsta flokksins
á Alþingi fyrir sömu stefnu. Þá líta
þeir svo á að vandi Flateyringa
felist í of litlum skattgreiðslum
eða því að þeir hafi ekki fengið

tækifæri til að bjóða í veiðirétt
á móti Samherja. Hitt gæti líka
hugsast að Ólína Þorvarðardóttir
telji að meinsemdin sé sú að einhverjir óverðugir sitji að veiðiréttinum. Þá þarf hún að benda
á hverjir það eru og leggja til að
heimildir þeirra verði fluttar til
Flateyrar. Svo kann líka að vera
að hún telji að allir veiðirétthafar
eigi aðeins að halda réttinum að
hluta. Afganginn eigi að flytja til
Flateyringa og annarra sem það
verðskulda. Hvort tveggja er sérhagsmunagæsla fyrir þá sem koma
eiga nýir inn í greinina.
Ef þetta er stefnan minnka
tekjur allra fyrirtækja sem voru
fyrir í greininni svo og sjómanna

og fiskvinnslufólks. Hvernig á að
bregðast við því? Vitað er að skattlagningarmöguleikarnir felast
í hagræðingu. Því færri krónur
sem kostar að veiða hvert tonn því
stærri verður skattstofninn. Gangi
hagræðingin til baka hverfur skattstofninn. Hvað verður þá um áramótaboðskap forsætisráðherra um
að flytja arðinn til eigendanna?
Er hægt að lofa fleiri störfum
samtímis því að fjármunir verða
færðir í sameiginlegan sjóð
almennings?
Öllum þessum spurningum á að
svara og sýna þarf rökrétt samhengi milli lausna og almannahagsmuna. Forsætisráðherra er í
skuld með svörin.

Oddi – umhverﬁsvottuð prentsmiðja. Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is
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Rómantík og rósir
í verslunum Eymundsson!
Við pökkum inn fyrir þig valentínusargjöﬁnni þér að kostnaðarlausu

Rómantísk
ástarljóð Páls
Ólafssonar
kr. 2.999,-

Blóm og bók -

það getur ekki klikkað

Falleg afskorin blóm í eftirtöldum verslunum:
Eymundsson Austurstræti, Eymundsson
Kringlunni og Eymundsson Smáralind.
Lítill vöndur: kr. 1.795 Stór vöndur: kr. 2.995
Það geta ekki allir samið fallegt ástarljóð.
Fáðu ljóð að láni hjá meistaranum og
heillaðu ástina þína upp úr skónum.
Kr. 2.999,-

Verð gilda til og með 28. febrúar 2011.

Fjöldi fallegra
korta sem henta
tækifærinu

DVD. Verð
kr. 2.799
Verð
kr. 2.199

Þú býrð til rétta stemmningu með
Páli Rósinkranz, Ó hvílík elska.

Eymundsson.is

Verð
kr. 990

Falleg
gjafabók

Verð
kr. 2.999

20%

parket
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af allri Jotap

INNIMÁLNING

1.190kr/m

2

U

UM HELGINA

a liti
blöndum all

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S

Eik 3ja stafa

6 mm Plastparket
frá Egger Austurríki,
fæst líka í Hnotu

MIÐJ
UNN
AR*

146956

LÆGRA VERÐ
FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
Hleðsluborvél
Power Plus.
14.4V, flýtipatróna.

2 pakkar af

5245225

MILT

1.990,-

og taska
2 rafhlöður

þvottaefni fylgja
þvottavélum

5.995,-

79.900,-

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S

ð
5 ára ábyrg
tekur 6 kg
ga
1200 snúnin

MIÐJ
UNN
AR*

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S

Þ

Útiljós

EWF 126410W
1200 sn, 6kg, 85x60x

Marika, einnig til í hvítu.

MIÐJ
UNN
AR*

1805477

6000770

3.680,-

1.990kr/m

2

10 STK.

590,LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ
ÍT

W.

r
Mjög sterka
r
Frostþolna

SASM
IÐJU
NNA
R*

Gólfflís Bardiglio

E

30x30 cm, 3 litir.
8,6 mm.
8630033

G
7

MIÐJ
UNN
AR*

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ
SASM
IÐJU
NNA
R*

HUMARSÚPA
Kaffi
Garður Skútuvogi
Laugardag og sunnudag 12-16

aðeins

99

kr

ÍSLENSK
HÖNNUN

DÚNÚLPA
Fyllt með ekta andardún.
Mjög hlý og létt úlpa.
Dömu og herrasnið.
Fáanlegt í svörtu og rauðu.

Íslensk hönnun eftir
fatahönnuðinn
Svövu Grímsdóttur
Gerð úr íslenskri ull,

Dúnúlpa
Herra .

og vönduðu powerstretch efni

5869816-821

dúnn
ekta andar

9.990,Dömupeysa

7.990,-

Íslensk ull
og Powerstretch
St. 36-48.
Rauð, grá.
5863762-75

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S

AL
MIKIÐ ÚRV
AR
AF ÚTIVIST
FATNAÐI

MIÐJ
UNN
AR*

rð!
ótrúlegt ve

Panna

28 cm, með
teflon húð
2100057

4.990,-

Pottur með loki

Stál, 16 cm, fyrir allar
gerðir af hellum.
2000764

4 stk

2.799,-

4.990,-

1.690,-

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S

Stígvél

Bjórglös

Græn og gul.

4stk í pakka
2009271

5861710-13

MIÐJU
NNA
R*

Fjölþjálfi

Öflugt tæki sem
þjálfar allann líkaman.

30%

R
AFSLÁTTU
af öllum
tar
líkamsræk
tækjum

3899531

tilboð

tilboð

18.130,-

25.830,-

!
Um helgina

með teljara

3.213,-

25.900,-

36.900,Þrekhjól

YK B-19, Hljóðlátt.
Segulviðnám, mælir
vegalengd, tíma, hraða
og heildarvegalengd.
3899530

OPIÐ TIL 21:00 Í SKÚTUVOGI ALLA DAGA
Verð gilda til 14. febrúar
*Vörur merktar “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” er lægsta verð sem Húsasmiðjan býður á viðkomandi vörum á hverjum tíma.
Húsasmiðjan leggur sig fram um að bjóða alltaf lágt verð en ábyrgist ekki að “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” sé alltaf lægsta verð á markaðnum.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

4.590,Magaþjálfi

YK-A09, sýnir fjölda æfinga
tíma og heitaeiningar.
3899547

12. febrúar 2011 LAUGARDAGUR

16

Sameining leikskóla =
faglegur ávinningur?
Skólamál
Edda Björk
Þórðardóttir
formaður Barnanna
okkar, samtaka
foreldrafélaga leikskóla

L

eikskólastjórar og kennarar
hafa gagnrýnt harðlega hugmyndir um sameiningu leikskóla
og sameiningu grunn- og leikskóla.
Bent hefur verið á að niðurskurður
bitni á faglegu starfi og leiði til aukins álags á starfsfólk. Hvergi hafa
fagaðilar fjallað um að faglegur
ávinningur hafi hlotist af niðurskurði fyrri ára svo okkur sé kunnugt um. Á hvaða gögnum byggist
þessi fullyrðing borgarfulltrúa sem
mæla fyrir hugmyndinni?
Formaður menntaráðs hefur
haldið því fram að samkvæmt rannsóknum telji foreldrar að sameining
skóla hafi ekki áhrif á þjónustu
við börn þeirra. Við hvaða rann-

Í skýrslu sem unnin var fyrir Samband
íslenskra sveitarfélaga árið 2010 kemur
fram að samrekstur grunn- og leikskóla
hjá flestum sveitarfélögum skilaði sér í auknum eða
sambærilegum rekstrarkostnaði, en ekki sparnaði.
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Höfum opnað nýja
og betri Vínbúð
í Skeifunni
Endurbótum er nú lokið á Vínbúðinni Skeifunni og við
bjóðum ykkur velkomin í nýja og glæsilega búð.
vinbudin.is
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MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.

ákvörðun. Ennfremur höfðu
leikskólastjórar ekki verið beðnir
um að leggja fram hugmyndir
varðandi sameiningu skóla fyrir
þann tíma. Þeir komu því ekkert
að þessari ákvarðanatöku. Hins
vegar, eftir að þessi ákvörðun var
tekin, var boðað til hverfafunda
með foreldrum og viðtöl boðuð við
leikskólastjóra. Það er okkur að öllu
leyti óljóst hvernig samráð á að eiga
sér stað eftir að ákvörðun hefur
verið tekin. Í síðustu viku voru
hugmyndir um sameiningu skóla
loks sendar til leikskólastjóra frá
starfsnefnd um málefnið, en þeim
upplýsingum hefur fram að þessu
verið haldið frá foreldrum af hálfu
borgarinnar.
Það var ekki fyrr en árið 2008
að lagaleg heimild var veitt sveitarfélögum til að reka saman leik-,
grunn og/eða tónlistarskóla undir
stjórn eins skólastjóra. Heimildin
var veitt „til að koma til móts
við óskir sveitarfélaga, sér í lagi

UMRÆÐAN

sóknir er hér átt við? Ein námsritgerð hefur verið unnin hérlendis um sameiningu grunnskóla
þar sem viðhorf níu foreldra voru
könnuð (Óskar J. Sandholt, 2006).
Alhæfingargildi slíkrar rannsóknar er afar takmarkað. Eru til aðrar
rannsóknir sem fulltrúar borgarinnar alhæfa út frá og þá sérstaklega rannsóknir sem kanna viðhorf foreldra í kjölfar sameiningu
leikskóla? Fyrir hönd stjórnar foreldrafélaga leikskóla í Reykjavík er
óskað eftir útlistun á slíkum rannsóknum sem fyrst.
Í desember sl. var fjárhagsáætlun
Reykjavíkurborgar samþykkt í
borgarstjórn. Meðal annars er
gert ráð fyrir að ná fram sparnaði
með því að sameina stofnanir. Á
þeim tíma hafði foreldrum ekki
verið boðið til fundar af hálfu
borgarinnar til samráðs um þessa

Starfsemi ríkisskattstjóra
á Tryggvagötu 19, Tollhúsinu,
hefur verið flutt

Afgreiðslan á höfuðborgarsvæðinu er nú á tveimur stöðum:

Laugavegi 166, Reykjavík - Einstaklingsþjónusta
Suðurgötu 14, Hafnarfirði - Virðisaukaskattur / Atvinnurekstur

Sími 442-1000 • rsk@rsk.is

fámennra sveitarfélaga, sem sum
hver höfðu átt í erfiðleikum með
að fá fagmenntaða starfsmenn og
stjórnendur til starfa eða sáu hagræðingarmöguleika felast í því að
hafa einn stjórnanda yfir skólum
sveitarfélagsins“.
Við sameiningu grunn- og leikskóla í Reykjavík verður stjórnendum, þ.e. leikskólastjórum og
aðstoðarleikskólastjórum, sagt upp
og stöður þeirra auglýstar. Hver
verður hinn faglegi ávinningur af
því að segja upp leikskólastjórum
með áratuga reynslu? Hvað ef
enginn þeirra sækir um á ný? Er
hér ekki teflt á tæpasta vað af
hálfu borgaryfirvalda? Sumir
mundu kalla þetta fífldirfsku.
Endurspeglar þessi ákvörðun tilgang ofangreindra laga? Reykjavíkurborg hefur þó ítrekað vakið
athygli á því hversu leikskólar eru
vel reknir af stjórnendum þeirra.
Athyglisvert er að í skýrslu sem
unnin var fyrir Samband íslenskra
sveitarfélaga árið 2010 kemur fram
að samrekstur grunn- og leikskóla
hjá flestum sveitarfélögum skilaði
sér í auknum eða sambærilegum
rekstrarkostnaði, en ekki sparnaði.
Þá eru nefndir kostir og ókostir samrekstrar leik- og grunnskóla. Svar
frá einu sveitarfélagi er að „… faglegi hluti skólastarfs leikskólans
færist nánast alfarið yfir á aðstoðarleikskólastjóra og væntanlega verðum við að bæta það upp á næstunni
með því að mæta því í launalið og
með meiri stjórnunartíma“. Annað
sveitarfélag nefnir: „Helsti gallinn
er lítil þekking skólastjóra á leikskólastarfi og er það stór galli. Því
funkera deildarstjórar sem skólastjórar í faglegu starfi og skólastjóri
sér í raun bara um rekstrarleg og
starfsmannamál.“
Stjórn samtaka foreldrafélaga
í Reykjavík lýsir yfir miklum
áhyggjum af framvindu leikskólamála í borginni. Við tökum undir
yfirlýsingu frá samtökum foreldra
grunnskólabarna í sl. mánuði um að
„Enn frekari aðgerðir munu skaða
skólastarfið um ókomna framtíð
með ófyrirsjáanlegum afleiðingum
fyrir börnin okkar. Við sættum
okkur ekki við það.“ Þegar samfélög
ganga í gegnum efnahagskreppur
og aukið álag leggst á fjölskyldur
er sem aldrei fyrr mikilvægt að
hlúa að velferð barna. Eðlilegra
er á tímum sem þessum að auka
fjármagn til menntamála og styðja
þannig við grunnstoðir samfélagsins í stað þess að höggva enn frekar
í þær. Fundur verður haldinn með
foreldrum í borginni 24. febrúar
kl. 20 í Hlöðunni í Gufunesbæ til
að ræða þessi mál enn frekar.

LAUGARDAGUR 12. febrúar 2011

Vill LÍÚ sátt um
fiskveiðar?
leiðina, þar sem einstökum útgerðum gefst færi á að bjóða í afnot af
þeim kvóta sem losnar á hverju ári,
ætti að vera fullkomlega ástæðuBolli Héðinsson
laus. Því, eins og áður er rakið, þá
hagfræðingur
eru það einmitt þeir útgerðarmenn
sem líklegastir eru til að hámarka
aflaverðmætið sem fá munu þann
llt útlit er fyrir að LÍÚ ætli
kvóta sem losnar.
að hafna því að ná sátt um
Krafa LÍÚ ætti að standa til þess
fiskveiðikerfið og kjósa að halda
að hafa áhrif á útfærslu tilboðsatvinnugreininni áfram í óvissu,
leiðarinnar, setja fram kröfu um
einstökum útgerðum og samféað allur fiskur verða kvótasettur
laginu öllu til verulegs tjóns. Því
og tilboða verði leitað í allar fiskmiður þá hefur LÍÚ, allt frá upptegundir. Framsýnir útgerðarmenn
hafi kvótakerfisins, aldrei ljáð máls
vita að ef ekki verður leitað sátta
á minnstu eftirgjöf af sinni hálfu
við þjóðina í þessum efnum þá mun
um sanngjarnt veiðigjald. Sáttáfram verða kroppað í kvótakerfið
in við þjóðina
með hverri nýrri
hefur öll átt að
ríkisstjórn.
Leigugjald er ein- Nýjar úthlutanvera á einn veg,
óbreytt ástand.
ir munu verða
faldast að finna
framhjá kvóta,
LÍÚ ætti að vera
fyrir löngu búið með því að gefa útgerðar- til sérstakra viðað átta sig á að
fangsefna, líkt og
greiðsla hæfi- mönnum kost á að bjóða
verið hefur. Slíkt
legs afnotagjalds í þann kvóta sem þjóðin,
munum við sjá í
enn ríkari mæli
til eigenda fiskieftir því sem
miðanna, þjóðar- eigandi kvótans, setur á
fram í sækir,
innar, er besta
leiðin til að skapa markað hverju sinni.
sjái LÍÚ ekki að
sátt um atvinnusér og leggi sitt
af mörkum til
greinina.
Hæfilegt og sanngjarnt leiguþjóðarsáttar um fiskveiðar.
gjald er einfaldast að finna með
Viljum við nýtt Verðlagsráð sjávarþví að gefa útgerðarmönnum kost
útvegsins?
á að bjóða í þann kvóta sem þjóðin, eigandi kvótans, setur á markMörg okkar muna enn eftir Verðlagsað hverju sinni. Enda bjóða menn
ráði sjávarútvegsins, þar sem svo
þá í samræmi við greiðslugetu og
átti að heita að útgerðarmenn og
hæfi til að gera verðmæti úr aflansjómenn komu saman til að „semja“
um. LÍÚ treystir aftur á móti ekki
um fiskverð. Daginn eftir hverja
eigin félagsmönnum til að þekkja
verðákvörðun var gengi krónunnar
best hversu háar fjárhæðir þeir
fellt „til að tryggja rekstrargrundgeti greitt fyrir veiðileyfin og telja
völl útgerðarinnar“. Hætt er við að
það því ekki vera færa leið að leyfa
hinn nýi vettvangur „samninga“
útvegsmönnum að bjóða í kvóta t.d.
útgerða og ríkisstjórnar um kvótasamkvæmt svokallaðri „tilboðsverð, samkvæmt hinni svokölluðu
leið“. En tilboðsleiðin, sem fjallað
„samningaleið“, verði sama marki
var um í nefnd sjávarútvegsráðbrenndur. Það er með ólíkindum
að nokkur kjósi að taka upp slíkherra, virðist ætla að verða sú leið
sem hvað víðtækust sátt getur orðið
ar miðstýrðar ákvarðanir að nýju.
um í samfélaginu.
Einstakar útgerðir hljóta að vera
fullfærar um það sjálfar að meta
Hvers virði er það útgerðinni að
greiðsluhæfi sitt til kvótakaupa og
losna við óvissuna?
geta þ.a.l. boðið í þann afla sem þær
Fyrirkomulag á fiskveiðum, sem
telja sig hafa getu og möguleika til
ekki leiðir til niðurstöðu sem þjóðað breyta í verðmæta útflutningsin sættir sig við, er til þess fallið
afurð, svo fremi þær fái tækifæri
að halda greininni í áframhaldtil þess, t.d. samkvæmt svokallaðri
andi óvissu. Ótti LÍÚ við tilboðstilboðsleið.
Sjávarút vegur

A

Valentínusardagurinn er á mánudaginn!
Í Kringlunni færðu nuddolíur og blóm, súkkulaði
og sælkeramat, ljóð, tónlist og miklu miklu meira
sem gleður hjartað.
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Auglýst eftir listaframboðum
til trúnaðarráðs VR
Kjörstjórn VR auglýsir eftir listaframboðum vegna kosningar 82 fulltrúa í trúnaðarráð
félagsins skv. 20. gr. laga VR.
Auglýst er eftir mótframboðum við lista uppstillinganefndar VR, lista 82 fulltrúa sem skiptist
í 40 fulltrúa til setu í eitt ár og 40 fulltrúa til setu í tvö ár, auk fulltrúa frá deild VR í
Vestmannaeyjum og deild VR á Austurlandi. Framboðslista með nöfnum frambjóðenda skal
skilað á skrifstofu VR, Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7, eigi síðar en kl. 12:00 á hádegi,

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

mánudaginn 28. febrúar 2011.
Skriflegt samþykki frambjóðenda skal liggja fyrir þegar listi er fram borinn. Til að listi sem
borinn er fram gegn lista uppstillinganefndar sé löglega fram borinn þarf skrifleg meðmæli
300 félagsmanna. Berist mótframboð við lista uppstillinganefndar skal fara fram
allsherjaratkvæðagreiðsla í félaginu.
Nánari upplýsingar eru á vef VR, www.vr.is. Þá má fá frekari upplýsingar hjá kjörstjórn með
því að hringja í síma VR 510 1700 eða senda tölvupóst á kjorstjorn@vr.is.
11. febrúar 2011
Kjörstjórn VR

Komdu í kaffi

Jura kaffivélar fyrir alla sem elska kaffi
#^|]³W^[_c_b_ij³a_
Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS

Virðing
Réttlæti
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LÉTTSKOÐUN
Léttskoðun er ítarleg öryggis- og viðhaldsskoðun, sem er viðskiptavinum okkar að kostnaðarlausu, óháð
aldri bílsins. Hringdu í okkur í síma 525 8000 eða farðu á lettskodun.is og fáðu allar nánari upplýsingar.
Ingvar Helgason og B&L, Sævarhöfða 2

www.lettskodun.is

INGVAR HELGASON og B&L • Sævarhöfða 2, sími 525 8000
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Amma þriggja
ára stráks
sem kemur til
okkar í dagvist
elur upp sautján barnabörn.
Öll börnin
hennar fimm
eru dáin.
SJÁLFBOÐALIÐI Einn dag í viku tekur Ragna þátt í móttöku HIV-jákvæðra barna á leikskólaaldri sem fá kennslu, læknisskoðun og heilbrigðisþjónustu hjá Kawempe Home Care. Hún hefur eignazt góða vini í hópnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÚNAR HREINSSON

Lítið framlag gerir ótrúlegt gagn
Alnæmi er helzta heilsufarsvandamálið í Afríku. Í Úganda hefur meira en milljón manns dáið úr sjúkdómnum en þar hefur þó
náðst betri árangur í baráttunni gegn honum en víðast hvar í álfunni. Ólafur Þ. Stephensen ræddi við Rögnu Guðbrandsdóttur,
sem er sjálfboðaliði í stuðningi við alnæmissjúka í fátækrahverfi í höfuðborginni Kampala.

R

agna Guðbrandsdóttir félagsráð gjafi hefur undanfarið hálft annað ár
verið sjálfboðaliði
í baráttunni gegn
alnæmisvánni í Úganda. Geir
Oddsson, eiginmaður Rögnu, er
verkefnastjóri á vegum Þróunarsamvinnustofnunar í Kampala og
sjálf vildi hún gjarnan láta gott af
sér leiða í landinu.
„Þegar ég flutti til Úganda var
ég ákveðin í að taka þátt í einhverju
sjálfboðastarfi. Ég hef unnið einhverja sjálfboðavinnu hvar sem
ég hef búið, “ segir Ragna. „Hér
í Úganda er úr nógu að velja, því
að neyðin er mikil og alls konar
hjálparsamtök vinna gott starf.
Alnæmið er gífurlegt vandamál
hér í Afríku og mér fannst að þar
gæti ég lagt eitthvað af mörkum. Ég spurðist fyrir og frétti af
hjálparsamtökunum Heimaþjónusta Kawempe eða Kawempe Home
Care, sem voru stofnuð fyrir þremur árum og starfa í einu fátækasta
hverfi Kampala.“
Rögnu var vel tekið þegar hún
hafði samband við dr. Samuel
Guma, framkvæmdastjóra og
stofnanda samtakanna. Fjöldi sjálfboðaliða starfar með KHC, bæði
útlendingar og innfæddir Úgandamenn, sem oftar en ekki eru sjálfir HIV-jákvæðir eða aðstandendur
alnæmissjúklinga.

Miklir fordómar gagnvart alnæmi
„KHC er í raun læknamiðstöð þar
sem fólk smitað af alnæmi, berklum eða með krabbamein getur
fengið ráðgjöf og aðstoð, en þessir

■ BARÁTTAN VIÐ ALNÆMI Í ÚGANDA

HIV-smituðum í hópi fullorðinna hefur fækkað úr 15 prósentum í sex

Ú

ganda hefur náð einna beztum árangri Afríkuríkja í
glímunni við alnæmisfaraldurinn, sem eins og annars staðar í
álfunni hefur höggvið stór skörð
í raðir fólks á bezta aldri. Talið
er að af um 32 milljónum íbúa
séu 1,2 milljónir HIV-jákvæðar.
Á milli 60 og 70 þúsund manns
hafa látizt árlega úr alnæmi síðustu ár og talið er að 1,2 milljónir barna hafi misst foreldra sína.
Mörg börn eru í hópi alnæmissmitaðra, eða um 150.000.
Engu að síður hefur mikið
áunnizt frá því á níunda áratugnum, en þá er talið að um 15
prósent fullorðinna hafi verið
alnæmissmituð og þriðjungur
barnshafandi kvenna í borgum.
Um aldamótin var þetta hlutfall
komið niður í 5 prósent, annars
vegar vegna þess að alnæmissjúklingarnir létust unnvörpum og hins vegar vegna þess
að tekizt hefur að koma í veg
fyrir nýtt smit. Hlutfallið hefur
hækkað lítillega aftur síðustu
ár, í rúmlega sex prósent.
Afstaða Yoweris Museveni
forseta, sem komst til valda
árið 1986, hefur skipt miklu um
þann árangur sem hefur náðst
í baráttunni við sjúkdóminn.
Museveni kaus að afneita ekki
vandanum eins og margir aðrir
Afríkuleiðtogar, heldur beitti
sér fyrir mikilli herferð gegn
alnæmissmiti. Þar á meðal er

SMITUÐ Ung kona sem greinzt hefur með HIV-smit bíður eftir þjónustu í læknamiðstöðinni í Kawempe.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÚNAR HREINSSON

svokölluð ABC-áætlun, sem
felur í sér hvatningu til fólks
til skírlífis (abstain), tryggðar
við makann (be faithful) og að
nota verjur (condoms). Sumir
rekja aukið nýgengi alnæmissmits til þess að síðustu ár hafi
forsetinn verið undir áhrifum
kristilegra, bandarískra samtaka sem leggja til mikla peninga í baráttuna og vilja gjarnan segja a og b en alls ekki c,
þ.e. eru á móti notkun smokka.
Áróður fyrir ábyrgu kynlífi
og hvatningu til að mæta í
alnæmispróf og fá hjálp má sjá

víða í Úganda á plakötum og
stórum auglýsingaskiltum frá
stjórnvöldum og hjálparsamtökum.
Frá 2004 hafa alnæmissmituðum í Úganda staðið til boða
ókeypis lyf til að halda sjúkdómnum niðri. Þau hafa hjálpað
mörgum að lifa eðlilegu lífi, en
þó hefur verið bent á að vitneskjan um góðan árangur af
lyfjagjöf kunni einnig að hafa
aukið á óábyrga kynhegðun,
þar sem fólk telji það ekki
lengur dauðadóm að smitast af
HIV-veirunni.

sjúkdómar fylgjast oft að. Fyrsta
skrefið er HIV-próf. Fólk er hvatt
til að láta athuga hvort það sé HIVjákvætt, en það er erfitt skref
fyrir marga því að fordómar gagnvart sjúkdómnum eru enn miklir. Í
framhaldinu er fólki boðin ráðgjöf,
hvort sem það er með HIV-veiruna
eða ekki. Ef það er ekki með HIV
fær það ráðgjöf um forvarnir, en
þeir sem greinast jákvæðir fá
meðferð, lyf og ráðgjöf um hvernig þeir eigi að lifa með sjúkdómnum. Margir fylgikvillar plaga þá
sem hafa fengið HIV-veiruna, til
dæmis berklar, og meðhöndlun við
þeim fær fólk á sama stað. KHC
veitir ekki eingöngu heilbrigðisþjónustu, heldur einnig félagslegan stuðning, sem skiptir ekki
minna máli.“
Ragna segir að sér hafi þótt
áhugavert að starfsemi KHC byggist á fagfólki sem býr í nágrenni
við sjúklingana. „Þarna eru læknir, hjúkrunarfræðingar, starfsfólk
á rannsóknarstofu, lyfjafræðingar og sálfræðingar auk fjármálastjóra og annarra sem sjá um
reksturinn. Miðað við að þessi
starfsemi er rekin í fátækasta
hverfi Kampala fannst mér þetta
bara býsna tilkomumikið.“
Ragna er félagsráðgjafi að
mennt og hefur meðal annars starfað í Barnahúsinu í Reykjavík. Hún
segir að reynslan úr félagsráðgjöfinni nýtist sér að nokkru leyti, en
hún geti þó ekki tekið beinan þátt
í félagsráðgjöf við skjólstæðinga
KHC, því að fæstir þeirra tali
ensku. Mikill meirihluti íbúanna
í fátækrahverfinu Kawempe talar
eingöngu Luganda, mál meirihluta
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Úgandamanna. „Ég vinn með 1520 manna teymi sjálfboðaliða úr
hverfinu sem leika stórt hlutverk
í starfseminni. Þeir þekkja hverfið
inn og út, vita hverjir eru veikir og
eru sjálfir búnir að taka á sínum
málum og eru góðar fyrirmyndir
fyrir samfélagið.“

Ný byrjun fyrir 2.500 krónur
Ragna va nn meða l a nna rs
matslista, sem er notaður til að
halda utan um upplýsingar um
skjólstæðingana, sem síðan eru
notaðar til að skipuleggja félagslegan stuðning við þá. „Við skráum
niður fjölskylduaðstæður fólks,
hvort það hefur einhverjar tekjur
og hvort það getur sjálft séð um
að útvega sér mat. Ef fólk borðar ekki reglulega er lyfjagjöfin til
dæmis ónýt. Við höfum boðið upp
á mataraðstoð, framfærslustyrk og
svokallaða örstyrki, sem eru lágar
upphæðir, 50.000 Úgandaskildingar eða 2.500 krónur, en geta engu
að síður dugað fólki sem hefur
dottið út af vinnumarkaði vegna
sjúkdómsins að til að stofna til einhvers rekstrar þegar því er farið
að batna aftur. Það þarf ekki að
vera meira en að fólk kaupi einn
viðarkolapoka eða bananabúnt,
sem það getur svo selt aftur með
hagnaði og þannig byrjað að koma
undir sig fótunum á ný.“
Duga 2.500 krónur til þess?
„Mér fannst mjög ótrúlegt að
þetta gæti skipt einhverju máli.
En staðreyndin er sú að fyrir það,
sem okkur finnst litlir peningar,
er hægt að gera ótrúlega mikið í
fátækrahverfi í Úganda. Þessi fjárhæð getur komið fólki aftur af stað
á vinnumarkaðnum. Annað verkefni fólst í því að gefa skjólstæðingum svín til að ala. Það var talið
auka lífsgæði fólks um helming
að eiga svín, sem það gat svo látið
fjölga sér og selt afurðirnar. Margar fjölskyldur tóku gjafagrísunum
fegins hendi. Það er óhætt að segja
að ég hafi kynnzt nýjum víddum í
félagsráðgjöf í þessu starfi.“
Sterk samkennd
Ragna segir það einmitt hafa
komið sér mest á óvart hvað fólk
lifi á litlu og sé nægjusamt. „Húsakynni skjólstæðings eru oftast eitt
herbergi með dýnu. Ef ein manneskja býr þar er til einn bolli og
einn diskur. Fólk á bókstaflega
ekki neitt. Á móti kemur að fólk
býr þétt og samkenndin er mikil.
Sá sem á peninga þann daginn og
getur keypt mat til að elda gefur
nágrönnunum með sér. Fólk er
ekki einu sinni skylt, þarna er bara
hreinn náungakærleikur á ferð.“
Suma daga vinnur Ragna með
HIV-smituðum börnum á leikskólaaldri, sem koma í læknamiðstöðina einu sinni í viku, fá
læknisskoðun og -þjónustu og
félagslegan stuðning, sem miðar
ekki sízt að því að styrkja sjálfsmynd þeirra. Sum þeirra eru alin
upp af ömmum sínum, en fjöldamörg dæmi eru um það í Úganda
að eldri konur, sem hafa misst
flest eða öll börn sín úr alnæmi,
sjái fyrir stórum hópi munaðarlausra barnabarna. Ragna hefur
kynnzt nokkrum slíkum hvunndagshetjum. „Amma þriggja ára
stráks, sem kemur til okkar í dagvist, elur upp sautján barnabörn.
Öll börnin hennar fimm eru dáin.
Afinn er með saumavél heima og
aflar einhverra tekna með saumum, en hún vinnur á akrinum og
ræktar grænmeti ofan í allan skarann. Önnur elur upp níu barnabörn
og eitt barnabarnabarn.“
Erfið fjármögnun
Starf KHC er fjármagnað bæði
af stjórnvöldum og alþjóðlegum
hjálparsamtökum, en endar nást
þó ekki saman og Ragna segir að
erfiðara hafi orðið á síðustu misserum að fá fé til rekstrarins.
„Öllum peningum sem samtökin fá er hins vegar afskaplega vel
varið, því að þau leggja megináherzlu á að gera fólk sjálfbjarga
á ný. Þótt skjólstæðingarnir séu
orðnir einkennalausir hafa þeir
oft ekki þrótt til að fara aftur í sitt
gamla starf og þurfa að fara nýjar
leiðir til að skapa þeim tekjur.“
Á NETINU:
www.kawempehomecare.org

Pappírsperlur kosta menntun fátækra barna
Verkefnið „perlur fyrir menntun“ er eitt af verkefnunum, sem Kawempe
Home Care stendur fyrir til að hjálpa skjólstæðingum sínum að standa
á eigin fótum. Skjólstæðingar í góðum bata fá hráefni og tæki til að búa
til perlur úr endurunnum pappír. Gömul tímarit, bæklingar og pappírsumbúðir eru skorin niður í renninga og úr þeim vafðar perlur, sem síðan
eru litaðar og lakkaðar og búnar til festar, eyrnalokkar og armbönd.
Skjólstæðingarnir fá greitt fyrir vinnu sína og geta margir framfleytt
fjölskyldu á laununum. Samtökin selja skartgripina síðan og nýta ágóðann
til að greiða útbúnað og skólagjöld í góðum skólum fyrir börn, sem mörg
eru HIV-jákvæð eða börn smitaðra foreldra, nema hvort tveggja sé. Þar
sannast að lítið þarf til að gera mikið gagn.
„Samtökin styrkja sjötíu börn,“ segir Ragna Guðbrandsdóttir. „Vegna
þess að ekki er nægur markaður fyrir skartgripina í Úganda höfum við selt
þá á Vesturlöndum, einkum og sér í lagi á Norðurlöndunum, í gegnum
persónuleg sambönd. Kaffihús Kaffitárs á Íslandi hafa til dæmis skartið
til sölu. Í fyrra skilaði sú sala tíu milljón Úgandaskildngum, eða 500.000
ÞAKKARBRÉF Stúlka sem fær skólavist
krónum. Fimmtíu þúsund krónur duga til að borga skólagjöld fyrir tuttugu fyrir ágóðann af perlusölunni skrifaði
Kawempe Home Care þakkarbréf.
börn í eina önn.“
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inninn Timo Summa er sendiherra
ESB á Íslandi. Hann segir fyrst í
tíðindum að hann hafi fundið fyrir
jákvæðri viðhorfsbreytingu síðustu mánuði. Allrahanda samtök
á Íslandi, hagsmunahópar og einstaklingar hafi haft samband við skrifstofu
ESB til að fræðast um Evrópusambandið.
Hann segir að tímasetning aðlögunar að reglum ESB sé algjörlega á hendi Íslendinga og
að samningaferlið hafi gengið afskaplega vel
hingað til.
Nú er rýniferlið næstum hálfnað og á að
vera að baki í júní. Hvernig hefur þetta gengið
hingað til?
Ég held að þetta hafi gengið mjög vel.
Vinnuáætlunin sem við gerðum fyrir sjö til
átta mánuðum hefur haldið fullkomlega, sem
eru góðar fréttir. Við bjuggumst við hágæða
vinnubrögðum frá Íslendingum en það kom
okkur samt á óvart hvað þetta hefur gengið
vel. Allir sérfræðingar og öll ráðuneytin, án
undantekninga, hafa skilað góðri vinnu. Það er
undravert hversu vel hin litla og fjárhagslega
aðþrengda íslenska stjórnsýsla hefur staðið sig
í umsóknarferlinu, andrúmsloftið hefur verið
gott og þetta hefur verið mikill gagnkvæmur
lærdómur. Ekkert óvænt hefur komið upp á
og við höldum að framhaldið muni ganga vel
líka. Næsta skref í þessu er að íslensk stjórnvöld kynni samningsmarkmið sín í hverjum
málaflokki fyrir sig.
Þú vísaðir til þessara markmiða á opnum
fundi um daginn og sagðir að óeining í ríkisstjórn gæti tafið fyrir aðildarviðræðum?
Þar var ég að svara spurningu úr sal um
hvort það tæki lengri tíma fyrir stjórnvöld að
svara um samningsmarkmið sín en hefur gert
hingað til í spurningum um tæknileg atriði.
Ég sagði að stjórnvöld hér þurfi tæknilega greiningu til að geta sett saman markmið sín, sem síðan fara í gegnum ríkisstjórn
og Alþingi. Svona er ferlið og ég ætla ekki að
giska á hversu langan tíma það tekur. Það fer
eftir Íslendingum.
En það segir sig sjálft að óeining í stjórn
myndi tefja fyrir þessu?
Ég segi það ekki og vil ekki vera með getgátur. Við vinnum með einni ríkisstjórn og það er
ekki okkar að tala um hennar mál. Við verðum
að muna að stjórnin er að berjast á fleiri vígstöðvum og að sumir kaflar samninganna eru
erfiðari en aðrir.

Frjálsar hendur Íslendinga
Á rýnifundi um landbúnaðarmál í síðasta
mánuði var lesin upp sérstök yfirlýsing um að
Ísland hygðist ekki aðlagast ESB á neinn hátt
í landbúnaðarmálum, fyrr en aðild hefur verið
samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Er þetta
algengt í aðildarviðræðum allajafna?
Hverjar aðildarviðræður eru einstakar og
til lítils að vera að bera þær saman. Við lítum
svo á að íslenska ríkisstjórnin geti lagað kerfið að viðmiðum Evrópusambandsins þegar
hún vill – í síðasta lagi á degi inngöngu, en
hvernig og hvenær hún gerir það að öðru leyti
er hennar mál. Því seinna sem hún byrjar á
þessu því lengri tíma tekur að ljúka því, en
það er allt og sumt. Það er ekkert vandamál
fyrir okkur.
Ekki er þessu eins farið hjá öðrum umsóknarríkjum? Væri það ekkert vandamál fyrir ESB
ef ríki eins og Albanía eða Króatía segðust
ekkert ætla að gera fyrr en þeim hentaði?
Þurfa þjóðir ekki alla jafna að aðlaga kerfi
sín í aðildarferlinu?
Þetta er ekki eins. Stóri munurinn er sá að
í hinum ríkjunum er nærri fullkomin sátt í
samfélaginu um að ganga í ESB. Í mörgum
þeirra verður ekki einu sinni þjóðaratkvæðagreiðsla um aðildina. En þessi ríki þurfa líka
að fara í afar róttækar breytingar til að ná
stöðlum ESB.
Ísland er allt öðruvísi að þessu leyti því
það eru tiltölulega fáir hlutir sem þið þurfið
að gera. Hin ríkin eyða mörgum árum í að
breyta löggjöf og ferlum til að skapa verkfærin sem þarf til að geta orðið aðildarríki.
Ísland er öðruvísi og einstakt í hópi núverandi
umsóknarríkja og það er víðtæk sátt um að við
störfum á þeim grunni. Þetta er ekki einungis byggt á EES-þátttökunni, heldur er Ísland
einfaldlega sem norrænt ríki með ýmsar venjur og hefðir sem eru góðkenndar hjá Evrópusambandinu. Mesta fjarlægðin milli Íslands
og ESB er í landbúnaðarmálum, sjávarútvegi,
matvælaöryggi og umhverfismálum, þótt línurnar skýrist ekki fyllilega fyrr en að loknu
rýniferlinu.
Ein breytingin sem ætti að verða á Íslandi
er að til verði ný greiðslustofnun í landbúnaði,

Ísland aðlagast
þegar því sýnist
Sendiherra ESB segir að Ísland þurfi ekki að laga sig að
reglum ESB að svo stöddu. Samningaferlið hafi gengið
eins og í sögu. Hann tekur eftir auknum ESB-áhuga hér
á landi. Klemens Ólafur Þrastarson leit við hjá honum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

27 RÍKI EVRÓPUSAMBANDSINS
FYLGJAST NÁIÐ MEÐ ÍSLANDI
Sendinefnd ESB á Íslandi gegnir svipuðum skyldum og sendiráð gera alla jafna í gistiríkjum, fyrir
utan daglega þjónustu við borgara, svo sem að
gefa út vegabréf og þess háttar. Hún fylgist með
íslenskum stjórnmálum og heldur höfuðstöðvum
ESB upplýstum um þau, sérstaklega er fylgst
með efnahagsmálum og viðskiptalífi. Fulltrúar
sendinefndarinnar hitta fulltrúa úr sendiráðum
ESB-aðildarríkjanna hér á landi nokkrum sinnum
í mánuði til að samræma stefnu Evrópusambandsins á Íslandi og vinna þannig upp á
móti mannfæð margra þessara sendiráða, segir
Summa sendiherra. Sendinefndin samhæfir
upplýsingaöflun allra 27 ríkja ESB um Ísland.
„Við hittumst til að bera saman bækur okkar,
deila því sem við höfum lært hvert í sínu lagi og
greina ástandið til að ná betri mynd af þessu,“
segir Summa.

en henni var eiginlega hafnað í þessari yfirlýsingu.
Þegar rýniferlinu lýkur og við setjumst að
samningaborði þá tökum við þessa hluti fyrir.
Við höfum auðvitað áhuga á uppástungum
Íslands og hafi ríkisstjórnin uppbyggilegar
hugmyndir um hvernig megi skipuleggja þetta
á góðan og einfaldan hátt, að teknu tilliti til
íslenskra aðstæðna og stærð landbúnaðargeirans, þá er það bara fínt. Það er ágætt upphaf á viðræðum og síðan sjáum við hvernig
við bregðumst við því. En við getum ekki haft
skoðun á þessu fyrr en við fáum nákvæma
útfærslu í hendurnar. Allt sem hefur komið
fram í ferlinu hingað til hefur verið skiljanlegt
og réttmætt en ESB hefur ekki og ætti ekki að
taka afstöðu til neins af því að svo stöddu.

Vill tala um annað en Icesave
Enn á ný er útlit fyrir að Icesave-deilan sé að
leysast. Lítur þú á það sem áfanga í aðildarferlinu? Myndu ekki Bretar og Hollendingar
stöðva það síðar meir, ef þetta leysist ekki?
Nei, ég held ekki að það sé nein bein tenging.
Það hefur alltaf legið fyrir að Icesave-deilan
er milliríkjadeila þjóðanna sem hlut eiga að
máli og hingað til hefur Icesave alls engin
tengsl haft við aðildarviðræðurnar á opinberum vettvangi, hvað sem skoðununum einstaklinga kann að líða.
Það sem er jákvætt er að efnahagur Íslands
nær með þessu ákveðnu jafnvægi að nýju og
svo er gott fyrir andrúmsloftið að leysa úr
þessu. Icesave hertók umræðuna með öllu og
ég vona að því sé lokið.

Síðan í haust höfum við raunar fundið fyrir
miklum áhuga frá ýmsum hagsmunasamtökum
og öllum stjórnmálaflokkunum. Fólk biður
okkur um alls konar upplýsingar um ESB.
Mér sýnist að hún sé að róast niður umræðan
um stærstu málin eins og skuldir heimila og
niðurskurð í ríkisfjármálum og vonandi leysist
alveg úr Icesave á næstunni. Þá myndast rými
í stjórnmálalífinu og í fjölmiðlum til að ræða
aðra hluti, til dæmis um aðildarviðræðurnar.
Í háþróuðu lýðræðisríki vill fólk vera vel upplýst þegar það myndar sér skoðun og ræðir
málin.

Meiri stuðningur í Finnlandi
Tölum aðeins um umræðuna í þjóðfélaginu.
Hér hefur fólk ekki beinlínis verið hrópandi
á götum úti um hvað það hlakki til að ganga
í ESB.
Nei, og það er fullkomlega eðlilegt. Í kreppu
hugsar maður til skamms tíma og um sjálfan
sig, hvort maður sé með vinnu og hversu mikið
kaupmátturinn hafi minnkað. Maður hefur
ekki getu til að hugsa mikið lengra þegar verið
er að tala um hvaða sjúkrahúsi eða skóla þurfi
að loka. En sem betur fer er efnahagslífið að
jafna sig og fólk sér að botninum er náð.
Það var líka kreppa í heimalandi þínu þegar
þar var sótt um ESB-aðild og margt sem er
svipað í þeirri sögu. En hér er hávær minnihluti sem vill draga umsóknina til baka. Voruð
þið með einhverja álíka hreyfingu þjóðernissinna til dæmis?
Nei, það var miklu breiðari stuðningur við
aðildarviðræðurnar í Finnlandi. Eini hópurinn sem var alveg á móti aðild voru bændur.
En það er ekki bein tenging milli kreppunnar og umsóknarinnar í Finnlandi heldur var
það hending að það gerðist á sama tíma. Aðalástæðan var sú að Svíþjóð sótti um og Sovétríkin hrundu. Við hefðum sótt um aðild burtséð frá kreppunni. Við vildum fylgja Svíþjóð
og Noregi í viðræðunum.
Finnar vildu vera við borðið
Finnskur fræðimaður sagði á dögunum að
finnsk stjórnvöld hefðu gert sér grein fyrir því
í samningaviðræðunum um EES að það væri
slæmur samningur og því hefðu þau sótt snögglega um fulla aðild að ESB. Þekkirðu þá sögu
eitthvað nánar?
Ég held að það hafi legið fyrir að í EES þarf
ríki að fara eftir settum reglum en hefur ekki
aðgang að öllum tækjunum til að setja þær.
Finnar vildu vera í fundarherbergjunum þar
sem sérfræðingarnir undirbúa ákvarðanir og stjórnmálamenn taka þær. Við vildum
ekki vera á jaðrinum heldur í harðkjarnaákvarðanatöku. Við vildum alls ekki vera

passív þjóð sem aðrir tóku ákvarðanir fyrir.
Ég held að þetta hafi legið í loftinu í EES-viðræðunum og fólk hafi skilið það betur og betur
eftir því sem á leið. ESB er risastór tengslamyndunaræfing sérfræðinga í aðildarríkjunum. Þar eru gífurleg upplýsinga- og samskipti
sem við Finnar vildum vera hluti af og ég held
að Svíþjóð hafi verið á sömu skoðun.
Einn æðsti embættismaður ESB til margra
ára, Jean-Claude Piris, var hér nýlega í viðtali og sagði að ESB hefði lítið að græða á inngöngu Íslands nema fiskinn, sem Ísland vill
alls ekki láta af hendi. Er ekki eitthvað til í því
að helstu áhrif af inngöngu Íslands, frá ESB
séð, verði þau að ákvarðanataka verður þyngri
í vöfum innan ESB?
Ég vil nú ekki tala mikið um hvað JeanClaude segir í viðtölum. Ísland passar mjög
vel í ESB ef við lítum til lýðræðishefðar og
efnahagsmála. Svo gætu skapast möguleikar
á flutningi orku til meginlandsins, hér er þekking í þeim geira og loks eru umhverfismálin.
Þá er Ísland vel staðsett í Atlantshafinu og
uppfyllir helstu skilyrðin fyrir inngöngu. Við
erum þegar nánir samstarfsaðilar á mörgum
sviðum. Um fiskinn vil ég ekki ræða að svo
stöddu, ekki fyrr en samningsafstaða beggja
aðila er ljós. En auðvitað er rétt sem kom
fram í viðtalinu að það var Ísland sem sótti
um aðild en ekki öfugt. Ísland er líka velkomið svo fremi sem það virðir reglurnar sem við
förum eftir.
Annað sem gerðist nýlega var að framkvæmdastjóri efnahagsmála hjá ESB, Olli
Rehn, talaði um að ESB gæti hjálpað Íslandi
að losna við gjaldeyrishöftin. Geturðu skýrt
það nánar, felst eitthvað meira í því en sérfræðiaðstoð?
Nei, ríkisstjórnin stendur sig mjög vel í
þessari vinnu með Seðlabankanum og AGS og
það eina sem við getum gert er að bjóða fram
sérfræðiaðstoð okkar, ef hennar er þörf. Það
eru allir sammála um að það eigi að losna við
höftin þegar ástandið batnar.

Hafa fundist lausnir fyrir alla
Að lokum segir Summa að um lok viðræðna
verði ekki hægt að geta sér til fyrr en á næsta
ári. Tímaramminn fari eftir íslenskum stjórnvöldum. Hann bendir á að þótt erfitt verði að
ná samkomulagi í málum sem fara gegn grundvallarprinsippum ESB, eins og þegar útlendingum er bannað eitthvað sem innfæddum er
leyft, hafi fundist margar „skapandi lausnir“
í samningaviðræðum ESB og umsóknarríkja:
„Það voru sex þjóðir sem stofnuðu ESB og svo
hefur verið gengið frá samningum við 22 til
viðbótar, ef við teljum Noreg með. Hingað til
hafa fundist lausnir fyrir öll þessi ríki.“

Ferill viðræðna ESB og Íslands, miðað við að þeim ljúki með samþykktum samningi:
16. júlí 2009 Alþingi samþykkir aðildarumsókn með
33 atkvæðum gegn 28.
23. júlí 2009 Utanríkisráðherra afhendir formanni ráðherraráðs ESB umsóknina.
9. september 2009 Spurningalisti ESB berst til Íslands

og er svarað sex vikum síðar.
24. febrúar 2010 ESB segir
að Ísland uppfylli öll skilyrði
sem umsóknarríki.

Íslands og ESB markar upphaf aðildarviðræðna.

17. júní 2010 ESB samþykkir að hefja aðildarviðræður við Ísland.

15. nóvember 2010 Fyrsti
rýnifundurinn haldinn, þar
sem löggjöf ESB og Íslands
er bornar saman til að sjá
hvar ber í milli.

27. júlí 2010 Ríkjaráðstefna

17. júní 2011 Áætluð dag-

setning síðasta rýnifundar.
? Ísland leggur fram
samningsmarkmið og ESB
afstöðu sína til þeirra.
? Samningaviðræður, sem
leiða til aðildarsamnings.
? Þjóðaratkvæðagreiðsla um
hann.

? Evrópuþingið og
öll aðildarríki ESB
samþykkja
aðild
Íslands.
? Alþingi breytir stjórnarskrá

og fullgildir
aðildarsamning.
? Þegar
Ísland er
tilbúið
(aðlagað)
gerist það aðildarríki.
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VETRARHÁTÍÐ Á KORPUTORGI
UM HELGINA
HUNDASLEÐAFERÐIR

FYRIR BÖRNIN

„PRÚTT Í UMBOÐSSÖLUNNI“

50%
afsláttur
af öllum
vörum

Bensínkort
að andvirði
20–300.000
fylgir öllum
seldum bílum

Vaffla með sultu og
rjóma og heitt kakó,
aðeins 300 kr.
um helgina.

SPARIÐ
15.000

LOKADAGAR
ÚTSÖLUNNAR
30% afsláttur
af outletverðum

SPARIÐ
3.000

GÖTUMARKAÐUR
Allar vörur á 500
eða 1.000 kr.

SPARIÐ
20.000

50%

40%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

25%

AFSLÁTTUR

SNYRTIVÖRUR

3 fyrir 2

60%

AFSLÁTTUR

25% afsláttur af bælum og dýnum
og útifatnaður á sérstöku tilboði
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S´NOB DE NOBLESSE

STINE GOYA

Tískumerkið er
afrakstur samruna
tveggja danskra
hönnunarmerkja.
Hönnun þeirra þykir
andstæðukennd;
látlaus en á sama
tíma kynþokkafull.

Hreinar línur
eru gæddar
lífi með þessu
stórskemmtilega
blómabelti.

RÜTZOU Klassískur blazer-jakki
og einfaldur kjóll
frá hönnuðinum
Susanne Rützou.

STINE GOYA

WOOD WOOD

Stine Goya er
einn fremsti
hönnuður Dana
um þessar
mundir. Hönnun hennar þykir
skara fram úr.

Karl-Oskar og
Brian Jensen sem
hófu listrænan
feril sinn sem
vegglistamenn í
Hróarskeldu.

HENRIK VIBSKOV

Hrein en flókin
snið einkenna
hönnun hins
danska Vibskov.

CHEAP MONDAY

Flott föt frá
sænska tískumerkinu Cheap
Monday. Einfalt,
látlaust en
afskaplega töff.

WACKERHAUS Wackerhaus

kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 2003. Hönnun
þess er einnig látlaus en
einstaklega klæðileg.

MYNDIR/COPENHAGENFASHIONWEEK

Töff látleysi
Skandinavísk hönnun hefur þótt merki um
gæði allt frá sjötta áratug síðustu aldar. Það sem
einkennir slíka hönnun er hreinar línur, notagildi og látleysi og hefur það lítið breyst á undanförnum áratugum. Á nýyfirstaðinni tískuviku í
Kaupmannahöfn mátti sjá að fatahönnuðir á
Norðurlöndum halda fast í rætur sínar og mátti
sjá að einfaldar línur, jarðlitir og þægindi voru í
- sm
hávegum höfð.

BAUM &
PFERDGARTEN Klass-

ískur grár
skokkur frá
hönnunartvíeykinu
Baum und
Pferdgarten.

Borgarveisla

28. apríl – 3 nætur

Prag

5.maí – 4 nætur

Barcelona
frá

79.900 kr.

frá

109.990 kr.

21. apríl – 4 nætur

31. mars – 4 nætur

Búdapest

Sevilla
frá

99.900 kr.

bókaðu beint á heimsferdir.is

frá
28. apríl – uppseld

89.900 kr.
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Ewing-fjölskyldan snýr aftur
Nýlegar fréttir þess efnis að til stæði að framleiða nýjan prufuþátt af Dallas, einni vinsælustu sápuóperu allra tíma, vöktu taumlausa gleði hjá mörgum fortíðarfíklum. Kjartan Guðmundsson grennslaðist fyrir um þáttinn og rifjaði upp gamla, góða tíma.

Þ

ættirnir um Ewingfjölskylduna sem bjó
á Southfork-búgarðinum í Dallas eru með
þeim vinsælli sem
gerðir hafa verið, en
þáttaröðin gekk óslitið frá árunum 1978 til 1991 og gat einnig af
sér fjórar sjónvarpsmyndir, þar á
meðal tvær sem framleiddar voru
eftir að sýningu þáttanna var hætt.
Hróður þáttanna barst víða um
heim, meðal annars til Íslands, og
ekki er ólíklegt að upphafsstefið góðkunna
flytji marga í huganum
aftur til níunda áratugarins þegar götur voru
allt að því auðar á sýningartíma Dallas, fyrst
á miðvikudagskvöldum
á RÚV, svo á mánudögum á Stöð 2 og löngu
síðar í endurflutningi á
Skjá Einum.
Á hápunkti vinsældanna voru ástir og
örlög Ewing-fjölskyldunnar líklega jafn títt
umræðuefni og veðrið
meðal landsmanna og
hafði líka víðtæk áhrif
á dægurmenninguna.
Til dæmis á Austurlandi þar sem kvennasveitin Dúkkulísurnar
söng um Pamelu í Dallas í vinsælu lagi og í Neskaupstað
starfaði hljómsveitin Sú Ellen, sem
nefnd var í höfuðið á einni af aðalpersónum sápunnar, svo fátt eitt sé
nefnt.
Enn þann dag í dag er vísað
til þáttanna í ýmsu tilliti. Til eru
þeir sem halda því fram að til að

komast almennilega til botns í hugarástandi þeirra sem ollu íslenska
efnahaghruninu þurfi ekki annað
en að horfa á nokkra þætti af Dallas. Á heimsvísu eru þeir síðan ófáir
sem telja að þættirnir hafi í raun
bundið enda á kalda stríðið, hvorki
meira né minna.

Framtíð Southfork í hættu
Því kemur það varla á óvart að fréttir sem riðu húsum í fjölmiðlum fyrir
skemmstu, þess efnis að til stæði að
endurlífga Dallas með
nýjum tilraunaþætti (e.
pilot) hafi hlotið mikla
athygli. Raunar hófu
áætlanirnar að kvisast
út strax á síðasta ári, en
það sem gerði útslagið
og kom Dallas kirfilega
fyrir milli tannanna á
fólki á ný var sú uppljóstrun að hinn 79 ára
gamli Larry Hagman
myndi aftur taka að sér
hlutverk illmennisins
J.R. Ewing, hlutverk
sem fáir gætu hugsað
sér í höndum nokkurs
annars leikara.
Einnig hefur verið
staðfest að hjartak núsa r i n n P at r ick
Duffy snýr aftur í hlutverki Bobbys og Linda
Gray sem Sue Ellen. Þá
hefur verið ákveðið að með hlutverk John Ross, alnafna og sonar
J.R., fari leikarinn Josh Henderson sem gert hefur garðinn frægan í Desperate Housewives. Loks
mun Jordana Brewster úr myndinni The Fast and the Furious leika
Elenu Ramos, þokkadís sem á í

Drengirnir
John Ross og
Christopher
líkjast feðrum sínum
í flestu, en
mögulega
eru þeir jafnvel enn verri.

■ KRUFIÐ

TIL MERGJAR Á MORGUNVAKTINNI

A

lls staðar var rætt um framgang Dallas á
Íslandi á níunda áratugnum, þar á meðal á
Morgunvaktinni í Ríkisútvarpinu í nóvember
1985, þar sem Flosi Ólafsson heitinn og Þórkatla
Aðalsteinsdóttir sálfræðingur voru gestir þáttarins og brutu sálarlíf aðalpersónanna til mergjar.
Í upptöku af spjallinu, sem fáanlegt er á vef RÚV,
reynist Þórkatla sannspá um örlög þeirra John
Ross og Christophers Ewing, sem þá voru aðeins
litlir drengir, og segir þá væntanlega eftir að ber- FLOSI ÓLAFSSON
ast á banaspjótum í framtíðinni. Persóna Lucy var
Dallas-sérfræðingum RÚV einnig hugleikin eins og heyrist í eftirfarandi broti úr samtalinu:
Flosi: „Hver þyrfti ekki sálfræðilega aðstoð þarna, kannski allra
helst Lucy litla? Lucy sem var sem yngri stúlka, ég man það vel,
hún var ákaflega fjöllynd. Hún leitaði yfirleitt á alla karlmenn, eins
og stúlkum er nú stundum lagið og ekkert við því að segja í sjálfu
sér. En henni varð ekkert ágengt fyrr en henni var nauðgað. Og
eftir það verður hún svona óskaplega kynköld, vesalings stúlkan.
Og þessi kynkuldi háir henni náttúrlega. Ég veit ekki nema að hún
þurfi virkilega á sálfræði- og félagsfræðilegri aðstoð að halda.“
Þórkatla: „Ég er alveg sammála þér þar. Mér finnst hún að vísu
aðeins vera að komast yfir það versta.“
Flosi: „Hún er að þiðna, það er alveg rétt. Hún er að þiðna.“

VONDUR DRAUMUR Frægt varð þegar

Pamelu, eiginkonu Bobby Ewing,
dreymdi heila seríu af Dallas og þar á
meðal dauða Bobbys. Henni brá heldur
en ekki í brún þegar hún vaknaði, gekk
inn á baðherbergi og sá þar eiginmanninn í öllu sínu veldi í sturtunni.

ástarsambandi við frændurna John
Ross og Christopher, son Bobbys og
Pamelu, en enn hefur ekki verið tilkynnt hver fer með hlutverk hans.
Raunar mun ætlunin sú að leggja
höfuðáherslu á persónur þeirra John
Ross og Christophers í hinu nýja
Dallas, þar sem þeir elda grátt silfur eins og feður þeirra forðum.
Eðli málsins samkvæmt eru margar vefsíður úti í heimi tileinkaðar
Dallas og halda stjórnendur þeirra
vart vatni yfir því sem í vændum
er. Ultimatedallas.com (sem birtir
reglulega viðtöl við meðlimi Dallasleikhópsins og býður meðal annars
upp á „live“-netspjall áhugasamra
gesta við Charlene Hilton, sem lék
Lucy eins og margir muna, í dag)
hefur komist yfir nokkur þemu
sem væntanlega munu koma fyrir í
nýja þættinum, sem kemur til með
að heita Changing of the Guards, og
eru þau sem hér segir:
Ewing-fjölskyldan á í innbyrðis
stríði vegna ævafornra mála. Ein
■ CLIFF

SOUTHFORK Sumir vilja meina að Dallas-þættirnir hafi bundið enda á kalda stríðið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

af upphaflegu aðalpersónunum er
við dauðans dyr. Haldið er brúðkaup sem sótt verður af nokkrum Dallas-leikurum úr fortíðinni.
Framtíð Southfork-búgarðsins er í
hættu. Bobby er hamingjusamlega
giftur. Drengirnir John Ross og
Christopher líkjast feðrum sínum í
flestu, en mögulega eru þeir jafnvel
enn verri.
Hljómar spennandi. Í viðtali á

BARNES Á ÍSLANDI

Þ

að varð uppi fótur og fit þegar leikarinn Ken
Kercheval, sjálfur Cliff Barnes úr Dallas, kom í
stutta heimsókn til landsins í apríl árið 1983 þegar
vinsældir þáttanna voru í hámarki. Tilefni komu
leikarans var fjáröflun SÁÁ vegna byggingar nýrrar
sjúkrastöðvar í Grafarvogi. Kercheval kynnti sér
starfsemi samtakanna og flutti ávörp fyrir vistmenn
á Sogni og Silungapolli, auk þess að koma fram í sjónvarpsþætti þar sem hann ræddi um áfengissýki og
reynslu sína af henni.
„Ef ég get bjargað einum manni frá alkóhólisma
með þessari heimsókn minni þá er ég ánægður,“
sagði Kercheval í viðtali við DV við komu sína hingað og lýsti því jafnframt að hann hefði verið alkóhólisti frá því að hann var tvítugur. Síðustu árin áður
EKKI AÐDÁANDI DALLAS Þórarinn Tyrfingsson og Othar
en hann hætti hefði hann drukkið á hverjum degi og Patersen sýna Ken Kercheval sjúkrastöð SÁÁ sem þá var í
jafnvel í vinnunni. „Ég var orðinn svo slæmur um
byggingu í Grafarvogi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
tíma að þegar ég mætti í stúdíó eitt sinn greip ég
handrit og hóf lestur. Einhver spurði mig að því hví ég væri að lesa þetta því að búið væri að taka upp
atriðið. Ég hafði gjörsamlega gleymt því. Þetta er aðeins eitt dæmi,“ útskýrði leikarinn og bætti við að
það hefði tekið hann mörg ár að segja alfarið skilið við Bakkus bróður.
Í viðtalinu var Kercheval hressilega hreinskilinn þegar hann var spurður hvort honum þætti Dallasþættirnir góðir. „Nei,“ svaraði hann og bætti við að hann myndi líklega ekki fylgjast sjálfur með
þáttunum sem venjulegur áhorfandi.

VETRARHÁTÍÐ
KORPUTORGI 11. - 13. febrúar

téðri Ultimatedallas.com er Larry
Hagman borubrattur og handviss
um að nýi tilraunaþátturinn eigi
eftir að skila sér í mörgum þáttum í
viðbót. „Það er frábært að vinna að
þessum þáttum á ný. Allir aðstandendur eru mjög fagmannlegir og
vinalegir, sem er gott því ég gæti
þess vegna átt eftir að vinna með
þessu fólki næstu fimm árin,“ segir
Larry.

einfaldlega betri kostur

50%

afsláttur

40%

afsláttur
af öllum
púðum
SHARON. 3ja sæta sóﬁ m/legubekk. Brúnt/grátt leður.
H:90, D:88/160, L:310 cm. Verð 299.900,- NÚ 149.950,-

Bjóðum uppá
vaxtalaust
lán til 6 mánaða

sendum um allt land

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík, sími 522 4500 www.ILVA.is
mánudaga - föstudaga 11-18:30, laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18

heimili &

hönnun

Klassísk
hönnun í
nýju ljósi
Ungir hönnuðir
létu ljós sitt skína í
Stokkhólmi. Þeirra
á meðal var Jaeuk
Jung.
SÍÐA 6

Mikill græjukarl

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÝBÍLI ]

Ásgeir Kolbeinsson útvarpsmaður kann vel
við sig í miðbænum.
SÍÐA 2

febrúar 2011

Skandínavísk hönnunarveisla
●

Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokkhólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar
hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir
gefa góða mynd af þeim straumum sem
einkenna skandinavíska hönnun og þangað
flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsvæðið er stórt og yfirgripsmikið
en einnig eru sýningar víðs vegar um
borgina. Í ár var viður alls ráðandi, eins og
oft áður enda grunnefni í skandinavískri
framleiðslu. Náttúrulegar áferðir og
umhverfisvænar framleiðsluaðferðir nutu
sín í bland við skæra og sterka liti. Einnig

voru pastellitir áberandi og má segja að
hvítt og svart sé á undanhaldi.
Það gætir afturhvarfs til eldri tíma
hjá ungum fyrirtækjum en með samtíma
framleiðsluháttum. Efni eins og kopar og
messing sáust víða svo ekki sé minnst á
prjónaða, heklaða og ofna ull. Þægindi og

OKKAR BESTA ÞVOTTAVÉL Á ÓTRÚLEGU VERÐI
1600 snúningar / 8 kg
^YZVh[dga^[Z
Hljóðlátur kolalaus mótor
Mjög sparneytin á rafmagn og vatn
Sterkbyggð - tromla og belgur úr ryðfríu stáli
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TILBOÐ
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mýkt voru áberandi í mótsögn við harðar
línur módernisma sem hefur verið vinæll
undanfarin ár. Skandinavísk hönnun er þó
alltaf stílhrein og einfaldleikinn í fyrirrúmi en í ár var hann óvenju hlýlegur. - she
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2 heimili&hönnun

hönnun

GÓÐ KAUP … fyrir áhaldasafnið

Legubekkur
frá Artanova.
Punkalive
Pavilion,
„High Roller“-sólstóll.

Húsgagnasýning
í Köln

I

hönnun

„Uppáhaldsstaðurinn á heimilinu er í sófanum, þar hlamma ég mér niður við sjónvarpsgláp eða vinn í tölvunni.“

Klassísk
hönnun í
nýju ljósi
Ungir hönnuðir
létu ljós sitt skína í
Stokkhólmi. Þeirra
á meðal var Jaeuk
Jung.
SÍÐA 6

Mikill græjukarl

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÝBÍLI ]

Ásgeir Kolbeinsson útvarpsmaður kann vel
við sig í miðbænum.
SÍÐA 2

febrúar 2011

Skandínavísk hönnunarveisla
●

Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokkhólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar
hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir
gefa góða mynd af þeim straumum sem
einkenna skandinavíska hönnun og þangað
flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsvæðið er stórt og yfirgripsmikið
en einnig eru sýningar víðs vegar um
borgina. Í ár var viður alls ráðandi, eins og
oft áður enda grunnefni í skandinavískri
framleiðslu. Náttúrulegar áferðir og
umhverfisvænar framleiðsluaðferðir nutu
sín í bland við skæra og sterka liti. Einnig

Léttur og þægilegur þeytari
frá Bodum fyrir froðuna í
kaffið. Líf og list, Smáralind.
Verð: 2.120 krónur.

Flottur sófi
frá Sahco.

MM Köln er húsgagnasýning þar
sem kynntar eru húsgagnalínur
framtíðarinnar. Þar sýna birgjar frá
öllum heimshornum það nýjasta sem
þeir hafa upp á að bjóða. Á sýningunni sem haldin var í lok janúar gat að
líta fjölbreytta hluti, litagleði var ráðandi
eins og sjá má á myndunum.

heimili &

Güde-hnífarnir eru
handsmíðaðir. Eru til í
ýmsum stærðum en einn sá
algengasti, kokkahnífurinn, kostar
15.270 krónur. Kokka, Laugavegi 47.

Ola Wihlborg er
rísandi stjarna,
hefur t.d. hlotið
Red Dot Design
Award. Þessi stappari er úr hans
smiðju. IKEA,
Kauptúni 4.
Verð: 795 kr.

voru pastellitir áberandi og má segja að
hvítt og svart sé á undanhaldi.
Það gætir afturhvarfs til eldri tíma
hjá ungum fyrirtækjum en með samtíma
framleiðsluháttum. Efni eins og kopar og
messing sáust víða svo ekki sé minnst á
prjónaða, heklaða og ofna ull. Þægindi og

mýkt voru áberandi í mótsögn við harðar
línur módernisma sem hefur verið vinæll
undanfarin ár. Skandinavísk hönnun er þó
alltaf stílhrein og einfaldleikinn í fyrirrúmi en í ár var hann óvenju hlýlegur. - she
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● Forsíðumynd: Stockholmsmässan Útgáfufélag:
365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000
Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og
Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is Auglýsingar:
Hlynur Þór Steingrímsson s. 512 5439 Útlitshönnuður:
Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is.

OKKAR BESTA ÞVOTTAVÉL Á ÓTRÚLEGU VERÐI
1600 snúningar / 8 kg
^YZVh[dga^[Z
Hljóðlátur kolalaus mótor
Mjög sparneytin á rafmagn og vatn
Sterkbyggð - tromla og belgur úr ryðfríu stáli
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EVERYTHING MATTERS.

FRÉTTIR
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ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

MEIRI HALLDÓR
BALDURSSON

m.visir.is

Fáðu Vísi í símann
og iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja
„like“ við Vísi á Facebook geta unnið
óvænta vinninga í hverri viku.

Meiri Vísir.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eins og hótel í útlöndum
Ásgeir Kolbeinsson sjónvarpsmaður hefur komið sér fyrir
í miðbænum og kann vel við
sig þar.
„Þetta er eins og að búa á hóteli í
útlöndum. Alltaf eitthvað að gerast fyrir utan gluggann,“ segir
Ásgeir, sem flutti í húsið nýtt og
gerði engar breytingar. „Enda
var ég búinn að standa í svo miklum framkvæmdum við íbúðina á
undan,“ segir hann hlæjandi. Annars segist hann mikið fyrir framkvæmdir. „Mér finnst mjög gaman
að taka eitthvað í gegn og þá eitthvað eldra. Það er alltaf persónulegra og skemmtilegra þegar
maður gerir hlutina sjálfur.“
Uppáhaldsstaður Ásgeirs er í
sófanum. Þar situr hann með fartölvuna eða horfir á sjónvarp. Hann
segist græjukarl. „Það er strákagenið, ég þarf ekki að stíga mörg
skref í íbúðinni til að geta gripið
í eitthvert tæki.“ En þó að Ásgeir
eyði miklum tíma í tölvunni segist
hann nota eldhúsið líka og er góður
kokkur. „Ég gef mér það allavega.
Á sumrin er kveikt á grillinu allan
sólarhringinn og ekkert eldað nema
hægt sé að grilla það.“
Litríkur páfagaukur sem Ásgeir
hefur gefið nafnið Jasmine lætur
nú heyra í sér. „Hún er frekjan á
heimilinu,“ segir hann hlæjandi.
„Ég hef alltaf haft gaman af páfagaukum og það lífgar upp á heimilislífið að hafa gæludýr. Hún situr
oft á öxlini á mér þegar ég er að
vinna.“
- rat

Ásgeir er græjukarl og þarf ekki að labba langt á milli tækja.
Stílhreint og
létt yfirbragð.

Iðandi Laugavegurinn undir svölunum
þar sem Ásgeir grillar öllum stundum á
sumrin.

-20%

Skenkur

Stækkanlegt hnotuborð

Breidd: 150cm
Verð:129.900,ÚTSÖLUVERÐ:

160(248)x100
Verð: 139.900,ÚTSÖLUVERÐ:

103.920,-

97.930,-

-30%

-20%

-30%

-20%

TV skenkur
í hnotu
Breidd: 183cm
Verð: 99.900,ÚTSÖLUVERÐ:

79.920,-

ÚTSÖLULOK
VERONICA
TUNGUSÓFI

Skenkur í hnotu

Borð í hnotu

Breidd: 150cm
Verð: 119.000,ÚTSÖLUVERÐ:

180x100
Verð: 99.900,ÚTSÖLUVERÐ:

95.200,-

69.930,-

20-50% AFSLÁTTUR
SWING
SÓFASETT

-25%

Stærð: 260x165
Verð: 236.000,ÚTSÖLUVERÐ:

-30%

3ja sæta
Stærð: 210cm
Verð: 149.000,ÚTSÖLUVERÐ:

177.000,-

104.300,2,5 sæta
Stærð: 180cm
Verð: 135.000,ÚTSÖLUVERÐ:

94.500,-30%

-25%

YASAM
tungusófi
Stærð: 212x157
Verð: 169.900,ÚTSÖLUVERÐ:

-30%

Stærð: 285x165
Verð: 245.000,ÚTSÖLUVERÐ:

183.750,-

118.930,-

PALMA 4ra sæta leðursófi

AIR tungusófi

-25%

-25%

-30%

RENO leðurstóll

VIOLA stóll

MOSS leðurstóll

Verð: 16.900,ÚTSÖLUVERÐ:

Verð: 18.900,ÚTSÖLUVERÐ:

Verð: 16.900,ÚTSÖLUVERÐ:

12.675,-

14.175,-

11.830,-

Stærð: 280cm
Verð: 237.000,ÚTSÖLUVERÐ:

165.900,-

Opið mán-fös: 10.00-18.00
Opið um helgina: lau: 10.00-16.00 - sun: 13.00-16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Óþreytandi
– engin áhöld um það

2
1
3

4

5

7
6

9
8

Sitthvað frá Stokkhólmi
1. Fatastandur Källemo kynnti líflega
fatastanda eftir hina
sænsku Önnu Kraitz.

Það er ekki að ástæðulausu að þeytarinn
og önnur áhöld frá Rösle eru með fimm ára
ábyrgð – þau eru einfaldlega óþreytandi. Þetta
gróna þýska fyrirtæki hefur framleitt hágæða
eldhúsáhöld úr stáli í nær hundrað ár og er
reynslunni ríkara. Rösle leggur mikla áherslu
á gæði og stílhreina hönnun.

2. Hægindi Källemo
sýndi notalega hægindastóla eftir Matti
Klenell.

3. Gubi Danska fyrirtækið Gubi hefur tekið
í framleiðslu ljós sem
hönnuð voru af Greta
Grossman á árunum
1930-40. Þessi, frekar

óþekkti hönnuður, gerði
marga frábæra hluti
á árum áður en núna
eftir fráfall hennar hafa
lamparnir komið aftur í
framleiðslu.

4. Ilmari Tapiovaara
Eldri hönnuðir fá verðskuldaða athygli líkt
og Ilmari Tapiovaara
sem hefur teiknað
marga klassíkera. Artek
framleiðir nú hönnun
hans og var stólnum
Mademoiselle sérstak-

lega gert hátt undir
höfði í ár.

5. Græna herbergið

7. Strengir Åsa Alvi
Kärner hannaði þennan
frumlega stól.

Ungir og upprennandi
hönnuðir fá Græna herbergið til umráða. Í ár
voru margir gullmolar
í boði, t.d. kollar eftir
Sami Kallio.

8. Norsk hönnun

6. Prjónastóll Miriam

9. Bakkaborð Nemandi frá Osló bjó til
skemmtilegt borð sem
hæglega má nota sem
bakka.

Ortwed úr Danmarks
Design Skole hannaði
stól sem bólstraður er
með prjónaefni.

Nemendur frá Listaháskólanum í Osló
sýndu stól sem sækir
innblástur sinn í leigubílstjórasæti.

1

12. febrúar 2011 LAUGARDAGUR

Söngstund verður í Gerðubergi á morgun frá klukkan 14 til
16. Syngjum og kveðum um fjölskylduna og börnin er
yfirskriftin að þessu sinni og verða íslensk alþýðulög og
erlend þjóðlög flutt. Fjöldi listamanna kemur fram, þar á
meðal Pétur Eggerz. Ókeypis aðgangur. Nánar á gerduberg.is.
Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
Helgarplanið hjá Andreu Róberts hljóðar upp á sund, sprikl, saumaklúbb, skírnarveislu og vöfflubakstur.
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ALLRA VEÐRA KÁPUR ,
ÚTSÖLUVERÐ

Ég er
fröken
fílófax

ÚTSÖLUVÖRUR

50%-60% -70%

Laugavegi 63 • s: 551 4422

Gjafabréf í dekur
frá NordicaSpa
Hverju gjafabréfi fylgir aðgangur að heilsulind
NordicaSpa. Þar er boðið upp á höfuð- og
herðanudd í heitu pottunum!
Nuddmeðferðir
Líkamsmeðferðir
Snyrtimeðferðir

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

A

Heilsurækt
Námskeið

n

Valentínusargjö
fi

www.nordicaspa.is
Pantanir og upplýsinar í síma: 444-5090

llir dagar eru skipulagðir
hjá mér frá A til Ö því ég
er fröken fílófax!“ segir
Andrea Róberts, mannauðsstjóri hjá Tali, spurð hvað hún
ætli að aðhafast um helgina. „Ætli
ég fari ekki í sund? Ég er barnshafandi og er að reyna að hreyfa
mig eitthvað,“ segir hún. Aðspurð
kveðst hún hálfnuð á meðgöngunni
og vera mun afslappaðri en þegar
hún gekk með soninn Dreka sem er
tveggja ára. „Ég er ekki endilega að
spá í núna hvað stendur á blaðsíðu
14 í meðgöngubókinni!“ útskýrir
hún hlæjandi.
Skírnarathöfn í fjölskyldunni er
á dagskránni í dag hjá Andreu og í
kvöld saumaklúbbur. „Ég hef aldrei
falið það að ég er Eurovision-nörd
og við vinkonurnar munum fylgjast
vel með keppninni í kvöld.“

Vöfflubakstur fyrir væntanlega kaupendur að sveitasælunni
er meðal verkefna á morgun hjá
Andreu því hún og unnustinn, Jón
Þór Eyþórsson, eru að selja eignir
sínar í Kjósinni eftir fjögurra ára
búsetu þar. „Það hefur alltaf blundað í mér bóndi og það var tilraunaverkefni hjá mér og kærastanum
að flytja upp í sveit. Þetta hefur
verið rosa kósí, enda erum við með
hektara af skógi, gestahús og heitan nuddpott við húsið,“ lýsir hún
og viðurkennir að hvergi sé hægara að hlaða batteríin en í sveitinni.
Andrea upplýsir að fjölskyldan hafi
eiginlega verið ættleidd af bændunum í kring. „Það er yndislegt
krydd í tilveruna að lítil lömb taki
á móti manni í hlaðinu eða að hafa
hesta í innkeyrslunni þegar maður
kemur heim eftir vinnu,“ segir

hún. „Auðvitað verður viss söknuður. Það verður heví kveðjupartí
og knús á bændur og búalið.“
En af hverju að flytja? „Ja, það
skrifast bara á flökkugenið í mér,“
svarar Andrea glaðlega. „Ég hef
aldrei verið lengur en tvö ár á
hverjum stað. Þegar ég er búin að
gera upp og grisja það sem þarf
á hverjum stað þá er ég tilbúin í
næsta. Mér finnst heldur ekkert
mál að flytja. Því fylgir hreinsun
og ég safna ekki að mér hlutum.“
Hvað við tekur kveðst Andrea
ekki vita fyrr en hún finnur staðinn. „Vonandi tekst okkur kærustuparinu að finna einhvern sælureit
í framtíðinni svo við getum haldið áfram að gróðursetja. Við erum
komin með helgræna fingur. Það er
meðal þess sem sameinar okkur.“
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gun@frettabladid.is

Félag eldri borgara í Reykjavík og
nágrenni heldur dansleik að Stangarhyl 4
annað kvöld frá klukkan 20 til 23. Danshljómsveitin Klassík leikur lög við allra hæfi.

Formúlan á Korputorgi

LA G ER S AL A

Búast má við spennandi viðureign þegar þriðja umferðin í Íslandsmóti smábíla fer fram á Korputorgi í dag. Þar
mæta til leiks félagar í Smábílaklúbbi Íslands með öflug leiktæki sem geta náð allt að 90 kílómetra hraða.

Gönguskór

Þeir eru ef til vill ekki stórir í
sniðum en glæsilegir og ótrúlega
hraðskreiðir, keppnisbílarnir sem
taka þátt í þriðju umferð Íslandsmóts Smábíla ehf. – SBKÍ Onroad,
á Korputorgi í dag. Þar hefur verið
lögð 130 metra akstursbraut þar
sem nokkrir félagar úr Smábílaklúbbi Íslands ætla að leggja allt
undir. Marteinn Sigurðsson, meðlimur og bílaáhugamaður, er klár
í slaginn.
„Búast má við mjög spennandi
viðureign í dag. Fyrst eru tvær
tímatökur, sem ráða rásröðinni, og
svo þrjár keppnisumferðir. Fjörutíu mínútur eru á milli þeirra og
niðurstaðan úr þeim ræður sigri.“
Þannig lýsir hann fyrirkomulaginu
og bætir við að keppt sé í þremur
flokkum: 16 ára og yngri, 6,5 Turn
Modified og 9,6 Turn Super Stock,
en vélarstyrkur ræður í hvorum af
tveimur síðarnefndu flokkunum
menn lenda.
„Þessir bílar eru misöflugir, geta
komist upp í 90 kílómetra hraða,
verið fjórhjóladrifnir, með sjálfstæða fjöðrun og gerðir úr kolefnistrefjum að utan, sem hefur talsvert
um það að segja hversu hraðskeiðir þeir eru. Þetta eru eiginlega
smækkaðar útgáfur af keppnisbílum í Formúlunni og geta kostað hátt
í 150.000 krónur, fyrir utan varahluta- og viðgerðarkostnað,“ segir
Marteinn, sem mætir til leiks með
X-Ray T3, en á þess utan sex bíla af
ólíkum stærðum og gerðum.
Á honum má heyra að andrúmsloftið geti oft orðið spennuþrungið í
keppninni. „Menn leggja heilmikið

Opnunartími
virka daga 12-18
laugardag 12-16
Verð áður 14.995

www.xena.is

Verð
Ve
r nú 9.99
rð

Grensásvegi 8 - 108 Reykjavík - 517-2040
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Fáðu Vísi í símann
og iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja
„like“ við Vísi á Facebook geta unnið
óvænta vinninga í hverri viku.

02663

Meiri Vísir.

NÁM Í DANMÖRKU
HJÁ VIA UNIVERSITY COLLEGE Í HORSENS
BJÓÐUM VIÐ UPP Á MARGVÍSLEGA MENNTUN
Í BOÐI ER:
Á ENSKU OG DÖNSKU
• Byggingafræði
• Véltæknifræði
• Byggingaiðnfræði
• Markaðshagfræði
• Byggingatæknifræði

Á ENSKU
• Tölvutæknifræði
• Framleiðslutæknifræði
• Útﬂutningstæknifræði
• BS í Markaðsfræði

Á DÖNSKU
• Véltækni
• Landmælingar
• Vöruþróun og
tæknileg sameining
• Aðgangsnámskeið

KYNNINGARDAGUR Í RÁÐHÚS REYKJAVÍKUR:
Fulltrúi skólans Johan Eli Ellendersen, verður á Íslandi laugardaginn
19. febrúar 2011, frá 11-16. Áhugasamir geta haft samband í síma 8458715.
Leggið inn skilaboð og við munum hringja til baka.

VIAUC.DK/HORSENS

VIA UNIVERSITY COLLEGE
Chr. M. Østergaards Vej 4
DK-8700 Horsens

Tel. +45 8755 4000
Fax: +45 8755 4001
Mail: tekmerk@viauc.dk

Menn leggja allt undir í dag, segir Marteinn, hér með X-Ray T3.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

á sig til að ná betri tíma, keyra
kannski 300 til 400 hringi daginn fyrir keppni til að æfa sig.
Þannig að það er mikið keppnisskap í mannskapnum þegar
mætt er á svæðið.“
Þess á milli segir hann
meðlimi „leika sér“ saman
í mesta bróðerni. „Við höldum æfinga- og leikkvöld á
Korputorgi alla sunnudaga í
vetur. Öllum er frjálst að mæta
með eigin bíla, félagar fá frítt inn
en aðrir þurfa að greiða 500 hundruð krónur fyrir bíl.“ Að hans sögn
er ágætlega mætt, en meðlimir
eru 80 talsins og á breiðu aldursbili, frá 10 ára upp í fimmtugt og
karlar í yfirgnæfandi meirihluta.
„Ætli ástæðan sé ekki bara að fleiri
karlar en konur áttu fjarstýrða bíla
í æsku.“

Talið
berst aftur
að mótaröðinni,
sem Marteinn segir vera
hálfnaða. „Henni lýkur í apríl og
þá kemur í ljós hver ber sigur úr
býtum,“ segir hann. Og verðlaunin?
„Verðlaunagripur og svo auðvitað
sigurgleðin,“ segir hann og brosir
út í annað.
Tímatökur hefjast í dag klukkan 10 en keppnin klukkan 13 og
er öllum frjálst að fylgjast með.
Nánari upplýsingar á www.sbki.is.
roald@frettabladid.is
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Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 5272424
www.bilaogvagnasalan.is

BÍLAR &
FARATÆKI

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn
og á skrá.
www.hofdabilar.is
Grand Cherokee Laredo árg. 2005 4x4
4.7L ekinn 117þ. km leðursæti rafm. í
öllu, dvd spilari. Verð 2490þús. Skipti á
ódýrari. Uppl. í s. 898 0771.

Nissan Double Cab DIESEL Árgerð
07/2006, ekinn 114þ.km, bsk, góður
bíll! Er á staðnum. Ástandsskoðun
til. Frábært verð aðeins 1.590.000kr!
Raðnúmer 151238. Nánari upplýsingar
á www.stora.is.

VW POLO COMFORTLINE. 12/07,
ekinn 41 Þ.KM, SJÁLFSKIPTUR. TILBOÐ
1.350.000.STG Rnr.220598

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is
TOYOTA LAND CRUISER 150 GX. Árg
2010, ek. 8 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur,
gluggahlífar, húddhlíf, dráttarbeisli ofl.
Verð 9.990 þús Rnr.191766

SKODA OCTAVIA AMBIENTE. Árgerð
2005, ekinn 100 Þ.KM, SJÁLFSKIPTUR.
TILBOÐ 1.290.000.STG Rnr.101781

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

VW GOLF COMFORTLINE . Árgerð 2000,
ekinn 133 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
630.000. Vertu klár fyrir sumarið.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 5272424
www.bilaogvagnasalan.is

Ford Exsplorer Eddie Bauer 2002 4.0
ssk leður lúga Fallegu bíll ekinn 119
þús km skoða skipti Tilboð 1390 Bílinn
er Staðsettur hjá Bílfang Malarhöfða
567 2000.

FORD MUSTANG GT PROCHARGER 540
HÖ. Árgerð 2006, ekinn aðeins 6 þ.km,
Mikið af aukahlutum, verulega flottur
bíll! Verð 5.990.000. Skoðar ýmis skipti!
#282322 Bíllinn er í salnum!

DODGE RAM 2500 QUAD 4X4 ST
LARAMIE 37“. 01/2007, ekinn 55 þ.km,
DIESEL, sjálfskiptur, slider í palli- 37“
breyttur og jeppaskoðaður - búið að
skipta um krossa, spindla og stýrisstangir (setja alvöru) - ryðvarinn- 1
eigandi Verð 6.480.000. #281830 Vill
gjarnan skipta á LC 100 - Bíllinn er á
staðnum!

Hummer H3 SUV, árg. 2006, ek. 16þús.
km, sjálfsk, 33“ dekk, 2x felgugangar,
Off road pakki, Þetta er sá flottasti, einn
með öllu og lítur út sem nýr!, Ásett verð
aðeins 4990þús,kr, er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

PORSCHE CAYENNE TURBO. Árg. 2008,
ek. 65 þ.km Hlaðinn búnaði Verð
14.500 þús Rnr.132622

M.BENZ E 200 CGI BLUEEFF
AVANTGARDE Vel Búinn Árg. 2010, ek.
24 þ.km Sjálfskiptur.Eiðir ca 7-9 lítrum
Verð 7690 þús. Rnr.143760

Til sölu Ford Transit TDCI árg‘05, ek.109
þús, disel. Gott eintak. Uppl í s. 892
0378

!!! TILBOÐ 450Þ TILBOÐ

Subaru Legacy Wagon 4x4 2.0 sjálfskiptur árgerð 2001 ek. 230 sk 2011
búið að skipta um tímareim uppl. s
777-3077.

Bílar til sölu

Toyota Avensis wagon 1,6L árg ‚99 Ek.
240þús, Beinskiptur. Vel með farinn
nýupptekin gírkassi Ný kúppling. Sk.
2012 Topp eintak Verð 480 þús Uppl.
í s. 663 1900.

BENZ SPRINTER, 15 manna, Sjálfskiptur,
Diesel, 4x4 eðalvagn með öllu. Ásett
verð 8.200.000 ekinn um 80 þús. 2008
árgerð uppl. í síma 6600288

Toyota Landcrusier GX Diesel 7 manna
Ekinn, 82 þús. ný dekk. Árgerð 06/2007
Sjálfskiptur ásett verð 5.950þ. fæst á
5.250þ STAÐGREITT. 3 mánaða verksmiðjuábyrgð. Möguleiki á 70% láni.
Skoða skipti. Uppl. í síma 6600288

Porshe Cayenne Árg. ‚04 ek. 105þ.km.
Verð 3,495 m. S. 822 7078.

Toyota Hilux 2005 38“ Með öllu! Verð
3,9 m.kr. TILBOÐ 2,9 m.kr. S. 770
3322.

DIESEL TOYOTA RAV4, 2008 árgerð,
ekinn 75 þús. Bíll í verksmiðjuábyrgð.
Ásett verð 3.400.000 skoða skipti, uppl.
í síma 8985651

BMW X5 3.0D E70. 10/2007, ekinn 42
þ.km, DIESEL, sjálfskiptur, leður ofl.
umboðsbíll! Verð 7.790.000. #320433
Bíllinn er í salnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Til sölu Volvo XC 90 2007/8 sjsk. 7
manna. leður 8 cyl. 4.4 l.eyðir 12-13.
Ekinn 53 þús. Gott verð. Sími 897
1458.
SKODA OCTAVIA COMBI. Árg. 2001,
ek. 115 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Tilboðasverð Fyrstur kemur Fyrstur fær
Verð 590 þús Rnr.191763

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Tilboð Toyota Rav4, 2007 árgerð, sjálfskiptur, 3 mánaða verksmiðjuábyrgð,
ekinn um 77 þús. Ásett verð um
2.890.000 fæst á 2.450.000 Möguleiki
á 70% láni. Skoða skipti Uppl. í síma
8985651
Hyundai Santa Fe 05‘ leðursjálfsk, cd,
krókur, fjarstart fyrir kuldann, er á vetrardekkjum, góður bíll ek 117þ. Ofurtilb.
1390 þús! Fyrstur kemur fyrstur fær!
uppl í síma 891 6769.

Til sölu ssk. Suzuki Grand Vitara bensín,
árg 05‘ ek. 35.000þ.km. Ásett verð:
1.850þ.kr. Uppl í s: 867 8365 Kristján.
DIESEL Toyota Auris 1.4 Terra beinskiptur, mjög sparneytinn, ekinn 57 þús.
skráður 6/2008, bíll í ábyrgð, Ásett verð
2350þ fæst á 1990þ. Möguleiki á 70%
láni. Uppl. í síma 6600288

Erum með pizzastað til sölu í nýju
hverfi. Eini pizzastaðurinn í nágrenninu.
Hagstæð húsaleiga og lítill launakostnaður. Öll tæki í góðu standi. Skoðar
skipti á skuldlausum bíl eða bílum.
Ásett verð 4990þ

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Til sölu Mazda 2200 árg. ‚99. Nýjar
bremsur, sk. ‚12 og mikið endurnýjaður.
S. 863 8556.

MMC PAJERO DID 3.2 DÍSEL GLX 33“.
Árgerð 2003, ekinn 162 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. Tilboðsverð 2.590.000.

PEUGEOT PARTNER. Árgerð 2005, ekinn
86 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
790.000. Góður Staðgreiðsluafsláttur

KTM 450 EXC. Árgerð 2005, ekinn 100
vinnust., BENSÍN, 5 gírar. Verð 620.000.
Flott Hjól
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JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO
4X4. Árg 2007, ekinn 65 þ.km, bensin,
Sjálfskiptur. Verð 2.990. þús. ER INNI Í
SALNUM OKKAR. Rnr.102391

LAND ROVER DISCOVERY II SE.
Árg 2003, ekinn 89 þ.km, bensin,
Sjálfskiptur.. Verð 2.690. þús . lán
1.250. þús Rnr.152360

DIESEL Toyota Yaris Terra 1.4 beinskiptur 6/2009 árgerð, bíll í ábyrgð, ekinn
60 þús. ásett verð 1.890 þús. fæst á
1750 þús. uppl. Í síma 6600288

Musso árg. ‚98 Sk.‘11. Ný dekk, negld. 4
cyl bensín. Eyðir 11.5 langk. Verð 250þ.
Uppl. í s. 898 3206.

Vanetta árg ‚98 sk. ‚11. Nýr geymirbremsur-vatnsdæla. Verð 190þús. eða
tilboð. S.772 0040.
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Toyota Landcrusier GX Diesel 5 manna
Ekinn, 65 þús. Árgerð 06/2008, bíll
í verksmiðjuábyrgð. Sjálfskiptur ásett
verð 6.700þ. fæst á 6.150þ STAÐGREITT.
. Möguleiki á 70% láni. Skoða skipti.
Flottur bíll sem lítur vel út. Uppl. í síma
8985651

Toyota Avensis ‚05 og
Subary Legacy ‚05

Toyota Avensis sedan, ek. 89þ, beinsk,
platínumgrár. v.1.650þús. Subaru
Legacy station, ek. 84þ ssk, grár, 165hö,
v.1.850þús. (1,2 yfirtakanlegt). Uppl. í
s. 844 4615

Willys CJ 7 einn með öllu 350 sbc
flækjur nitro, patrolhásingar læsingar,
gormafjöðrun, 44“ dekk bedloc felgur,
160 l áltankur loftdæla. Verð 1.550.000
S. 867 7604

0/23#(%  452"/ 4%#(!24 RGERÈ 
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Chrysler Town & Country árg.2005,
ekinn 118þús tilboð 2.1 m. skoða skipti
8495054

Avensis EXE 08 Leður 2L vél cruisecontrol dráttarkúla of fl. ásett 4.160.000.
Tilboðsverð 2.990.000. S. 867-7604

VW Caddy árg. 2003, ek. 88 þ., sk.
‚12, mikið endurnýaður, verð 690 þ.
S. 617 6029.

Til sölu Ford Escape XLT, árg. 2008,
ekinn 35 þ.km, sjálfskiptur með dráttarkúlu. Verð kr. 3.590.000. Uppl. veitir
Helga í síma 893 1712.

Toyota Rav4 VX, árg 12/06 ekinn
68þús. Með krók og dökkum rúðum.
Sími 825-7282
Ford Explorer Sport Trac Limited 2007
Ekinn 57þús, dökkgrænn, aksturstölva,
ljóst leður, 8cyl, 4,6L. 3,3millj. Skipti á
fólksbíl. Einn með öllu. Uppl. 897-6757.
Myndir á www.flugid.is/explorer

Bílar óskast

Bens E500 Airmatik 309 hö 20“ felgur
AMG facelift verð 3.950.000 Tilboð
óskast. s 867-7604

Landróver Defender til sölu. 38“ árg.
2000 ekinn 240 000. Tilboð óskast!
Upplýsingar í síma 697 8910.

Til sölu Citroen Berlingo, Vask bíll.
Bílinn er ek. 76 þús, árg‘04, í fullkomnu
lagi m. toppgrind og dráttarkr. V. 700
þús. Uppl. í s. 899 9047.

Japanskur fólksbíll óskast, t.d. Toyota, Nissan,
Honda eða MMC.

Árg. 1998-2003. Vil helst bíl í góðu
standi, en má þarfnast lagfæringa. Get
borgað 100-350 þúsund. Uppl. 7725450.

Ekki missa af þessum fáu hjólum
sem eftir eru á Þessu frábæra verði.
Götuskráð fjórhjól með spili og tösku
á aðeins 990 þús. VDO Verkstæðið
Borgartún 36 S: 5889747 www.vdo.is

Húsbílar

Nissan Micra árg. ‚99 ek. 136þ. km v.
400þ. Bíll i topp standi, nýtt púst og
skoðaður 2012. Sumardekk á felgum
fylgja. upplýsingar í síma 861 3036.

Eins og nýr, með öllu, 29þ. km, 9,9m.
stgr. S. 698 4316.

Lítið ekinn. Sparneytinn!

Renault Megane Station 11/03, bsk.
V. 890 þús. Lánamögul. Uppl. í s .
695 0443.
Toyota Yaris árg. ‚06 ekinn 42þús. 5 dyra
silfurgrár beinsk. sumar- og vetrard. á
álfelgum. Einnig Toyota Avensis árg.
‚99 ekinn 204 þús. dökkgrár beinsk. ný
tímareim. S. 896-8420
Toyota Corolla árg. ‚99 5d., 5g.,
Dráttarkr., Ek. 200þ. V. 390þ. S. 617
6029.

Dodge Ram 1500 árg‘97. Ek. 60 þús m.
Ásett verð 450 þús, Staðgr. V 390 þús.
Uppl. í s. 840 613.

Þjónusta

6IÈ ERUM AÈ LEIGJA ÒT REKSTUR
MEÈ ÎLLUM T¾KJUM
'OTT T¾KIF¾RI TIL AÈ SKAPA SÁR TEKJUR 3ENDIÈ SÅMA
OG ANNAÈ ¹ THJONUSTA IS MERKT REKSTUR

7E ARE RENTING OUT FULLY
EQUIPPED BUISNESS
! GOOD OPPORTUNITY FOR THE RIGHT PERSON
9OU CAN SEND YOUR TELEFONENUMBER ETC TO
THJONUSTA IS LABELLED BUISNESS

Til sölu Cadillac Eldorado 2. dyra ‚92.
Algjör gullmoli. Uppl. í S. 698 7626.
Citroen C5 árg. ‚02. Station. Með bilaða
sjálfskiptingu. Selst á 300 þús. kr. S.
861 2645.

0-250 þús.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

691 9374.

Vantar bíl!

Óska eftir bíl fyrir allt að 350 þús. stgr.
má þarfnast lagfæringa s. 659 9696.

Vélsleðar

Kaupi bilaða bíla

Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca.
30 - 150 þús. S. 896 6744.

Corolla, Yaris eða Avensis
óskast

Hjólbarðar

Árg. 1998-2002 fyrir 150-350 þúsund.
Helst í góðu standi, en má þarfnast
lagfæringa. Uppl. 821-2545.
Ski-doo MXZ X 800, árg. ‚03. Til sölu.
Allt nýtt í mótor, uppteknir demparar,
er á góðu 38 mm belti. Ekin 4300 km.
Vel með farinn. Verð tilboð. Uppl. í s.
823 8323.

Jeppar

Daewoo Nubira station ‚99 árg, ekinn
128 þ. Skoðaður 6/11. Ný smurður,
nýtt kælivatn. Nýlegar bremsur og púst.
Verð 280þ, Tilboð 250þ stgr. Sími 661
2959

Nissan Terrano 2,7 diesel. Árgerð 1998.
Ekinn 260.000 km. Nýskoðaður. Verð
kr. 540.000. Upplýsingar í síma 8587659

Opel Vectra 1999 1,6 vel BSK. EKKIN
ca.180.000 skoðaður (2012) verð:
270.000 simi. 661 3086.

Nissan Patrol Luxury 2006 árg. 7
manna, er á nýjum 35“ dekkjum, verð
3.900 þús skoða skipti á ód. t.d. Skoda
oktavíu. 8617580

Sendibílar

Til sölu Trexus 44x17 á Völsuðum Dodge
felgum. Lítið notað. Verð 380.000.
Uppl. í s. 896 4554.

Varahlutir
POLARIS RMK 600 144 F/O2006‘ ekinn
um 3700 neglt belti. Sleði sem tekinn
var uppí. Ofurtilboð 690 þús! Fyrstur
kemur fyrstur fær! uppl í síma 891
6769.

Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata
97, Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 99,

Ski-doo 800 summit árg‘08 ek.
2200km. v. 1400þ.kr. uppl: 862 0704.
Polaris indy xc 600, árg.99. Vel með
farinn og í toppstandi. Staðsettur á
austurlandi. Verð 310.000kr. Uppl.í
síma: 6151023
Polaris Indy 440 Pro X, árg. ‚03 til sölu.
Verð 430 þ. Uppl. í s. 693 4924.

Til sölu Skoda Octavia árg‘00. Bíll í
fullkomnu standi. Sk‘12, á góðum
dekkjum. Fæst á 400 þús. Uppl. í s.
868 1825.
Range Rover 2.5 D 1998. Godur bill !
Skodadur og i godu standi. 495.000stgr upl. 8966758
Audi A4 1,6 árg.1996. Ek.165Þ bsk. 5g
m/krók, s/vdekk. Sk 09/‘11. Verð 420Þ.
Uppl. S: 663 8167.

Hjólhýsi
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Kerrur

Til sölu Mitsubishi Carisma árg.‘98,
1.6 l, ssk. Ek.180 þús, ný tímareim.
Fallegur bíll. V. 390 þús staðgr. Uppl. í
s. 897 9252.

Til sölu

Kajakar

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Hringdu í síma

Til sölu Volvo 240, station, árg. 1993,
ekinn 238þús. beinskiptur, nagladekk
og sumardekk á felgum. Verð 200þús.
gsm:8926372

250-499 þús.

Bátar
Volvo D4-260 DPH endur

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1810 eða sendu sms.

Subaru Forester árg‘07. ek aðeins 43
þ. upph, spoler,vindh og fl. Ásett verð
2,6m. Engin skipti. Uppl. 8943351 &
8215604.

Heli CPD25 2,5t 48V árg:2005 3m
duplex mastur m/frílyftu 4ventla glussakista Uppl í s: 660 9552

Get útvegað endurbyggðar vélar er
með núna Volvo D4-260 með drifi og
öllum pakkanum á ca 2,7 án flutnings.
Upplýsingar oskar@somiboats.is eða
Óskar sími 0046 722 453535 www.
somiboats.is

Bíll óskast
á 25-250þús.

Range Rover
Supercharged ‚07

Toyota 3ja tonna dísel lyftari árg. 2006,
3200 tímar, lyftihæð 4,3 metrar með
hliðarfærslu og lögn fyrir snúning,
nýleg dekk, allur yfir farinn á Verkstæði.
Upplýsingar Gunnþór 694 3700.

500-999 þús.

Isuzu Trooper árg.‘99 Diesel. Ek. 233
þús. yfirfarinn mótor, ný kúpling. 31“
vetrardekk. 7 manna. Tilboð 750 þús.
S. 659 3459.

LMC Favorite 720 RBK

Hús með alde kerfi, kojum og hlaðið
aukabúnaði, notað 3 sinnum. árg 09‘.
Skoða skipti á minna húsi eða fellihýsi
uppl: 690-0012 Hulda.

Diesel Toyota Yaris 2007. Sparibaukur,
reyklaus, ónotuð negld vetrardekk,
vindskeið, litaðar rúður, geislaspilari og
margt fleira. Er til sýnis næstu daga hjá
Höfðahöllinni. 567-4840 (NF733)

2 milljónir +

Peugeot 306 99. kaupi bíla til niðurrifs. Partasala smiðjuvegi 11 sími
661 5270.

Vinnuvélar
Óska eftir eldri traktorsgröfu t.d. MF-860
eða sambærilegt uppl í s: 6157907

Kerrur og kerruviðgerðir

Eigum gott úrval af kerrum og þjónustum allar gerðir af hengivögnum.
Hjólhýsi, tjaldvagna, kerrur o.fl. Lyfta.
is Njarðarbraut 1, Reykjanesbæ 421
4037.

Viðgerðir

Lyftarar
Pústkerfi - Sérsmíði - Vatnskassar Demparar - Bremsur - Viðgerðir - Barkar
og Kvarfakútar. Púst og Vatnskassar
smiðjuvegi 4a (græn gatabak við N1)
Sími 567 0840.

Mótorhjól

1-2 milljónir
VW golf ‚06 ssk. 5 dyra, ek. 75þ. Eyðir
8l/100. Tilboð 1550 þús. Kiddi Uppl. í
s. 662 1549.

Bílapartasala

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

ÞJÓNUSTA
Honda CRF 150R/RB
2008 módel

Er með nánast ókeyrt fjórgengishjól til
sölu (keyrt um 5 tíma). Keypt nýtt um
mitt ár 2008. Árni - 840 3336.

Pípulagnir
BTSWE-120 /framleiðsluár 2007
Lyftigeta: 1200kg Lyftihæð: 4.m Þyngd:
757kg verð. 1 millj. uppl: 8670143

Fjórhjól

Faglærðir Píparar

Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum.
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma
663 5315 & 699 6069.

Hreingerningar
AUDI A3. Árg. 2006. Ekinn 65 þ. Bensín,
sjálfskiptur, skoðaður. Uppl. 840 0220.

Eigum til að á lagi reimar í flestar gerðir
vélsleða og fjórhjóla. Einnig mikið úrval
af aukahlutum. www.msport.is. Opið
frá kl 17:30 - 20:00

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. S. 893 3573.

Hefur þú ekki tíma til að aðstoða/
heimsækja aldraðan ættingja? Tek að
mér að þrífa, lesa sögur, spila á spil o.fl.
Tölum saman, Sigríður s. 777 5558.
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Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Landssamtökin eru heildarsamtök lífeyrissjóða sem hafa starfsleyfi samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi
lífeyrissjóða. Landssamtökin hafa innan vébanda sinna alla lífeyrissjóði landsins. Heildareignir lífeyrissjóða í Landssamtökum
lífeyrissjóða voru rúmlega 1.920 milljarðar króna í lok árs 2010.
Hlutverk samtakanna er m.a.:
- Að gæta í hvívetna hagsmuna sjóðfélaga þeirra lífeyrissjóða, sem aðild eiga að samtökunum.
- Að vera málsvari lífeyrissjóðanna í þeim málum, sem varða heildarhagsmuni þeirra og koma á framfæri sjónarmiðum
samtakanna við stjórnvöld og aðra aðila í öllum meiriháttar málum sem varðað geta sameiginlega hagsmuni aðildarsjóðanna.
- Að vinna að útgáfu- og fræðslumálum lífeyrissjóða svo sem með námskeiðum og fræðslufundum, skýrslugerð og annarri
þjónustu við lífeyrissjóði og sjóðfélaga.
- Að stuðla að hagræðingu og þróun í starfi lífeyrissjóðanna.

Framkvæmdastjóri
Landssamtök lífeyrissjóða óska eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa.
Leitað er að öflugum einstaklingi sem hefur umtalsverða reynslu af stjórnun.
Mikilvægt er einnig að viðkomandi búi yfir góðum samskiptahæfileikum,
frumkvæði og starfi skipulega.
Starfssvið:

Menntun og hæfniskröfur:

• Dagleg stjórnun, hagsmunagæsla, nefndastörf og
stjórnarseta.
• Stefnumótun í samvinnu við stjórn samtakanna.
• Samskipti við lífeyrissjóði, hagsmunasamtök og
opinberar stofnanir.
• Vinna að útgáfu- og fræðslumálum lífeyrissjóða svo
sem með námskeiðum og fræðslufundum.
• Vinna á sameiginlegum vettvangi að hagræðingu
og þróun í starfi lífeyrissjóðanna.
• Að fylgjast með og taka þátt í þróun lífeyrismála.
• Samskipti við fjölmiðla hérlendis og erlendis.
• Önnur verkefni í samráði við formann og stjórn.

•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi er áskilin.
Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg.
Eiga auðvelt með að tjá sig í ræðu og riti.
Gerð er krafa um góða enskukunnáttu.
Góðir samskiptahæfileikar.
Reynsla af stjórnun og starfi hjá hagsmunasamtökum
nýtist vel í þessu mikilvæga starfi.

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 28. febrúar nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is með ítarlegum
upplýsingum um náms- og
starfsferil ásamt kynningarbréfi.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Starfsmaður óskast í mötuneyti
höfuðstöðva Byrs hf., Borgartúni 18
Helstu verkefni
• Þátttaka í matreiðslu og framreiðslu hádegisverðar.
• Þátttaka í framreiðslu morgunkafﬁs, umsjón kafﬁvéla og þjónustu við fundarherbergi.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Reynsla af störfum í mötuneyti.
Matartæknanám eða önnur sambærileg menntun er æskileg.
Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
Hæfni í samskiptum og samvinnu.
Þjónustulund, snyrtimennska og jákvætt hugarfar.

Umsóknarfrestur er til 20. febrúar. Æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir:
Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs og rekstrar,
í síma 575-4171 og herdispp@byr.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.byr.is/laus_storf

Stay Apartment leitar að
starfsmanni í fullt starf við
margvísleg skrifstofustörf,
þjónustu við ferðamenn, sem og
við ýmiss verkefni sem tengjast
rekstri og markaðsmálum
fyrirtækisins.
Hæfniskröfur:
• Þekking eða reynsla í ferðaþjónustu skilyrði
• Góð íslensku og enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta og hæfni til að læra á fljótt á
ný tölvukerfi
• Áhugi eða reynsla í markaðsetningu æskileg
Vinsamlegast sendið umsóknir/ferilskrá á box@frett.is
merkt „Stay-1202“

LAUGARDAGUR 12. febrúar 2011

BÍTIÐ

MEÐ HEIMI OG KOLLU
ALLA VIRKA DAGA KL. 6.50

Morgunhanarnir Heimir og Kolla vakna eldhress í bítið
með fjölbreyttan dægurmálaþátt á léttum nótum.
Fylgstu með fréttum og taktu púlsinn á þjóðmálunum,
íþróttunum og öllu hinu strax í bítið.
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KRAFTMIKILL

SÖLUMAÐUR
FRAMTÍÐARSNILLINGAR
ÓSKAST TIL STARFA
Áhugasamir vinsamlega fyllið út
umsóknareyðublað á www.sm.is

FERÐARÁÐGJAFAR
Icelandair óskar eftir að ráða ferðaráðgjafa til starfa á söluskrifstofum félagsins í Reykjavík
og Keflavík, í þjónustuveri og úrvinnsludeild. Um er að ræða dagvinnu- og vaktavinnustörf til
lengri eða skemmri tíma.
STARFSSVIÐ:
Q
Q
Q
Q

Sala á flugfargjöldum, hótelgistingu og bílaleigubílum.
Upplýsingagjöf, ráðgjöf og þjónusta.
Útgáfa ferðagagna.
Önnur tilfallandi störf sem tengjast starfinu.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
Q
Q

Q
Q

Menntun í ferðafræðum, IATA-UFTAA er æskileg.
Þekking og reynsla af farseðlaútgáfu og Amadeus
bókunarkerfi.
Góð tungumálakunnátta er nauðsynleg.
Góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg.

SPENNANDI VIÐFANGSEFNI
Í LÍFLEGU STARFSUMHVERFI

Við leitum að öflugum einstaklingum í spennandi og
krefjandi störf í líflegu og skemmtilegu starfsumhverfi,
liðsmönnum með framúrskarandi samskiptahæfileika
og brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi.
Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:
Kristín Björnsdóttir, sími 50 50 155, stina@icelandair.is
Elín Erlingsdóttir, sími 50 50 156, eline@icelandair.is
Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair
www.icelandair.is/umsokn

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

$EILDARLKNIRÈnÈ4AUGALKNINGADEILD
,AUSTÈERÈTILÈUMSØKNARÈSTARFÈDEILDARLKNISÈÉÈTAUGALKNINGADEILDÈ3TARFSHLUTFALL
ERÈÈ3TARFIÈVEITISTÈFRÉÈÈMARSÈÈEAÈEFTIRÈSAMKOMULAGI ÈTILÈÈMÉNAAÈ
3TARFINUÈFYLGJAÈVAKTIRÈÉÈTAUGALKNINGADEILDÈ3TARFIÈERÈGØURÈUNDIRBÞNINGURÈ
FYRIRÈSÏRNÉMÈÓÈTAUGALKNINGUM

(ELSTUÈVERKEFNIÈOGÈÉBYRG
» 6INNAÈÉÈLEGU ÈDAG ÈOGÈGÚNGUDEILDÈTAUGALKNINGA
» ¨ÉTTTAKAÈÓÈRANNSØKNARVINNUÈMÚGULEG
» 5NNIÈERÈUNDIRÈLEISÚGNÈOGÈÉBYRGÈSÏRFRILKNA

(FNIKRÚFUR
» !LMENNTÈLKNINGALEYFI
» 3AMSKIPTAHFNIÈOGÈJÉKVTTÈVIMØT

.ÉNARIÈUPPLâSINGARÈUMÈSTARFI
» 5MSØKNARFESTURÈERÈTILÈOGÈMEÈÈ3ØTTÈERÈUMÈRAFRNTÈÉÈHEIMASÓU
,ANDSPÓTALA ÈWWWLANDSPITALIIS
» 5PPLâSINGARÈ VEITIRÈ %LÓASÈ LAFSSON È YFIRLKNIR È ELIASOL LANDSPITALIIS È
SÓMIÈÈ È
» 5MSØKNARGÚGNÈ SEMÈ EKKIÈ ERÈ HGTÈ AÈ SENDAÈ RAFRNTÈ SKULUÈ BERASTÈ %LÓASI
LAFSSYNI ÈYFIRLKNI È,3(È4AUGALKNINGARÈ%È&OSSVOGI
» 5MSØKNÈSKALÈFYLGJAÈNÉMS ÈOGÈFERILSKRÉÈ6ITÚLÈVERAÈHÚFÈVIÈUMSKJENDUR
OGÈBYGGISTÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈÓÈSTARFIÈEINNIGÈÉÈEIMÈOGÈINNSENDUMÈ
GÚGNUM
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.

•

UMRÆÐAN

,AUNÈSAMKVMTÈGILDANDIÈSAMNINGIÈVIKOMANDIÈSTÏTTARFÏLAGSÈOGÈFJÉRMÉLARÉHERRAÈ3ØTTÈERÈUMÈ
STARFÈRAFRNTÈÉÈHEIMASÓUÈ,ANDSPÓTALA ÈWWWLANDSPITALIIS ÈUNDIRÈuLAUSÈSTÚRFhÈ%FÈEKKIÈERUÈTÚKÈÉÈAÈ
SKJAÈUMÈRAFRNTÈMÉÈNÉLGASTÈUMSØKNAREYUBLÚÈÓÈUPPLâSINGUMÈ&OSSVOGIÈOGÈ(RINGBRAUTÈOGÈHJÉ
MANNAUSSVII È%IRÓKSGÚTUÈÈ4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTISSTEFNUÈ,3(ÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈ
«LLUMÈUMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKIN
,ANDSPÓTALIÈERÈREYKLAUSÈVINNUSTAUR

5MHYGGJAÈsÈ&AGMENNSKAÈsÈ«RYGGIÈsÈ&RAMRØUN
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Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum
vorönn 2011

FRAMTÍÐARSNILLINGAR
ÓSKAST TIL STARFA

Víðistaðaskóli (5955800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
Vegna forfalla vantar kennara til að kenna eftirtaldar
greinar á unglingastigi:
Íslensku (18st.), samfélagsfræði (7st.), lífsleikni (2 st.),
dönsku (18 st.), íþróttir (9 st.)
Allar upplýsingar veitir skólastjóri, sjá nánar á heimasíðu
skólans.
Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

VERKEFNASTJÓRI UPPLÝSINGATÆKNIDEILD
Icelandair leitar að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki
og vönduð vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Viðkomandi verður að hafa góða samskiptahæfileika og eiga gott
með að vinna sem hluti af liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi. Lögð er áhersla á sjálfstæð og vönduð
vinnubrögð.
STARFSSVIÐ:
Q
Q

Afleysingastaða á skrifstofu Fjölskylduog félagssviðs Reykjanesbæjar
Fjölskyldu- og félagssvið Reykjanesbæjar (FFR) auglýsir
eftir starfsmanni í 100% afleysingu á skrifstofu FFR.
Starfið felst í vinnu við barnavernd, ráðgjöf við
foreldra og börn í Reykjanesbæ og samstarfi við
leik- og grunnskóla ásamt öðrum stofnunum sem
tengjast börnum.
Menntun og reynsla á sviði félagsvísinda.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og er
ráðningartími til 30. apríl 2012.
Umsóknum skal skilað til starfsmannaþjónustu
Reykjanesbæjar, Tjarnargötu 12, 230 Reykjanesbæ.
Einnig er bent á rafrænar umsóknir á reykjanesbaer.is

Q

Innleiðing upplýsingatæknikerfa.
Þátttaka í mótun upplýsingatæknihögunar.
Uppbygging og framsetning stjórnendaupplýsinga úr
vöruhúsi gagna.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
Q

Q

Q

Q
Q
Q
Q

Háskólamenntun á sviði verk-, tækni-, viðskipta- eða
tölvunarfræði.
Reynsla af verkefnastjórnun og störfum við
upplýsingatækni.
Þekking og reynsla af gagnagrunnsumhverfi
(Oracle og SQL).
Þekking og reynsla af vöruhúsi gagna.
Þekking á Cognos er kostur.
Góð Excelkunnátta.
Góð enskukunnátta.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:
Hlynur Elísson, sími 50 50 319, hlynur@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir, sími 50 50 155, stina@icelandair.is
Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair
www.icelandair.is/umsokn

Umsóknarfrestur er til 21. febrúar n.k.
Nánari upplýsingar veitir Rannveig Einarsdóttir,
forstöðumaður barnaverndar, í síma 421-6700,
rannveig.einarsdottir@reykjanesbaer.is.

NordForsk was established by the Nordic Council of Ministers in 2005, with the primary aim of promoting Nordic research, both in Europe and globally. NordForsk also serves as a platform for strengthening
Nordic cooperation in the ïeld of research and research policy. The organisation plays a key role in enhancing the value of existing research activities in the ïve Nordic countries, Finland, Sweden, Norway,
Denmark and Iceland, as well as the autonomous territories of the Faroe Islands, Greenland and the Aaland Islands. NordForsk has a basic allocation of NOK 117 million for 2011. The organisation’s head
ofïce is located in central Oslo. The number of employees will be increased from 14 to 18 in 2011. For further information, please see www.nordforsk.org.

NordForsk is the coordinator of the eScience
globalisation initiative. The eScience globalisation initiative is a collaborative effort between
NordForsk, the Nordic Council of Ministers and
the Nordic national research councils. The primary
objective of this initiative is to use eScience as a
tool to further develop Nordic cooperation in the
ïeld of research and higher education in selected
areas. In addition, the programme seeks to
increase the visibility of outstanding eScience
research in the Nordic countries at the international level and to create synergies between
the Nordic countries and the rest of the world.
The programme encompasses both eScience
research and infrastructure (eInfrastructure).
eScience research encompasses the development
of methods, models, algorithms and software
with the aim of solving calculation and data
intensive challenges, while eInfrastructure
encompasses services that allow researchers
access to digital resources regardless of where
the resources are located. A key element of the
programme is to use eScience to address
challenges associated with climate change, with a
particular focus on climate modelling, as well as
challenges in the area of health care. The
programme will promote the development of a
joint Nordic eInfrastructure in certain areas and
will work to enhance training in eScience
technology for master’s and doctoral students.
The programme currently has a total budget of
NOK 170 million, but this may increase as more
partners become involved. The programme will
run from 2011 to 2014.

NordForsk is now seeking to appoint a:

Programme Director eScience
The Programme Director will cooperate with and report to a steering committee consisting of representatives of the main stakeholder
organisations involved in the programme (the research councils of the Nordic countries and the Nordic Council of Ministers). The main area of
responsibility will be management and development of the eScience globalisation initiative. This will involve writing calls for proposals,
assessing grant applications, establishing and following-up referee groups and projects, as well as initiating and following-up evaluations.
Candidates will be expected to have experience of managing and developing large-scale, complex projects, relevant higher education, preferably
Ph.D. or equivalent experience from education and research in the ﬁeld of eScience and eInfrastructure. In addition, candidates should have
extensive experience and knowledge of research administration, Nordic research cooperation and research funding. A thorough knowledge of
Nordic and international organisations working in the ﬁeld of eScience and eInfrastructure would also be advantageous. The ideal candidate is a
highly analytical and structured person, and a team player with excellent communication skills. Candidates must have a good command of
English (both written and spoken) as well as one of the Scandinavian languages.
The position entails a wide variety of interesting tasks and involves extensive contact with research groups and specialist communities in the
Nordic countries and the EU. NordForsk strives to ensure an equal distribution of gender and age among its employees. Civil servants in the
Nordic countries are entitled to be granted a leave of absence in order to work for organisations under the Nordic Council of Ministers. Employees
who have to relocate for such a position are entitled to a relocation package. The position has a term of four years, with the possibility of
extension.
Questions about the position may be directed to Gunnel Gustafsson, Director of NordForsk, tel. +47 469 51 044
or to Heidi Wiggen at Visindi AS, tel. +47 916 56 103. Applications, including CV, should be submitted via
”Stillinger” at www.visindi.no as soon as possible, and no later than February 28.

Afburðafólk
óskast í
sterkan hóp
Sérfræðingar í diskaog afritunarlausnum
Starfslýsing:
Rekstur og viðhald á diskalausnum og afritunarlausn
Símans sem byggir á Tivoli Storage Manager og
afritunarþjörkum frá IBM og HP. Rekstur og viðhald
á afritunarlausnum viðskiptavina sem byggir á HP Data
Protector.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af rekstri EMC og annarra diskalausna
• Reynsla af rekstri Tivoli Storage Manager
afritunarlausnar
• Reynsla af rekstri HP Data Protector
afritunarlausnar
• Kostur að hafa reynslu af Brocade og MDS SAN
svissum
• Kostur að hafa reynslu af hönnun SAN-umhverfis
og afritunarkerfa, sérstaklega SAN-based backup
lausnum
• Þekking eða vottun á AIX, TSM og Systems p
er kostur

Sérfræðingur í Linux/Unix og
umsjónarmaður vélasalar
Starfslýsing:
Rekstur á Linux/Unix umhverfi viðskiptavina Símans og
ýmsar sérlausnir fyrir viðskiptavini. Umsjón og rekstur
miðlægs búnaðar í vélasölum hýsingarþjónustu Símans
ásamt viðhaldi á stjórnkerfum og öðrum innviðum
(e. management software) sem tengjast vélasölum.

Hæfniskröfur:
• Góð þekking á Linux nauðsynleg, kostur að hafa
RHCE próf og önnur Unix próf
• Reynsla af rekstri vefþjóna æskileg (LAMP)
• Góð þekking á uppbyggingu vélasala nauðsynleg
• Kostur að hafa þekkingu á APC umhverfi
• Kostur að hafa bakgrunn sem rafeindavirki/rafvirki

800 7000 – siminn.is

Síminn leitar að nýjum liðsmönnum í neðangreind störf. Hornsteinn
Símans er starfsfólk sem myndar öfluga liðsheild í krafti afburðaþekkingar
og mikillar hæfni. Starfsmenn Símans þurfa einnig að búa yfir
framúrskarandi þjónustulund, sjálfstrausti, sjálfstæðum vinnubrögðum og
getu til að vinna vel í hópi auk þess að vera samviskusamir og vandvirkir.
Ef þessi lýsing passar við þig og þú ert í leit að krefjandi starfi, hefur
brennandi áhuga á einhverju eftirtalinna sviða og starfsreynslu sem tengist
því þá erum við með rétta starfið fyrir þig.

Microsoft
sérfræðingar

Microsoft SQL
sérfræðingur

Rafiðnaðarmaður

Starfslýsing:

Starfslýsing:

Starfslýsing:

Rekstur miðlægra upplýsingatæknikerfa
viðskiptavina Símans. Samskipti og samvinna
við aðrar deildir Símans sem og viðskiptavini
fyrirtækisins.

Rekstur miðlægra upplýsingatæknikerfa
viðskiptavina Símans. Samskipti og samvinna við
aðrar deildir Símans sem og viðskiptavini.

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með
rafiðnaðarmenntun til starfa hjá Vettvangsþjónustu
Fyrirtækjasviðs. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka
færni, allt frá því að finna og rekja línur upp í
uppsetningar á hýstum símkerfum. Þarf að geta
hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Hæfniskröfur:

·

• Mjög góð þekking á Microsoft stýrikerfum
nauðsynleg

Mjög góð þekking á MSSQL 2005/2008
nauðsynleg

·

• Microsoft vottun, t.d. MCSE og MCITP eða
aðrar Microsoft gráður

Reynsla af rekstri, hönnun og uppsetningu
gagnagrunnskerfa (SSRS/SSAS/SSIS/BI)

·

• Reynsla af rekstri, hönnun og uppsetningu
tölvukerfa

Microsoft vottun, t.d. MCITP SQL 2008 eða
aðrar Microsoft gráður

·

Þekking á Sharepoint er kostur

• Þekking á Cluster uppsetningum og notkun
scripting mála við rekstur

• Þekking á IBM og HP vélbúnaði er kostur

• Þekking á MS Active Directory, Exchange,
Terminal og Citrix umhverfi, IIS og BES
þjónum

Helstu verkefni:
• Uppsetning og viðhald á vörum Símans s.s.
POTS, ISDN, ADSL, TV og IP tengingar
• Uppsetning og viðhald á hýstum VOIP
símkerfum hjá fyrirtækjum
• Tæknileg aðstoð við sölumenn
• Kennsla á lausnum Símans

Hæfniskröfur:
• Rafiðnaðarmenntun með áherslu á tölvur
er nauðsynleg

• Þekking á MS Lync/OCS og Sharepoint
• Þekking á System Center, sérstaklega
SCCM og SCOM

• Reynsla af innanhússlögnum nauðsynleg

• Þekking á IBM og HP vélbúnaði er kostur

• Vera fljótur að tileinka sér ný vinnubrögð
og þekkingu

• Reynsla af einkasímstöðvum æskileg

• Geta tekið af skarið og unnið sjálfstætt

Sérfræðingar
í notendaþjónustu

Sérfræðingar
á Þjónustuborði

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

• MCP/MCITP eða aðrar Microsoft gráður
eru kostur

• Reynsla af Windows stýrikerfum og
þekking á Microsoft hugbúnaði

• Reynsla af Windows stýrikerfum og þekking
á Microsoft hugbúnaði

• Geta tekið af skarið og unnið sjálfstætt

• Geta tekið af skarið og unnið sjálfstætt
• Eldmóður, heilindi, frumkvæði og fagleg
vinnubrögð

ENNEMM / SÍA / NM45351

• Eldmóður, heilindi, frumkvæði og fagleg
vinnubrögð

• Eldmóður, heilindi, frumkvæði og fagleg
vinnubrögð
• Góð enskukunnátta

• Góð enskukunnátta

ímans
Gildi S , heilindi,
s
i
au t
eru tr einfaldleik
,
lipurð ldmóður
og e

Umsóknarfrestur er til 21. febrúar 2011
Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga. Í umsókn
skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli, sem og nöfn og símanúmer
meðmælenda. Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir skulu berast á rafrænu
formi í gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.

Það er
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Íbúðalánasjóður óskar
eftir að ráða öflugt fólk
til starfa

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því
með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála
að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti
í húsnæðismálum og að fjármunum verði
sérstaklega varið til þess að auka möguleika
fólks til að eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.
Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.

LÆKNAMÓTTÖKURITARI
60% framtíðarstaða. Tölvuþekking nauðsynleg og
bókhaldsþekking æskileg. Þarf að geta hafið störf
fyrir 1. apríl. Ferill sem greinir menntun og starfsreynslu í tímaröð, tölvu- og bókhaldsþekkingu,
veikindi, persónu- og fjölskylduhagi og uppl. um
meðmælendur óskast á starfsumsokn@gmail.com

Fulltrúi í afgreiðslu á einstaklingssviði
Starfsmaður í 100% starf óskast til starfa og einnig
í 60% starf eftir hádegi

Kraumur auglýsir starf framkvæmdastjóra
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Taka á móti viðskiptavinum og beina
þeim til viðeigandi starfsmanna

Stúdentspróf og starfsreynsla

Veita viðskiptavinum upplýsingar
um lánareglur og starfsemi sjóðsins

Öguð og skipulögð vinnubrögð

Gott vald á íslensku og góð tölvukunnátta nauðsynleg
Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi

Meðhöndlun pósts og skráning ábyrgðarpósts

Lipurð í samskiptum, gott sjálfstraust
og framúrskarandi þjónustulund

Móttaka og yfirferð gagna vegna umsókna
greiðsluerfiðleikamála

Mjög góð enskukunnátta

Önnur tilfallandi fjölbreytt verkefni

Sérfræðingur í lánaafgreiðslu á einstaklingssviði

Kraumur tónlistarsjóður auglýsir laust starf
framkvæmdastjóra í 50% starf.
Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á daglegum reksti
sjóðsins, mótar verkefni hans og starfsemi. Hann ber
ábyrgð á fjárhagslegum áætlunum og samningum við
tónlistarmenn og samstarfsaðila, sem hann ber undir
stjórn sjóðsins. Framkvæmdastjóri skal starfa eftir
gildandi samþykktum um Kraum tónlistarsjóð.
Við leitum að ábyrgum og metnaðarfullum aðila sem
hefur reynslu af tónlistartengdu starfi, mikinn áhuga
íslenskri tónlist og er góður í mannlegum samskiptum.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, veitt
starfsemini forystu í fjölmiðlum sem annarstaðar
og geta átt gott samstarf við stjórn hans, fagráð og
tónlistarmenn.

Starfsmaður í 100% starf óskast til starfa

Allar frekari upplýsingar veitir Pétur Grétarsson,
stjórnarformaður Kraums í síma 861 3587 /
petur@kraumur.is

Starfssvið

Umsóknum með ferilskrá skal skilað í gegnum
tölvupóst á netfangið info@kraumur.is

Menntunar- og hæfniskröfur
Viðskiptafræðimenntun og starfsreynsla

Afgreiðsla lánsumsókna og gerð lánanefndarerinda

Geta sýnt alúð, þolinmæði og hafa glöggt auga
við afgreiðslu erfiðra mála

Ítarleg greining og samantekt á lánaferlum
og útlánum

Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Þátttaka í þróun lánaferla og verklagi
við vinnslu lánsumsókna

Framúrskarandi samskiptaeiginleikar og færni
til að starfa í hópi
Mjög góð enskukunnátta

Aðstoð við ráðgjöf til einstaklinga
vegna lánsumsókna

Heilbrigðisstofnun
Suðurlands

Við Heilbrigðisstofnun Suðurlands er nú laus til umsóknar ein staða
sérnámslæknis í heimilislækningum við heilsugæsluna á Selfossi.
Staðan er laus frá 1. febrúar 2011 og er að hámarki til þriggja ára.

Verkefnastjórar/sérfræðingar á fyrirtækjasviði
Hlutverk fyrirtækjasviðs felst í lánafyrirgreiðslu og ráðgjöf við fyrirtæki,
félagasamtök, sveitarfélög og byggingaraðila.

Menntunar- og hæfniskröfur

Afgreiðsla lánsumsókna og gerð
lánanefndarerinda

Viðskiptafræðimenntun eða önnur menntun
sem nýtist í starfi

Ítarleg greining tryggingarstöðu
og utanumhald

Reynsla af vinnu við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja er kostur

Greining á greiðsluhæfni og gerð
sjóðsstreymisáætlana

Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Samskipti og samningar við viðskiptavini

Framúrskarandi samskiptaeiginleikar og færni
til að starfa í hópi

Tengiliður við viðskiptavini

Hæfni til að tjá sig í ræðu og rituðu máli

Aðstoð við fjárhagslega endurskipulagningu
viðskiptavina í greiðsluvanda

Umsækjandi þarf að vera talnaglöggur og nákvæmur

Þátttaka í þróun lánaferla og verklagi
við vinnslu lánsumsókna

Reynsla af bankastarfsemi, ráðgjafastörfum, starfi
í fjármáladeild eða fyrirtækjarekstri kostur

Þátttaka í stefnumótun fyrirtækjasviðs

Mjög góð enskukunnátta

Þekking á fasteignamarkaði er kostur

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Talent ráðninga www.talent.is.
Upplýsingar um störfin veitir Lind Einarsdóttir hjá Talent ráðningum í síma 552 1600, lind@talent.is.
Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2011. Umsóknir gilda í 6 mánuði.

Borgartúni 21 | 105 Reykjavík | Sími: 569 6900, 800 6969

Aðalstarfsstöð verður heilsugæslan á Selfossi og verður námið byggt
á marklýsingu fyrir sérnám í heimilislækningum en einnig er gert
er ráð fyrir samstarfi við kennslustjóra sérnáms varðandi fræðilegt
nám sem fer fram í reglulegu hópstarfi í Reykjavík.

Læknir í Rangárþing

Tveir starfsmenn óskast í 100% starf

www.ils.is

Sérnámsstaða í heimilislækningum laus til umsóknar

Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Útgáfa íbúðalána og skjala vegna
yfirtöku lána

Starfssvið

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2011.

Við Heilbrigðisstofnun Suðurlands er einnig laus staða læknis í
Rangárþingi. Heilsugæslustöðin í Rangárþingi er á Hvolsvelli og á
Hellu og er samstarf þar á milli náið. Samstarf er um vaktþjónustu
við vaktstöðina á Selfossi. Á stöðinni er 3,5 stöðugildi sérfræðings
og íbúafjöldinn á upptökusvæði stöðvarinnar er 3500. Um er að
ræða almennar heimilislækningar
Við mat á umsóknum verður mikið lagt upp úr eiginleikum sem
lúta að samstarfi og sveigjanleika, skipulögðum og sjálfstæðum
vinnubrögðum og hæfni í samskiptum.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands og
fjármálaráðherra.
Upplýsingar um námstöðuna veitir Arnar Þór Guðmundsson yfirlæknir og kennslustjóri heilsugæslunni Selfossi í síma 4805100 eða
á netfangi arnar@hsu.is og Óskar Reykdalsson, framkvæmdastjóri
lækninga í síma 868-1488 eða á netfangi: oskar@hsu.is
Upplýsingar um sérfræðingsstöðuna í Rangárþingi veitir
Guðmundur Benediktsson yfirlæknir í síma 8941796 , netfang
gudmundurben@hsu.is og Óskar Reykdalsson, framkvæmdastjóri
lækninga í síma 868-1488 eða á netfangi: oskar@hsu.is
Umsóknum ásamt staðfestum upplýsingum um læknismenntun og
læknisstörf sendist á viðeigandi eyðublöðum (www.landlaeknir.
is/lisalib/getfile.aspx?itemid=3780) sem fást á skrifstofu landlæknis
til Arnars Þórs Guðmundssonar, Guðmundar Benediktssonar eða
Óskars Reykdalssonar fyrir 4.mars 2011.
----------------------------------Heilbrigðisstofnun Suðurlands var stofnuð 1. sept. 2004 við sameiningu
heilsugæslustöðva á Suðurlandi og Heilbrigðisstofnunarinnar á Selfossi.
Þjónustusvæði stofnunarinnar nær til um 20.000 íbúa á Suðurlandsundirlendinu.
Um er að ræða 8 heilsugæslustöðvar, eitt sjúkrahús á Selfossi með 55
sjúkrarúm. Stofnunin sinnir ennfremur heilbrigðisþjónustu á Litla Hrauni.
Alls eru um 220 stöðugildi við Heilbrigðisstofnun Suðurlands.
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6IÈ LEITUM AÈ ,INUX KERFISSTJËRA OG 7INDOWS NETSTJËRA
,INUX KERFISSTJËRI
'AGNAVARSLAN EHF LEITAR AÈ H¾FILEIKARÅKUM ,INUX KERFISSTJËRA SEM HEFUR TIL AÈ BERA B¾ÈI
ÖEKKINGU OG DRIFKRAFT TIL ÖESS AÈ REKA SÅFELLT ST¾KKANDI GAGNAVER 'AGNAVÎRSLUNNAR
'AGNAVERIÈ HÕSIR #OREDATA %#- KERFIÈ FYRIR FJÎLDA VIÈSKIPTAVINA 'AGNAVÎRSLUNNAR
2EKSTRARUMHVERFIÈ BYGGIR ALFARIÈ ¹ SÕNDARVÁLUM OG STËR HLUTI STARFSINS FELST Å ÖVÅ AÈ ÒTF¾RA
SJ¹LFVIRKA FERLA VIÈ REKSTUR UMHVERFISINS Å SAMSTARFI VIÈ FORRITARA #OREDATA KERFISINS

VIÐ ERUM AÐ
LEITA AÐ ÞÉR!

(¾FNISKRÎFUR
'ËÈ ÖEKKING ¹ ,INUX 5BUNTU #ENT/3 ER NAUÈSYNLEG 2EYNSLA AF REKSTRI SÕNDARVÁLAUMHVERFIS
Å ,INUX TD 8EN EÈA +6- ER KOSTUR %INNIG REYNSLA AF VÎKTUNARKERFUM EINS OG .AGIOS

Ef þú ert opinn og skemmtilegur sölusnillingur
þá langar okkur að fá þig í liðið okkar.

7INDOWS NETSTJËRI
6IÈ LEITUM AÈ AÈILA MEÈ REYNSLU AF REKSTRI 7INDOWS NETKERFIS TIL ÖESS AÈ SJ¹ UM REKSTUR INNRI
KERFA
(¾FNISKRÎFUR
'ËÈ ÖEKKING ¹ 7INDOWS NETÖJËNUM OG NETHÎGUN ER SKILYRÈI 2EYNSLA AF REKSTRI #ITRIX
8EN3ERVER SÕNDARVÁLAUMHVERFIS OG -3 31, GAGNAGRUNNA ER KOSTUR EN EKKI NAUÈSYN 'ËÈ
ÖEKKING ¹ ÎRYGGISM¹LUM ER ¾SKILEG

Við erum að leita að appelsínugulum Talsmönnum
sem búa yﬁr hæfni í mannlegum samskiptum,
stundvísi og metnaði.

"¹ÈIR AÈILAR ÖURFA AÈ BÒA YFIR GËÈRI H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
EN JAFNFRAMT ¹STUNDAÈ ÎGUÈ VINNUBRÎGÈ 3VEIGJANLEIKI TIL AÈ VINNA Å FJÎLBREYTTUM HËPUM ER
EINNIG NAUÈSYNLEGUR

Umsóknir sendist á atvinna@talsala.is

MINNA BRUÐL. MEIRA TAL.

'AGNAVARSLAN EHF
'R¾N¹SBRAUT   2EYKJANESB¾
"¾JARHRAUNI   (AFNARFIRÈI
GAGNAVARSLANIS

'AGNAVARSLAN EHF ER ËH¹È ÖEKKINGARFYRIRT¾KI SEM VEITIR R¹ÈGJÎF OG HEILDARLAUSNIR Å STÕRINGU UPPLÕSINGA
OG VARÈVEISLU -ARKMIÈ 'AGNAVÎRSLUNNAR ER AÈ AÈSTOÈA VIÈSKIPTAVINI VIÈ AÈ N¹ FRAM HAGR¾ÈINGU Å REKSTRI
MEÈ AUKINNI YFIRSÕN OG SKILVIRKARI FERLUM (J¹ 'AGNAVÎRSLUNNI STARFAR FJÎLBREYTTUR METNAÈARFULLUR OG ÎFLUGUR
HËPUR SÁRFR¾ÈINGA MEÈ VÅÈT¾KA MENNTUN OG REYNSLU
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JANÒAR 5MSËKNIR OG FYRIRSPURNIR BERIST ¹ UMSOKNIR GAGNAVARSLANIS

Háskólapróf í verkfræði eða tæknifræði
Starfsreynsla í hönnun, viðhaldi, eftirliti eða vinnu um borð í skipum
Sjálfstæð, nákvæm og skipulögð vinnubrögð
Góð tölvukunnátta
Góð íslensku- og enskukunnátta áskilin
Færni í mannlegum samskiptum

SÍBS er samtök sjúklingafélaga sem eru hagsmunafélög einstaklinga með berkla, hjarta- og lungnasjúkdóma, astma og
ofnæmi og sjúklinga með svefnháðar öndunartruflanir. Hlutverk samtakanna er að vinna að því að heilbrigðisþjónusta og
félagsleg aðstaða þessara sjúklingahópa verði jafnan sem fullkomnust. Hlutverk samtakanna er jafnframt að stuðla að fræðslu
um áðurnefnda sjúkdóma og rannsóknum á þeim, sem og að beita sér fyrir forvörnum.
SÍBS rekur víðtæka starfsemi en bæði Reykjalundur og Múlalundur eru sjálfstæðar rekstrareiningar innan vébanda SÍBS.

Framkvæmdastjóri
SÍBS óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Framkvæmdastjóri SÍBS
hefur yfirumsjón með fjáröflun og félagsmálum samtakanna ásamt því að
veita Happdrætti SÍBS forstöðu.
Starfssvið:

Menntun og hæfniskröfur:

• Dagleg stjórnun og rekstur samtakanna
• Hagsmunagæsla og samskipti við innlenda og erlenda
samstarfsaðila
• Samskipti við yfirvöld og fjölmiðla
• Eignaumsýsla
• Undirbúningur og skipulagning funda og ráðstefna ásamt
þátttöku í nefndastörfum
• Vinna að útgáfu- og fræðslumálum
• Önnur verkefni í samráði við stjórn samtakanna

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg
• Sjálfstæði, frumkvæði og öguð vinnubrögð
• Reynsla af hagsmunagæslu og félagsstörfum er æskileg
• Viðkomandi þarf að geta tjáð sig í ræðu og riti
• Enskukunnátta og kunnátta í Norðurlandamáli
• Góð alhliða tölvuþekking

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 23. febrúar nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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KRAFTMIKILL

Járniðnaðarmenn

SÖLUMAÐUR

Kerfóðrun óskar eftir járniðnaðarmönnum vönum suðu til starfa strax.
Mikil vinna fram undan.
Upplýsingar um menntun og fyrri störf
sendist á finnbogi@kerfodrun.is

Áhugasamir vinsamlega fyllið út
umsóknareyðublað á www.sm.is
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a`VbVd\kZgÂ^gj\\Vg^k^ÂVÂWVZ^\^c]hc¨Â^#

BZccijcd\]¨[c^h`g[jg/
 >Â_jÄ_{a[^bZÂgZnchajV[hiVg[^bZÂaYgjÂjb
 H`^ejaV\h]¨[^aZ^`Vgd\h_{a[hi¨Âk^ccjWg\Â
 ;gjb`k¨Â^d\bZicVÂjghiVg[^
 ?{`k¨iik^Âbid\b_\\Â^ghVbh`^eiV]¨[^aZ^`Vg
 <ÂVabZcciakj`jcc{iiV

C{cVg^jeeaÅh^c\Vg/
lll#]gV[c^hiV#^h¶Hd[[V:\^ahYii^g!hb^+.(.*+%¶hd[[^V#Z\^ahYii^g5]gV[c^hiV#^h

Jbh`c^g h`jaj WZgVhi i^a Hd[[j :\^ahYiijg [gVb`k¨bYVhi_gV
[aV\h"d\Ä_cjhijhk^Âh[ng^g&#bVgh'%&&#Jbh`cjbh`Va[na\_V
c{bh"d\hiVg[h[Zg^ah`g{{hVbiV[g^ijbV[eg[h`giZ^cjb#
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sĞŐŶĂ ĂƵŬŝŶŶĂ ǀĞƌŬĞĨŶĂ ŝŶŶĂŶůĂŶĚƐ ŽŐ ĞƌůĞŶĚŝƐ ůĞŝƚƵŵ
ǀŝĝ Ăĝ ƐƚĂƌĨƐŵƂŶŶƵŵ ş ƐƉĞŶŶĂŶĚŝ ƐƚƂƌĨ ŚũĄ ǀĂǆĂŶĚŝ
ĨǇƌŝƌƚčŬŝşŬƌĂĨƚŵŝŬůƵŽŐůŝĨĂŶĚŝƐƚĂƌĨƐƵŵŚǀĞƌĨŝ͘

,ƵŐďƷŶĂĝĂƌƐĠƌĨƌčĝŝŶŐƵƌ
^ƚĂƌĨŝĝ ĨĞůƐƚ ş ĨŽƌƌŝƚƵŶ ŵĂƌŐƐŬŽŶĂƌ ǀĞƌŬĞĨŶĂ͕ ďčĝŝ ƊƌſƵŶ
ŶǉƌƌĂůĂƵƐŶĂŽŐĨƌĂŵƊƌſƵŶŶƷǀĞƌĂŶĚŝŬĞƌĨĂ͘

Sérfræðingur í netmálum

sĞƌŬĞĨŶŝŶ ƐŶƷĂ Ăĝ ůĂƵƐŶƵŵ ƐĞŵ ůĞǇƐƚ ĞƌƵ ş DŝĐƌŽƐŽĨƚ
ƊƌſƵŶĂƌƵŵŚǀĞƌĨŝ ;sŝƐƵĂů ^ƚƵĚŝŽ ͬ η ͬ ^W͘EĞƚ Ϯ͘Ϭ ͬ D^
^Y>^ĞƌǀĞƌͿ͘ŝŶŶŝŐĞƌƌĞǇŶƐůĂĄ:ĂǀĂĨŽƌƌŝƚƵŶŵŝŬŝůůŬŽƐƚƵƌ͘
>ĞŝƚĂĝ Ğƌ Ăĝ ĞŝŶƐƚĂŬůŝŶŐŝ ŵĞĝ ƌĞǇŶƐůƵ ĂĨ ƐĂŵďčƌŝůĞŐƵ
ƐƚĂƌĨŝ͕ ƐĞŵ ƐǉŶŝƌ ĨƌƵŵŬǀčĝŝ͕ ŵĞƚŶĂĝ͕ ƐŬŝƉƵůĂŐƐŚčĨŝůĞŝŬĂ
ŽŐƐũĄůĨƐƚčĝŝşǀŝŶŶƵďƌƂŐĝƵŵŽŐĄƐĂŵƚƊǀşĂĝǀĞƌĂĨůũſƚƵƌ
ŽŐǀŝůũƵŐƵƌĂĝůčƌĂ͘

Íslandsbanki leitar að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi með víðtæka þekkingu og
reynslu af netmálum til starfa í Vefdeild bankans. Verkefnin tengjast netbönkum og öðrum vefmálum
bankans.

XũſŶƵƐƚƵƐƚũſƌŝ
^ƚĂƌĨŝĝ ĨĞůƐƚ ş ƊũſŶƵƐƚƵ͕ ƐŬŝƉƵůĂŐŶŝŶŐƵ ŽŐ ƐĂŵƐŬŝƉƚƵŵ ǀŝĝ
ǀŝĝƐŬŝƉƚĂǀŝŶŝ͕ĞŶĚƵƌƐƂůƵͲŽŐƊũſŶƵƐƚƵĂĝŝůĂ

Vefdeild er lítill en kraftmikill hópur innan Markaðssviðs sem vinnur náið saman við að sinna
netbönkum ásamt innri og ytri vefjum Íslandsbanka.

>ĞŝƚĂĝ Ğƌ Ăĝ ĞŝŶƐƚĂŬůŝŶŐŝ ŵĞĝ ƌĞǇŶƐůƵ ĂĨ ƐĂŵďčƌŝůĞŐƵ
ƐƚĂƌĨŝ͕ƐĞŵƐǉŶŝƌĨƌƵŵŬǀčĝŝ͕ŵĞƚŶĂĝ͕ŐſĝĂƐĂŵƐŬŝƉƚĂͲŽŐ
ƐŬŝƉƵůĂŐƐŚčĨŝůĞŝŬĂ ĄƐĂŵƚ ƐũĄůĨƐƚčĝŝ ş ǀŝŶŶƵďƌƂŐĝƵŵ͘
<ƵŶŶĄƚƚĂşŶŽƌĝƵƌůĂŶĚĂŵĄůƵŵĞƌŐſĝƵƌŬŽƐƚƵƌ͘

Helstu verkefni:
Verkefnastjórnun
Vöru- og viðmótsþróun
Greina tækifæri og nýjungar
Þátttaka í stefnumótun, þróun og
markaðssetningu netafurða bankans
Greining verkefna
Fræðslumál
Tölfræðigreining
Tilfallandi verkefni við innri og ytri vefi

ZĂĨĞŝŶĚĂǀŝƌŬŝͬdčŬŶŝŵĂĝƵƌşEŽƌĞŐŝ
^ƚĂƌĨŝĝ ĨĞůƐƚ ş ƊũſŶƵƐƚƵ͕ şƐĞƚŶŝŶŐƵ ŽŐ ǀŝĝŐĞƌĝƵŵ Ą ǀƂƌƵŵ
ĨǇƌŝƌƚčŬŝƐŝŶƐ ş EŽƌĞŐŝ͘ ^ƚĂƌĨƐƚƂĝ ǀŝĝŬŽŵĂŶĚŝ ǀĞƌĝƵƌ ş
ĞƌŐĞŶşEŽƌĞŐŝ͘
>ĞŝƚĂĝ Ğƌ Ăĝ ĞŝŶƐƚĂŬůŝŶŐŝ͕ ƐĞŵ ƐǉŶŝƌ ĨƌƵŵŬǀčĝŝ͕ ŵĞƚŶĂĝ͕
ŐſĝĂ ƐĂŵƐŬŝƉƚĂͲ ŽŐ ƐŬŝƉƵůĂŐƐŚčĨŝůĞŝŬĂ ĄƐĂŵƚ ƐũĄůĨƐƚčĝŝ ş
ǀŝŶŶƵďƌƂŐĝƵŵ͘<ƵŶŶĄƚƚĂşŶŽƌĝƵƌůĂŶĚĂŵĄůƵŵĞƌƐŬŝůǇƌĝŝ͘


^'ƐǇƐƚĞŵ ŚĞĨƵƌ ĨƌĄ ƐƚŽĨŶƵŶ͕ Ąƌŝĝ ϮϬϬϬ ƊƌſĂĝ
ĨůŽƚĂƐƚǉƌŝŶŐĂƌůĂƵƐŶ͕ ƐĞŵ ƐƚƵĝůĂƌ Ăĝ ŚĂŐƌčĝŝŶŐƵ ş ƌĞŬƐƚƌŝ
ƂŬƵƚčŬũĂ͘ &ůŽƚĂƐƚǉƌŝŶŐŝŶ ďǇŐŐŝƌ Ą ƂŬƵƌŝƚƵŵ ƐĞŵ ƐŬƌĄƐĞƚũĂ
ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌ Ƶŵ ƐƚĂĝƐĞƚŶŝŶŐƵ͕ ŚƌĂĝĂ ŽŐ ƐƚĞĨŶƵ ĨĂƌĂƌƚčŬũĂ
Ą ŚǀĞƌũƵŵ ƚşŵĂ͘ <ĞƌĨŝĝ ƚĞŬƵƌ ƐĂŵĂŶ ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌŶĂƌ ŽŐ
ŐĞƌŝƌ Ɗčƌ ĂĝŐĞŶŐŝůĞŐĂƌ ş ƐŬǉƌƐůƵĨŽƌŵŝ ş ŶŽƚĞŶĚĂǀčŶƵ
ǀĞĨǀŝĝŵſƚŝĂƵŬƊĞƐƐƐĞŵŚčŐƚĞƌĂĝƐŬŽĝĂĂŬƐƚƵƌƐĨĞƌůĂŽŐ
ĞŝŶƐƚƂŬ ƚŝůǀŝŬ Ą ůĂŶĚĂŬŽƌƚŝ͕ ĄƐĂŵƚ ƌĂƵŶƚşŵĂƐƚĂĝƐĞƚŶŝŶŐƵ͕
ŐƌĞŝŶŝŶŐƵ ĂŬƐƚƵƌƐůĂŐƐ͕ ŚƌĂĝĂŬƐƚƵƌƐĞĨƚŝƌůŝƚŝ͕ ůĂƵƐĂŐĂŶŐƐͲ
ǀƂŬƚƵŶ͕ǀƂŬƚƵŶĄǀŝĝŬŽŵƵŽ͘Ĩů͘

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi,
til dæmis viðskipta- eða tölvunarfræði
Nokkurra ára reynsla af hugbúnaðar/
netbankamálum
Hæfni til að vinna sjálfstætt
Skipulagshæfni
Reynsla af viðmótshönnun
Góðir samskiptahæfileikar
Góð íslensku- og enskukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Hólmfríður Einarsdóttir, markaðsstjóri, sími 440 4620, netfang:
holmfridur.einarsdottir@islandsbanki.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá fyrir 20. febrúar
næstkomandi. Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, netfang:
sigrun.olafs@islandsbanki.is.

EĄŶĂƌŝ ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌ ǀĞŝƚŝƌ :ſŶ ^͘ ŝŶĂƌƐƐŽŶ ş ƐşŵĂ
ϱϲϯϳϳϬϬ͘ hŵƐſŬŶĂƌĨƌĞƐƚƵƌ Ğƌ ƚŝů ŽŐ ŵĞĝ ϮϬ͘ ĨĞďƌƷĂƌ͘
sŝŶƐĂŵůĞŐĂ ƐĞŶĚŝĝ ƵŵƐſŬŶŝƌ ĄƐĂŵƚ ƐƚĂƌĨƐĨĞƌŝůƐŬƌĄ Ą
ƐƚĂƌĨΛƐĂŐĂƐǇƐƚĞŵ͘ŝƐĞĝĂĄƐŬƌŝĨƐƚŽĨƵĨǇƌŝƌƚčŬŝƐŝŶƐ͘

=G6;C>HI6G:N@?6KÏ@=6;C6G;>GÁ>@ÓE6KD<>

K^aaijk^ccVbZÂd``jghjbVg4
9kVaVg" d\ ]_`gjcVg]Z^b^a^Â =gV[c^hiV Zg Ägdh`VcY^ k^ccjhiVÂjg ÄVg hZb
hiVg[h[a`^\Z[Vhii¨`^[¨g^i^aVÂV[aVgZnchajd\ÄZ``^c\Vg#<diik^ccjjb]kZg[^
hijÂaVgVÂÄkVÂ]¨[^aZ^`Vghg]kZghhiVg[hbVcchc_i^hc#

ÏhjbVgkVciVgi^ahiVg[V/
 =_`gjcVg[g¨Â^c\V
 =_`gjcVg[g¨Â^cZbV
 H_`gVa^ÂV
 HiVg[h[a`VÂ]ancc^c\j
 HiVg[h[a`WdgÂhVa
 HiVg[h[a`g¨hi^c\j
 HiVg[h[a`i^ah`g^[hid[jhiVg[V

C{cVg^jeeaÅh^c\Vg/
6aaVgc{cVg^jeeaÅh^c\Vgd\jbh`cVgZnÂjWaÂ[{hi{lll#]gV[c^hiV#^h

Jbh`cVg[gZhijgZgi^ad\bZÂ'*#[ZWgVg
yaajbjbh`cjbkZgÂjghkVgVÂ[ng^g'%#bVgh!'%&&
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Kötlusetur
forstöðumaður.
Laus til umsóknar er staða forstöðumanns Kötluseturs
ses. í Vík í Mýrdal.
Kötlusetri er í framtíðinni ætlað að verða hvortveggja í
senn Rannsókna- og fræðasetur og menningarmiðstöð í
Vík í Mýrdal.
Verkefni forstöðumanns felst í að móta starﬁð til framtíðar í samvinnu við stjórn. Í upphaﬁ verður höfuðáherslan í starfsemi Kötluseturs lögð á ferðaþjónustu og
menningartengda starfsemi. Þá mun Kötlusetur verða
tengiliður Mýrdælinga við samstarfsverkefnið KötluJarðvang á sviði jarðfræðitengdrar ferðamennsku.
Um er að ræða fyrst um sinn 50% starf utan helsta
annatímans í ferðaþjónustunni en fullt starf á mesta
álagstímanum. Stefnt er að því að sem fyrst verði um
fullt starf að ræða allt árið.
Góð menntun sem nýtist í starﬁ, frumkvæði, metnaður
og áhugi á ferðþjónustu og menningarstarfsemi er
skilyrði fyrir ráðningu í starﬁð.
Æskilegt er að umsækjandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 20. febrúar 2011.
Fyrirspurnir og umsóknir berist til Ásgeirs Magnússonar
stjórnarformanns Kötluseturs í síma 8983340 eða á
netfangið sveitarstjori@vík.is, sem jafnframt veitir allar
nánari upplýsingar.

Sumarstörf hjá
Landsvirkjun
Skólameistari Menntaskóla
Borgarfjarðar
Laust er til umsóknar embætti skólameistara við
Menntaskóla Borgarfjarðar í Borgarnesi. Í skólanum
eru í boði fjórar námsleiðir almenn braut (framhaldsskólabraut), tvær bóknámsbrautir og starfsbraut.
Starfssvið
Skólameistari veitir framhaldsskólanum forstöðu.
Hann stjórnar daglegum rekstri og starfi skólans
og gætir þess að skólastarfið sé í samræmi við lög,
reglugerðir, aðalnámskrá og önnur gildandi fyrirmæli á
hverjum tíma. Hann ber ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar og að henni sé fylgt og hefur frumkvæði að gerð
skólanámskrár og umbótastarfi innan skólans.

Landsvirkjun auglýsir eftir sumarstarfsfólki.
Í boði er almenn sumarvinna ungmenna sem fædd eru
á árunum 1991-1995 auk starfa fyrir námsmenn
á háskólastigi.

Menntunar- og hæfniskröfur
Skólameistari skal uppfylla skilyrði laga um hæfi,
nr. 87/2008. Leitað er eftir einstaklingi með stjórnunarreynslu, leiðtoga- og samskiptahæfni, reynslu
af stefnumótunarvinnu og hæfileika til nýsköpunar.
Ný lög um framhaldsskóla nr. 92/2008 fela framhaldsskólum aukna ábyrgð á skilgreiningu námsbrauta, þróun námsframboðs á mörkum skólastiga og
fræðsluskyldu til 18 ára aldurs. Skólameistari gegnir
því mikilvægu hlutverki í mótun skólastarfs.

Sumarvinna ungmenna er í aflstöðvum fyrirtækisins;
í Soginu, við Blöndu, Búrfell, í Laxárstöðvum, í Kröflu og
Fljótsdal. Einnig í umhverfishópi sem hefur aðsetur
í Reykjavík en sinnir uppgræðslu og trjáplöntun víða
um land.
Sumarvinna háskólanema er tengd námi, en einnig er
um að ræða afleysingastörf og verkstjórn í sumarvinnu
unglinga. Landsvirkjun tekur mið af jafnréttisáætlun
fyrirtækisins við ráðningar.

Ráðning og kjör
Stjórn Menntaskóla Borgarfjarðar ræður skólameistara. Skólameistari þarf að geta hafið störf í síðasta lagi
1. ágúst 2011 en æskilegt er að viðkomandi geti komið
að undirbúningi skólastarfs fyrir skólaárið 2011 - 2012.
Laun skólameistara eru samningsatriði. Skólameistari
skal búa í Borgarbyggð.

Umsóknarfrestur er til 28. febrúar.
Upplýsingar og umsóknareyðublöð
eru á: www.landsvirkjun.is

Umsóknir
Umsóknir með upplýsingum um starfsheiti ásamt ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu
hafa borist Menntaskóla Borgarfjarðar, Borgarbraut
54, 310, fyrir kl. 16:00, mánudaginn 7. mars 2011.
Nánari upplýsingar um starfið fást á skrifstofu Menntaskóla Borgarfjarðar í síma 4337700.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

FÁÐU FÍNA OG FRÆGA FÓLKIÐ Í HEIMSÓKN
Meiri Vísir.
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Mannauðsfulltrúi í starfmannadeild

!¨34/¨  4!..,+.!34/&5
!ÈSTOÈ ËSKAST ¹ TANNL¾KNASTOFU Å 2EYKJAVÅK 5M ER AÈ R¾ÈA
 STARF OG ÖARF VIÈKOMANDI AÈ GETAÈ HAFIÈ STÎRF Å BYRJUN
APRÅL 6INSAMLEGAST SENDIÈ UMSËKNIR ¹ BOX FRETTIS
MERKTAR m4ANNT¾KNIR!ÈSTOÈ n

Kópavogsbær auglýsir eftir mannauðsfulltrúa í starfsmannadeild í 100% starf.
Mannauðsfulltrúi er undirmaður starfsmannastjóra og meðal verkefna hans má nefna eftirfarandi:

KÓPAVOGSBÆR

• vinna við innleiðingu og þjónustu við SAP kerfi deildarinnar, launa-, mannauðs- og
ráðningarkerfi, vinnustund/bakvörð
• ráðgjöf vegna kjarasamninga þar með talið starfsmat
• ráðgjöf við stjórnendur við val og ráðningu starfsmanna
• ráðgjöf við stjórnendur við skipulag starfsmannasamtala
• vinna samkvæmt gæðakerfi Kópavogsbæjar
• umbætur í starfsumhverfi í samvinnu við gæðastjóra/öryggisvörð og öryggistrúnaðarmenn
• samræming starfslýsinga
• símenntunarmál

Nánari upplýsingar veitir
starfsmannastjóri frá
kl. 13.30 – 15.30 mánuþriðju- og miðvikudaga
í síma 570 1500.
Sækja skal um starfið á
heimasíðu Kópavogs,
www.kopavogur.is
Menntunar- og hæfniskröfur:
Umsóknarfrestur er til
Háskólamenntun í mannauðsstjórnun auk þekkingar og reynslu af SAP mannauðs- og launakerfum. 23. febrúar 2011.
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

www.kopavogur.is

Störf í verksmiðju að Svartsengi
Verksmiðjustjóri

Viðhaldsstjóri

Starfslýsing
Verksmiðjustjóri í metanólsverksmiðju að
Svartsengi.
Ábyrgðasvið
Sinna rekstri verksmiðju eftir settum
verklagsreglum. Þróa verklagsreglur og ferla í
samvinnu við yfirmann framkvæmdasviðs.
Bera ábyrgð á framleiðslu-, innkaupum og
framleiðnimarkmiðum. Bera ábyrgð á
vaktafyrirkomulagi, þjálfun og
frammistöðumati verksmiðjustarfsmanna.
Bestun afkasta, nýtingar og gæða í
framleiðslunni. Taka þátt í framleiðslustörfum
þegar við á.
Hæfniskröfur
Véla-, rafmagns-, eða efnaverkfræði eða
önnur tæknimenntun.
Reynsla í framleiðslu- og gæðastjórnun.
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð. Færni til að
geta tjáð sig mjög vel í ræðu og riti á ensku og
Íslensku. Þekking á lögum og reglum um
öryggi, hollustuhætti á vinnustað og
umhverfisvernd.

5 Verksmiðjustarfsmenn

Starfslýsing
Yfirmaður viðhaldsmála og staðgengill
verksmiðjustjóra.
Ábyrgðasvið
Ábyrgð á að setja upp og framfylgja
viðhaldsáætlun. Ábyrgð á að viðhalda
handbókum og þjálfun starfsmanna.
Hámarka nýtingar- og líftíma og lágmarka
rekstrarkostnað véla og tækja
verksmiðjunnar með virku viðhaldi. Sjá um
að allur öryggisbúnaður sé ávallt í lagi. Sjá
um daglegt viðhald húsnæðis og véla.
Samþætting framleiðslu og fyrirbyggjandi
viðhalds.
Hæfniskröfur
Vélfræði, rafvirkjun- eða rafeindatækni.
Umsækjandi þarf að hafa reynslu af
kerfisbundnu viðhaldi og hafa færni í að
útfæra lausnir í sambandi við
framleiðslubúnað. Hann þarf að geta unnið
með stál og ál, þ.m.t. geta rafsoðið.
Tungumálakunnátta: Enska.
Tölvukunnátta: Word, Excel, Windows.

Starfslýsing
Framleiðslustarfsmaður í metanólverksmiðju
að Svartsengi
Ábyrgðasvið
Daglegur rekstur og viðhald á tækni- og
vélbúnaði verksmiðjunnar. Greining á
vandamálum sem upp kunna að koma í
rekstri verksmiðjunar og hæfni til að gera
viðeigandi ráðstafanir. Sinna viðhaldi og
afhendingu á eldsneyti. Þróun og umbætur í
framleiðslu.
Hæfniskröfur
Tæknimenntun á sviði rafmagn-, rafeinda-,
vélafræði eða reynsla af vélgæslu. Reynsla í
kerfisbundnu viðhaldi tækni- og vélbúnaðs
framleiðslufyrirtækja. Sjálfstæð,fagleg og
öguð vinnubrögð.
Tungumálakunnátta: Enska.
Tölvukunnátta: Word, Excel, Windows.
•Athygli er vakin á að um vaktavinnu er að
ræða fyrstu 4-6 mánuðina.
•Heimamenn eru sérstaklega hvattir til að
sækja um.

Carbon Recycling International (CRI) fangar koltvísýring frá iðnaðarútblæstri eða útblæstri orkuvera og umbreytir í vistvænt metanól
eldsneyti sem blanda má út í bensín fyrir óbreytta bíla. Föngun koltvísýrings dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækið er um
þessar mundir að byggja fyrstu verksmiðju sinnar tegundar að Svartsengi.

9LQVDPOHJDVWVHQGL²IHULOVNU££QHWIDQJGULID#FDUERQUHF\FOLQJLV I\ULUIHEU¼DU
RJVHWML²VWDUIVKHLWLVHPVµWWHUXP¯WLWLOLQQ
)UHNDULO¿VLQJDUI£VW£YHIV¯²XQQLRNNDUZZZFDUERQUHF\FOLQJLV

Heilsa ehf. er elsta fyrirtæki á Íslandi sem sérhæfir sig í innflutningi og dreifingu á lífrænum matvörum,
jurtum, fæðubótarefnum, vistvænum snyrtivörum og hreingerningarvörum. Allar vörur fyrirtækisins eru
annaðhvort lífrænt vottaðar eða án einhverra óþolsefna svo sem glútenlausar, sykurlausar o.s.frv. Heilsa
starfrækir heildsölu og selur vörur í apótek, heilsubúðir og matvörubúðir (flestar verslanir landsins). Fyrirtækið
hefur verið starfrækt í tæp 40 ár og er leiðandi í sölu og markaðssetningu á heilsuvörum, lífrænni matvöru,
hreinlætisefnum, snyrtivörum, vítamínum og jurtum.
Heilsa hefur vaxið ört undanfarin 5 ár og hefur góður vinnuandi og samheldni starfsmanna spilað þar stórt
hlutverk. Hjá Heilsu starfa nú 15 manns.

Heilsa ehf. óskar eftir að ráða
starfsmann í sölu og kynningar í apótek
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Sala og umsjón með öllum vörum fyrirtækisins í apótekum
• Heimsóknir í öll apótek á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni
• Sala og kynningar á þeim snyrtivörum sem fyrirtækið hefur
á boðstólum, Sóley Organics, Villimey, Aubrey Organics,
Madara Cosmetics ofl.
• Þátttaka í sölufundum, ráðstefnum og sýningum er
viðkoma starfinu
• Finna ný sölutækifæri fyrir snyrtivörur og aðrar vörur
fyrirtækisins
• Afleysingar fyrir aðra sölumenn Heilsu t.d. vegna
sumarleyfa eða annarra forfalla

• Reynsla af sölustörfum og brennandi áhugi á
viðfangsefninu
• Þekking eða menntun sem tengist snyrtivörum
• Reynsla af kynningum á snyrtivörum í
verslunum/sýningum
• Þekking og/eða áhugi á vítamínum og náttúruvörum
• Áhugi á öllu er viðkemur heilsu og hollustu
• Góðir söluhæfileikar og árangurssækni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir,
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 23. febrúar nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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Hlaðgerðarkot
Laus er til umsóknar staða umsjónarmanns í
Hlaðgerðarkoti, meðferðarheimili fyrir áfengisog vímuefnaneytendur.
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Þú færð Fréttablaðið
á kostnaðarverði á 120 stöðum
um land allt.
Nánari upplýsingar á
visir.is/dreifing

Nánari upplýsingar á www.samhjalp.is og hjá
framkvæmdastjóra í s. 561 1000

Stay Apartment leitar að
starfsmanni í fullt starf við
margvísleg skrifstofustörf,
þjónustu við ferðamenn, sem og
við ýmiss verkefni sem tengjast
rekstri og markaðsmálum
fyrirtækisins.
Hæfniskröfur:
• Þekking eða reynsla í ferðaþjónustu skilyrði
• Góð íslensku og enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta og hæfni til að læra á fljótt á
ný tölvukerfi
• Áhugi eða reynsla í markaðsetningu æskileg
Vinsamlegast sendið umsóknir/ferilskrá á box@frett.is
merkt „Stay-1202“

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Matráður
óskast til starfa

BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR /
BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR - NOREGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða byggingarverkfræðing eða byggingartækni-

LS Retail sem er hugbúnaðarfyrirtæki í örum vexti óskar eftir
að ráða matráð. Um er að ræða 46 manna vinnustað.
Viðkomandi hefur yﬁrumsjón með eldhúsi, sér um matseld,
skipuleggur matseðla og annast innkaup.

fræðing til starfa við framkvæmdir í Noregi. Um er að ræða fjölbreytt
verkefni og þátttöku í stjórnun framkvæmda.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði byggingarverkfræði eða byggingatæknifræði er skilyrði.
• Gott vald á norsku eða öðru norðurlandamáli.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

Meðal verkefna:

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa
um 500 manns, víðsvegar um landið

• Verkefnastjórnun.

sem og erlendis.

• Landmælingar.

Leitað er að einstaklingi sem er jákvæður, samviskusamur
og skipulagður í vinnubrögðum. Viðkomandi þarf að hafa
reynslu af sambærilegu starﬁ og menntun sem nýtist í starﬁ.
Allar upplýsingar um starﬁð gefur fjármálastjóri
í gegnum netfangið gardar@LSRetail.com

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

• Samningar við innlenda og erlenda birgja.

var stofnað árið 1970 og hefur annast

• Úrlausn tæknilegra verkefna.

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

LS Retail ehf. | Höfðatúni 2 | 105 Reykjavik | Sími 414 5700 | www.LSRetail.com

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

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

LS Retail ehf. þróar sérhæfðan hugbúnað fyrir verslanir. 120 samstarfsfyrirtæki um allan heim
selja og þjónusta lausnir frá LS Retail og eru þær í notkun hjá 1.600 fyrirtækjum í yﬁr 30.000
verslunum á um 66.000 afgreiðslukössum um allan heim. Meðal ánægðra viðskiptavina sem
nota kerﬁð eru: adidas, Hard Rock Café – Þýskalandi, Kiddicare UK, Pizza Hut, Bodycare International, Dublin Airport Authority og IKEA. Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.LSRetail.com

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

fyrirtæki og einstaklinga.

S TARFATORG.IS

SÖLUFULLTRÚI

Laus störf hjá ríkinu
Starfatorg.is er upplýsingavefur um laus störf hjá ríkinu. Þar er einnig að finna ýmsar
upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna. Nú eru laus til umsóknar eftirfarandi störf:

Hefurðu áhuga á heilbrigðu líferni?

Starf

Leitum að öflugum þjónustuliprum einstaklingum

Stofnun

Staður

Nýtt
Verkefnisstjóri
HÍ, viðskiptafræðid., hagfræðid. Reykjavík
Prófessor í berg- og bergefnafræði HÍ, jarðvísindadeild
Reykjavík
Dósent og verkefnastj. í fornleifafr. HÍ og Þjóðminjasafn Íslands
Reykjavík
Rafvirki
HÍ, framkvæmda- og tæknisvið Reykjavík
Félagsliðar
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Kópavogur
Bifvélavirki
Vegagerðin
Akureyri
Yfirlögregluþjónn
Lögreglustjórinn á Sauðárkróki Sauðárkrókur
Deildarlæknir
LSH, taugalækningadeild
Reykjavík
Hjúkrunarfræðingur
LSH, göngud. B.sp. Hringsins Reykjavík
Deildarlæknar
LSH, lyflækningasvið
Reykjavík
Verk- eða tæknifr. á skipaeftirlitssv. Siglingastofnun Íslands
Kópavogur
Afleysingastaða ljósmóður
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki Sauðárkrókur
Sjúkraflutningamaður
Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes
Læknaritari
Sjúkrahúsið á Akureyri
Akureyri
Stýrimenn, vélstjórar og hásetar
Landhelgisgæsla Íslands
Reykjavík
Sérnámslæknir og læknir
Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss

Nr. á vef
201102/026
201102/025
201102/024
201102/023
201102/022
201102/021
201102/020
201102/019
201102/018
201102/017
201102/016
201102/015
201102/014
201102/013
201102/012
201102/011

Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is
Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~

Starfatorg.is

til starfa við sölu og þjónustu. Um er að ræða
heilsdagsstarf og hlutastarf seinnipart dags.
Störfin felast í kynningu- og sölu á þeirri þjónustu
sem er í boði bæði með símtölum og móttöku
viðskiptavina. Sölumenn sinna jafnframt
tilboðsgerð og frágangi sölusamninga auk þess að
annast viðhald viðskiptatengsla og öflun nýrra.
Hæfniskröfur: glaðleg framkoma, hæfni í
samskiptum, góð tölvukunnátta, skilvirkni og
nákvæmni í vinnubrögðum.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á
netfangið hreyfing@hreyfing.is fyrir 16. febrúar.
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Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 120 stöðum um land allt. Nánari
upplýsingar á visir.is/dreifing
FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt
á Vísi eða fengið sendan daglegan
tölvupóst með blaði dagsins. Nánari
upplýsingar á: visir.is/dreifing

&RAMKV¾MDASÕSLA RÅKISINS FYRIR HÎND ¥SAFJARÈARB¾JAR OG /FAN
FLËÈASJËÈS ËSKAR EFTIR TILBOÈUM Å VERKIÈ 3NJËFLËÈARVARNIR ¹ ¥SAFIRÈI
p ¶VERGARÈUR UNDIR +UBBA
6ERKIÈ FELST Å AÈ REISA SNJËFLËÈAVARNARGARÈ ¹ ÒTHLAUPSSV¾ÈI SNJË
FLËÈA ÒR +UBBA 5M ER AÈ R¾ÈA ÖVERGARÈ SEM ER UÖB M LANGUR
Å TOPPINN ¥ VERKINU FELST EINNIG MËTUN YFIRBORÈS SKERINGA FLËÈMEGIN
VIÈ GARÈA %INNIG FELST Å VERKINU GERÈ VINNUVEGA VARANLEGRA
VEGSLËÈA GANGSTÅGA OG ¹NINGARSTAÈA *AFNFRAMT GERÈ DRENSKURÈA
L¾KJARFARVEGA OG VATNSR¹SA LAGNING R¾SA OG JÎFNUN YFIRBORÈS OG
FR¹GANGUR
(ELSTU MAGNTÎLUR ERU
5PPTAKA GRËÈURÖEKJU OG JARÈVEGS
+LAPPARSPRENGINGARFLEYGUN
&YLLING Å JÎFNUNARLAG UNDIR STYRKTA FYLLINGU GARÈS
3TYRKT FYLLING Å GARÈ
&YLLING Å FRAMHLIÈ GARÈS
&YLLING Å FL¹AFLEYGA
3TYRKINGARKERFI p EFNI
3TYRKTINGARKERFI UPPSETNING
'ÎNGUSTÅGAR YFIRBORÈSLAG
-ALBIK ¹ BÅLAST¾ÈI OG STÅGA
6ARANLEGIR VEGSLËÈAR

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

6ERKINU SKAL VERA AÈ FULLU LOKIÈ Å SEPTEMBER 
²TBOÈSGÎGN VERÈA TIL SÕNIS OG SÎLU ¹ KR  HJ¹ 2ÅKISKAUPUM
"ORGARTÒNI #  2EYKJAVÅK FR¹ OG MEÈ M¹NUDEGINUM  FEBRÒAR
 4ILBOÈIN VERÈA OPNUÈ HJ¹ 2ÅKISKAUPUM MARS 
KL AÈ VIÈSTÎDDUM ÖEIM BJËÈENDUM SEM ÖESS ËSKA

Óveruleg breyting á
aðalskipulagi Reykjavíkur
2001-2024
Bergstaðastræti-ÓðinsgataBjargarstígur (Reitur 1.180.3)
Borgarráð Reykjavíkur hefur samþykkt tillögu að
breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024
varðandi landnotkun á götureitum sem afmarkast
af Bjargarstíg til suðurs, Bergstaðastræti til vesturs,
Óðinsgötu til austurs og miðborg til norðurs. Á
prentuðum uppdrætti aðalskipulagsins 20012024 var íbúðarbyggð á umræddu svæði ranglega
merkt sem athafnasvæði. Breytingartillagan nær
til þéttbýlisuppdráttar aðalskipulagsins og felur í
sér að umræddir götureitir verða skilgreindir sem
íbúðarsvæði í stað athafnasvæðis. Sjá nánar aðalskipulagstillögu á heimasíðu sviðsins skipbygg.is.
Aðalskipulagstillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar, skv. 2. mgr. 36. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 um óverulegar breytingar
á aðalskipulagi.

Skipulagsstjórinn í Reykjavík
²TBOÈ SKILA ¹RANGRI

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

6

12. febrúar 2011 LAUGARDAGUR

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?

5MSËKNIR UM BYGGÈAKVËTA

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

!UGLÕSING VEGNA ÒTHLUTUNAR BYGGÈAKVËTA ¹
FISKVEIÈI¹RINU  SBR REGLUGERÈ UM ÒTHLUTUN
BYGGÈAKVËTA TIL FISKISKIPA NR   DESEMBER 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

!UK REGLUGERÈARINNAR ER VÅSAÈ TIL SÁRSTAKRA ÒTHLUTUNAR
REGLNA Å NEÈANSKR¹ÈUM BYGGÈALÎGUM SBR AUGLÕSINGU
NR  Å 3TJËRNARTÅÈINDUM

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

&ISKISTOFA AUGLÕSIR EFTIR UMSËKNUM UM BYGGÈAKVËTA TIL
FISKISKIPA FYRIR EFTIRTALIN BYGGÈARLÎG

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

.ORÈURÖING (ÒSAVÅK +ËPASKER 2AUFARHÎFN
3VEITARFÁLAGIÈ 3KAGAFJÎRÈUR 3AUÈ¹RKRËKUR (OFSËS
3VEITARFÁLAGIÈ 6OGAR

Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking

5MSËKNUM SKAL SKILAÈ TIL &ISKISTOFU ¹ EYÈUBLAÈI SEM
ER AÈ FINNA ¹ HEIMASÅÈU STOFNUNARINNAR FISKISTOFAIS
OG ÖAR ERU OFANGREINDAR REGLUR EINNIG AÈGENGILEGAR

Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  FEBRÒAR 

Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

&ISKISTOFA  FEBRÒAR 

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

3+2)&34/&5!¨34!¨!
-%¨ ®,,5 4), ,%)'5
4IL LEIGU ER VINNUAÈSTAÈA ¹  H¾È AÈ "¾JARHRAUNI Å
(AFNARFIRÈI
®LL AÈSTAÈA FYRIR HENDI  SKRIFSTOFUR   VINNU
STÎÈVAR SÅMI SKRIFBORÈ STËLAR OG HILLUR !ÈGANGUR
AÈ MËTTÎKU SÅMAVÎRSLU PRENTURUM  FUNDAR
HERBERGJUM LJËSRITUNARVÁLUM KAFFIVÁL OG ÖRIFUM
!FNOT AF ELDHÒSI OG MÎGULEIKI ¹ AÈGANGI AÈ
SAMEIGINLEGU MÎTUNEYTI
4IL LEIGU Å HEILD SINNI EÈA AÈ HLUTA TIL ¹HUGASAMIR
SENDI FYRIRSPURN ¹ GUDRUNG VSBIS
EÈA Å SÅMA  

/PIÈ HÒS AÈ
,¾KJARVAÈI 
 2VK
SUNNUDAGINN FEB
MILLI KL  TIL 

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
Sími: 588 9090

Síðumúla 21

•

•

www.eignamidlun.is

(ÎFUM ¹KVEÈINN KAUPENDA
AÈ GËÈRI SÁRH¾È VIÈ 3AFAMÕRI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA +JARTAN
(ALLGEIRSSON Å SÅMA   EÈA
3VERRIR +RISTINSSON Å SÅMA  

Turninum 12 hæð - Smáratorgi 3 - 201 Kópavogi - domusnova@domusnova.is - www.domusnova.is

'L¾SILEGA LÒXUS  HERBERGJA
ÅBÒÈ Å MIÈB¾NUM TIL LEIGU

%R ÖETTA (²3)¨ ÖITT (ÒSIÈ FASTEIGNASALA KYNNIR ,¾KJAR

¥BÒÈIN ER  FM ¹  H¾È
EFSTU H¾È Å LYFTUHÒSI MEÈ
STËRGL¾SILEGU ÒTSÕNI HÒSIÈ ER
NÕTT BYGGT ¹RIÈ  ,OKAÈ
ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU FYLGIR
EIGNINNI SEM ER UNDIR HÒSINU
&R¹B¾R EIGN FYRIR Ö¹ SEM VILJA
BÒA Å HJARTA MIÈBORGARIN
NAR ,EIGUVERÈ ER 
KR PR M¹NUÈ TRYGGING ER 
M¹NAÈA HÒSALEIGA
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR "ËAS
Å SÅMA  

!XEL !XELSSON
,ÎGGILTUR FASTEIGNASALI
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM
HEIMAVELLI
m.visir.is

Fáðu Vísi í símann
og iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem
setja „like“ við Vísi á Facebook geta
unnið óvænta vinninga í hverri viku.

6ILHJ¹LMUR "JARNASON LÎGGFASTEIGNASALI
3UÈURLANDSBRAUT  o 3ÅMI   o &AX    o HUSID HUSIDIS

108 Reykjavík

«SKUM EFTIR SÁRH¾È
VIÈ 3AFAMÕRI

"ËAS 2ANGAR "ËASSON
3ÎLUSTJËRI
3ÅMI  
BOAS DOMUSNOVAIS

VAÈ  /PIÈ HÒS SUNNUDAGINN  MILLI KL  TIL 
EINNIG ER H¾GT AÈ PANTA ANNAN TÅMA HJ¹ EIGENDUM Å SÅMA
  +ONR¹È OG !RNA 3ÁRLEGA STËR BJÎRT OG RÒMGËÈ
  FM RA HERBERGJA EFRI SÁRH¾È AÈ ,¾KJARVAÈI  Å .ORÈ
LINGAHOLTINU MEÈ SÁRINNGANGI Å TVÅBÕLI Å SVIPMIKLU OG FALLEGU
TVEGGJA H¾ÈA HÒSI INNST Å BOTNLANGA ¹ FR¹B¾RUM STAÈ MEÈ
ÒTSÕNI ALLT SÁR ¹SAMT FULLBÒNUM OG VÎNDUÈUM SÁRBYGGÈ
UM   FM BÅLSKÒR SAMTALS   FM 6ÎNDUÈ GËLFEFNI
HNOTUPARKET OG ÚÅSAR ¹SAMT FALLEGUM INNRÁTTINGUM ¹ BAÈI
OG ELDHÒSI HALOGENLJËS MEÈ DIMMERUM SPANHELLUBORÈ Å
ELDAVÁLAEYJU ARIN Å STOFU 3TËR UM  FM HELLULAGÈUR SËLPALL
UR MEÈ SKJËLGIRÈINGU OFAN ¹ BÅLSKÒRNUM ¹SAMT GËÈRI SÁRLËÈ
4VÎ SÁR BÅLAST¾ÈI OG EITT SAMEIGINLEGT ®RSTUTT Å LEIKSKËLA
SKËLA OG FR¹B¾RA ÒTIVISTARPARADÅS VIÈ 2AUÈAVATN %LLIÈAVATN
'VENDARBRUNNA OG (EIÈMÎRK ¥BÒÈIN HENTAR MJÎG VEL FËLKI
SEM VILL HAFA RÒMT Å KRINGUM SIG OG BÒA Å FALLEGA INNRÁTTAÈRI
OG VANDAÈRI ÅBÒÈ %INNIG KOMA TIL GREINA SKIPTI ¹ EINBÕLI PAR
EÈA RAÈHÒSI VERÈ ALLT AÈ  M HELST Å .ORÈLINGAHOLTINU EN
SKOÈA ALLT Å PËSTNÒMERI  6ERÈ   M

•

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Meiri Vísir.

(ÒSFÁLÎG

.¹MSKEIÈ Å UNDIRBÒNINGI
VIÈHALDSFRAMKV¾MDA
6ERKSÕN EHF BÕÈUR FORSVARSMÎNNUM HÒSFÁLAGA
TIL N¹MSKEIÈS Å UNDIRBÒNINGI VIÈHALDSFRAM
KV¾MDA  N¹MSKEIÈINU VERÈUR FARIÈ YFIR ÖAÈ
FERLI SEM ÖARF AÈ SETJA Å GANG ÖEGAR R¹ÈIST ER Å
VIÈHALDSFRAMKV¾MDIR ¹ FJÎLBÕLISHÒSUM .¹M
SKEIÈIÈ VERÈUR HALDIÈ ¹ ÖRIÈJUDAGSKVÎLDUM Å
HÒSAKYNNUM 6ERKSÕNAR EHF AÈ 3ÅÈUMÒLA 
2EYKJAVÅK .¹MSKEIÈIÈ ER OPIÈ ÎLLUM STJËRNAR
MÎNNUM HÒSFÁLAGA ÖEIM AÈ KOSTNAÈARLAUSU
HUGASAMIR GETA SKR¹È SIG ¹ N¹MSKEIÈIÈ MEÈ
ÖVÅ AÈ SENDA TÎLVUPËST ¹ VERKSYN VERKSYNIS
EÈA MEÈ ÖVÅ AÈ HRINGJA Å SÅMA  
6ERKSÕN EHF ER R¹ÈGJAFARFYRIRT¾KI SEM SÁRH¾F
IR SIG Å VIÈHALDI ¹ FASTEIGNUM &YRIRT¾KIÈ VAR
STOFNAÈ Å UPPHAFI ¹RS  OG HEFUR SINNT FJÎLDA
VERKEFNA FYRIR EINSTAKLINGA OG HÒSFÁLÎG (J¹ FYRIR
T¾KINU STARFA SÁRFR¾ÈINGAR MEÈ ¹RATUGAREYNSLU
Å MANNVIRKJAGERÈ OG VIÈHALDI FASTEIGNA
6ERKSÕN EHF
3ÅÈUMÒLA 
 2EYKJAVÅK
WWWVERKSYNIS

3TYRKIR TIL RANNSËKNA VEGNA
EYRNASUÈS TINNITUS
,ILJUSJËÈURINN
2ANNSËKNAR OG STYRKTARSJËÈUR ,ILJU 'UÈRÒNAR (ANNES
DËTTUR AUGLÕSIR TIL UMSËKNAR STYRKI TIL RANNSËKNAR VEGNA
EYRNASUÈS TINNITUS 
4ILGANGUR SJËÈSINS ER AÈ STYRKJA RANNSËKNIR ¹ EYRNA
SUÈI 4ILGANGUR RANNSËKNA SKAL VERA S¹ AÈ AFLA HVERRAR
VITNESKJU SEM H¾GT ER TIL AÈ KOMAST AÈ ¹ST¾ÈUM ÖESS
AÈ FËLK GETI ÖJ¹ÈST AF EYRNASUÈI TINNITUS 
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL 
²THLUTAÈ VERÈUR ÒR SJËÈNUM ¹ AFM¾LISDEGI ,ILJU
'UÈRÒNAR  MAÅ 
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ N¹LGAST ¹ HEIMASÅÈU SJËÈSINS
HTTPWWWLILJUSJODURINNIS EÈA HJ¹ UNDIRRITUÈUM
(ANNES 0ETERSEN DËSENT HPET LANDSPITALIIS
)NGIBJÎRG (INRIKSDËTTIR INGIBJORG HTIIS
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A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími
662 0 662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.
Flutningsþrif, gólfbónun, ræsting,
teppahreinsun og gluggaþvottur www.
hreingerningar.is S. 772 1450

7

Bókhald

Nudd

Rafvirkjun

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Whole body massage. S. 849 5247.

Bókhald fyrir þig. Ársreikningur Skattframtal - VSK Tómas Bókari ehf
659 5031

New whole body massage. S. 864
8449, Isabella.

Fantastic whole body massage S. 692
4599, Maria.

NUDD 2 fyrir 1 TILBOÐ
S. 823 8280

Garðyrkja
Málarar

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Tökum að okkur raflagnir og viðhald
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti
ehf.
Lög.g Rafvirki getur tekið að sér verkefni. Gott verð í boði. Uppl S: 698
1524.

Líkamsskrúbb, heitur pottur, nudd f.
2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-.
Margar teg. nudds, fótaðagerðir, slökun,
veitingar, heilsu, vítamín og næringarráðgjöf. Uppl. - pantanir s. 823 8280.
Gjafabréf. JB Heilsulind Skúlagötu 40.
Opið 12-18 mán-lau.

Málarar

Alhliða málingarþjónusta, getum bætt
við okkur verkefnum, tilboð eða tímavinna. S. 697 8356.

Málarameistari

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

THE BEST !!! TANTRIC LUXURY,MASSAGE
IN DOWNTOWN ANY TIME FOR YOU!!
24 /7 sim. 869 8602.only one weeck.

Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896 5758.

Viðgerðir
BROTIN GLERAUGU ?
Gerum við allar gerðir málmumgjarða Verð frá 7.200
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

Nudd

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Búslóðaflutningar

NUDD. NUDD. NUDD. Exclusive Whole
Body Massage in DownTown. Any time.
S. 692 2126, Alena.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Spádómar

KEYPT
& SELT
Til sölu

Húsaviðhald

Trjáfellingar

Snyrti tré og runna. Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

TRJÁKLIPPINGAR

Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm.
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

Húsaviðgerðir Nýbyggingar

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa.
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
568-3063 eða inná www.k2.is

Trjá- og runnaklippingar. Baldur skrúðgarðyrkjumeistari s. 848-6972. www.
groinn.is

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar og
hurðir, rafvirkjar og píparar með mikla
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt
við sig verkum. Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna inni og úti. Viðhaldsverk
ehf S. 699 0712 & 618 7712 verk@
vidhaldsverk.is
Píparinn. Tökum að okkur alla almenna
viðhaldsþjónustu á gömlu sem nýju,
fljót og góð þjónusta uppl. í síma 662
6277.

Trjáfellingar og runnaklippingar. Gróður
og garðar ehf. Jónas garðyrkjufræðingur
sími 697 8588.

Tölvur

TRJÁKLIPPINGAR

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.

Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkjufræðingur s 848 9600

Andlegur Ráðgjafi

Býð upp á tarotlestur, talnaspeki og/
eða orkuheilun. Umsögn: „Michalina
er stórkostlegur spámaður og heilari.“
Sigríður Klingenberg. Tímapantanir í
síma: 697 7802

Spásími 908 6060

Tarot, miðlun, trúnaður, draumar. Hvað
viltu vita á nýju ári.Opið frá 12-23 S.
894 9228 Steinunn visa/euro
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Vegna vetrarhátíðar
á Korputorgi er opið
alla helgina
Í tilefni af því
frá kl. 12-16
fylgir bensínkort
öllum seldum bílum
að andvirði
frá kr. 20 - 300.000

BÍLA KAUP
er á
Korputorgi

BÍLA KAUP
S:577.1111
bilakaup.com
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Til bygginga

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið

TILBOÐ í stærðunum 36
og 37

Dömumokkasíur úr leðri,og með skinnfóðri. Góður sóli. Verð: 2.500.- Misty
skór Laugavegi 178, s: 551 2070

Min Pinscher til sölu eru með ættbók frá Íshundum. Örmektir, bólusettir
og heilsufarssk. Tilb. til afhendingar.
Nánari uppl í síma 859 9499 Visa/Euro
www.123.is/skyjaraektun.

PAPILLON

Yndislegur papillon hvolpur (rakki) til
sölu, HRFÍ ættbók. Upplýsingar í S.
824 0115.
Hreinræktaður Pomerainean rakki til
sölu. Bólusettir og m. ættb. S. 822
8444.

Verslun
Vönduð GSM öryggiskerfi með sírenu,
tveimur þráðlausum skynjurum og
tveimur fjarstýringum á kr. 45.800,Mikið úrval af aukaskynjurum. Lyfta.is
Njarðarbraut 1, Reykjanesbæ 421 4037

ICELANDIC kr 18.400 NORSKA I og II - ENSKA
f. BÖRN - ENSKA f.
FULLORÐNA

ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to Fr;
10-11:30. 18-19:30 start: 31/1. Level II:
4 w: Md to Fr; 16:15-17:45, st: 31/1. st.
24/1. Level III 4 w: Sat/Sun 16-17:30
st: 29/1, Level IV 10 w: Sat/Sun 14:0015:30. Level VIII st. Sat/Sun 10-11:30 st.
24/1. NORSKA: 4 vikur, mán til fös; stig
I; 19:45-21:15, 24/1. ENSKA f. BÖRN 8
vikur; 5-8 ára; fös 16:30-17:30, byrjar
4/2 og 9-12 ára; mán 16:30-17:30,
byrjar 7/2. ENSKA f. FULLORÐNA 4
vikur mán til fös kl 16-17:30. byrjar 21/2. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5,
s.5881169. www.ictrans.is/ice

Skartgripir-Hnífagerð-tréútskurður

Til sölu innfluttur plastbátur með 75HP
vél og beindrifi. Árgerð 2007. L: 5.99 B
2.49. Verð 9,5 millj.m/vsk. Uppl. dan@
islandia.is og 695-6389

Miniature Pinscher hvolpar til sölu

HEILSA

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Rólegur og reglusamur háskólanemi
óskar eftir stúdíó, einstaklins eða lítilli
2ja herb. íbúð sem fyrst. S. 857 1470.
Þriggja manna fjölskylda óskar eftir
160-300 fm raðhúsi/einbýlishúsi á
höfuðborgarsvæðinu til langtímaleigu.
Fasteignin verður að vera nýleg eða í
góðu ástandi. Skilvísum greiðslum og
góðum tryggingum heitið. Upplýsingar
í s. 842 5300 eða orri@utsaer.is

Smíða innréttingar í hesthús, heitgalvanserað. Margra ára reynsla. Uppl. í s.
869 6690 / Aðalsteinn.

HÚSNÆÐI

ATVINNA
Atvinna í boði
Heimsendi - Hesthús til
sölu- frábært verð

Til sölu 59 fm hesthús fyrir 6 hesta í
Kópavogi(endahús) lítil hlaða , snyrting
og kaffikrókur. Laust strax. ekkert áhvíl,
engin skipti. verð aðeins 7,0 millj. s:
895-2049

Sumarbústaðir

Saltkristal lampar og kertastjakar gefa
rómantíska birtu og er falleg gjöf á
Valentínusardaginn. ditto.is Smiðjuvegi
4, græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060
www.ditto.is

Leigumiðlanir

Til sölu Díselrafstöð

Perkins díselvél 110/88, KVA 0,8 PF,
3x400 VOLT, 50 HD, 1500 SN/MIN.
Vélin er í hljóðeinangruðum stálhúsi
(CANOPY). Ásamt rafmagnstöflu og fl.
Vélin er frá 2001 og er aðeins keyrð í
nokkra tíma. Uppl í s. 664 1999

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S.
896 4662 www.lifsstill.is

Stórt sumarhús til leigu í
Grímsnesi!

Heitur pottur og sauna. Gistiaðstaða
fyrir 10-12 manns. 3000 kr nóttinn
á mann. Laus næstu helgar og um
páska, einnig bókanir byrjaðar f. sumarið. www.sumarhus.edicypages.com.
Uppl. 898 1598

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is

Húsgögn

Ný netverslun:
www.betriheilsa.is/erla

Húsnæði í boði
1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj Internet, bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Velux gluggar 5st.

Á hálfvirði eða tilboð. S:772 0040.

ÞVOTTAVÉLAR

Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar,
uppþvottavélar. Tökum bilaðar vélar
uppí. Varahlutir á góðu verði. Opið
alla daga 12:00 - 17:00 Síðumúla 37
Kjallara, 108 Rvk 847 5545.

Flottur rafmagnsnuddpottur

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið
í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin

Húsgögn fyrir heimilið og skrifstofuna.
Gæði og gott verð.
Hirzlan Smiðsbúð 6 Sími 564-5040
Stofuborð úr Suður Ástrælskum jarrah
við úr Gallerí Tútú. Þarf að fara fljótt.
Kostaði hátt í 200 þús. Tilboð óskast.
S. 770 0884.

TANTRA MASSAGE

Authentic initiation into the tantric
mysteries with tantra massage. Unique
experience for men, women and
couples. Tel: 698 8301 www.tantratemple.com

Námskeið
Lærðu að hlaupa á léttari máta með
Smart Motion hlaupastílnum www.
smartmotion.org

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

skápar hvítar hurðir háglans 200x2,44
og 120x244 og baðker m/nuddi
160x70,til sölu,kaupandi tekur niður
uppl. 6118250

Málverk
Málverk eftir Jónas Viðar Sveinsson til
sölu. 160x130. Uppl.í síma: 899-9984

Dýrahald

LEIGUSALAR ATH ÞETTA!

Leiguhús.is er öflug leigumiðlun sem
býður fjölbreytta þjónustu. Fríar auglýsingar til fullrar þjónustu Skoðaðu www.
leiguhus.is
60 fm 2 herb. kjallaraíb. í Fururgrund í
kóp. v. 70þ.mán / einnig 70 fm 2 herb
á 5h. Austurströnd seltjarnarnesi m.
stæði í bílageymslu v. 110þ.mán uppl
í s:894 4300.
Til leigu. Nýtt 5 herb. parhús í
Úlfarsárdal. Húsið er 205 fm, vel skipulagt á tveimur hæðum. Langtímaleiga.
Laust frá 1.mars. Uppl. Í síma 821-1891
og 820-1891.
Nýtt raðhús á völlum í Hfj. til leigu 3
svefnherb., 190 fm. Laust nú þegar.
Einnig 4 herb. íb. í miðbæ Hfj, sér hæð
laus nú þegar. Engin gæludýr leyfð.
Uppl. í s. 893 9777.
225m2 parhús við barnvæna götu í
Kórahverfi í Kóp. Húsið leigist m. húsgögnum & er laust frá apr-jan.Sendið
uppl. á parhus203@gmail.com

Þjónusta

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
SHETLAND SHEEPDOG hvolpar (mini
Lassý) til sölu. Yndisleg tegund. Nánar
á http://blafelds.weebly.com/ eða í s.
866 - 3649.

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons,
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. S.
615 2715.

Sjónvarp

Stór og vönduð 2.herb íbúð í Seljahverfi
til leigu aðeins vandað og reglusamt
fólk kemur til greina. Uppl. í s. 557
4040.

Nudd

Óskast keypt

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Gott og vel staðsett forstofuherbergi í
kjallara að Búðargerði. Uppl. 6934161

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

Frá Poulsen, 4 m. kerra tveggja öxla
og 2 stk 10 fm. BOS gámar. Uppl.
892 1524

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Herbergi til leigu með aðgang að eldhús, miðsvæðis. Uppl. í s. 661 5219.

Fæðubótarefni

Hundagalleríið auglýsir

Reykstopp með árangri
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

LR er stærsta MLM fyrirtæki Evrópu vilt
þú vera með og hafa góð laun. Uppl. í
s. 773 2100.

Stálorka Hafnarfirði. Óska eftir að ráða
vanan járnsmið til starfa sem fyrst, þarf
að geta unnið sjálfstætt,starfið felst í
viðgerðum á stálskipum og nýsmíði á
ryðfríum búnaði í plastbáta. upl. gefur
Benedikt í síma 8927687

Atvinna óskast
Vélstjóri með 750kw réttindi óskar eftir
plássi á sjó getur og kokkað s:8574590

www.leiguherbergi.is

HEIMILIÐ

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki
til úthringinga á kvöldin. Góð laun í
boði fyrir aukavinnu. Uppl gefur Guðný
í 822-2965 og gudny@tmi.is

Snyrtifræðingur óskast í half-dags vinnu
umsokn sendist smaar@frett.is merkt
snyrtifræði

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Okkur vantar fólk í úthringistarf á kvöldin, góð laun í boði. Uppl gefur Baldvin í
síma 822 9899 eða baldvin@tmi.is

Leiður á að vera undirmaður? Vertu
þinn eigin herra. Stjórnaðu þínum
vinnutíma. Uppl. gefur Gunnar í s.
777 3391.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Valentínusardagurinn

Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG
sími 896 4661

Fasteignir

Skráðu þig á vandað námskeið
Hnífasmíði 15.2. Gler Tiffany‘s 23.2.
Skartleir 1.3. Tréútskurður 5.3.
Handverkshúsið s: 555 1212.

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694
9515 Haukur Vigfússon.

GÓÐ GISTING Í
MIÐBÆNUM

Par með 1 barn óska eftir 3 herb íb.
á svæði 103/104/105 & 108 uppl:
868 8180.

Hestamennska

Ökukennsla
Heilsuvörur

Áreiðanlegt par óskar eftir 2-3 herb.
leiguíbúð í miðb. amk 65 fm. e-mail
ingirafnster@gmail.com

15 fm herb. til leigu í svæði 104.
Sérinng.Sameiginl. Wc og sturta.Leiga
30.þús uppl. í s: 821 6625.

Húsnæði óskast

Kíktu á heimasíðuna
okkar: www.dalsmynni.is
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Reglusöm & traust kona um fertugt
óskar eftir húsnæði í Rvk. eða Kópavogi.
V. ca 100 þús. m/ rafm&hita. 100%
öruggar greiðsur. S. 860 3076.

Óska eftir páfagaukum allt frá litlum
uppí stóra. Uppl. í s. 690 8138 & 553
2706.

Einstæður faðir óskar eftir íbúð til leigu
í 101, 105, 107 Rvk. 2,3 eða 4herb.
Ekki Kjallari. Sími 821 5111, eiceland@
gmail.com

Til sölu 58 fm sumarhús í
landi Búrfells Grímsnesi

100 fm sólpallur og 5500 fm eignarlóð.
Bein sala eða skipti á bíl, húsbíl eða
hjólhýsi. Verð 14,9 Sjá myndir á miklaborg.is Þrastahólar Uppl. í s: 898 1598.

TILKYNNINGAR
Fundir
Aðalfundur skotfélags kópavogs verður
haldin í húsi félagsins í digranesi miðvikudaginn 23. feb kl. 20:00.

Til sölu sérhannaður Vuookati finnskur
bjálkabústaður í Borgarfirði á gull fallegum stað við sjávarsíðu. Ath.skipti á
Iðnarhúsnæði. Uppl. í 892 1524

Einkamál

Atvinnuhúsnæði
LEIGUHÚS.IS
LEIGUMIÐLUN

Ef þig vantar atvinnuhúsnæði Ef þú
vilt leigja atvinnuhúsnæði Leitaðu til
okkar reyndu manna. Leiguhús.is sími
562 2554

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán.
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Gisting
Óska eftir að kynnast konu á sextugsaldri. Ég er sjálfur 53 ára og áhugamál
mín eru tónlist, ganga og fara út að
borða. Uppl. í s. 848 6406.
Heiðarleg kona um fimmtugt, myndarleg, leitar að góðum manni. Engin
skyndikynni. Auglýsing hennar er hjá
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort),
augl.nr. 8289.
Myndarleg kona 48 ára, sem býr ein,
vill kynnast góðum manni með góða
skemmtun í huga. Auglýsing hennar er
hjá Rauða Torginu Stefnumót, s. 9052000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8296.
Kona með fallega rödd vill kynnast
karlmanni, 55+, með góð kynni í huga.
Auglýsing hennar er hjá Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8549.

Spjalldömur 908 5050

Opið allan sólarhringin, ný stúlka.

M-SÓFINN íslensk framleiðsla
sniðin að þínum þörfum.

PIPAR/TBWA • SÍA • 102927

Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun
og glæsilegt úrval gjafavöru.
Opið alla virka daga frá 11–18 og laugardaga 11–16.
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Íslensk hönnun í Stokkhólmi
●

Íslendingar voru áberandi á sýningunni í ár.

Í Stokkhólmi var fylgt eftir skemmtilegri uppákomu
sem Vík Prjónsdóttir stóð fyrir í fyrra og hlaut verðskuldaða athygli. Á sýningarsvæðinu gátu gestir skoðað farandsýninguna „Icelandic Design“ sem var sýnd
á Kjarvalsstöðum árið 2009.
Fjögur íslensk hönnunarfyrirtæki sýndu einnig
saman en það eru þau Arkiteó, FurniBloom,
Lighthouse og Sýrusson. Sá hópur fékk mjög góðar
undirtektir enda var boðið upp á íslenska tónlist og
sælgæti í bland við skemmtilega lýsingar- og stólahönnun og nýstárleg garðhúsgögn.
Í Gallery Pascale var haldin sýning á hlutum Guðbjargar Ingvarsdóttur í Aurum.
Það þykir mikill heiður að vera kynntur
þar, enda galleríið frægt fyrir samstarf
við hönnuði og þykir góður stökkpallur út
í þann heim. Þá stóðu Kurt og pí sig vel
á Pecha Kucha fyrirlestri sem haldinn var í tengslum við hönnunarvikuna.
Margir aðrir viðburðir voru í
boði með íslensku ívafi og fékk Ísland góðan vitnisburð um spennandi og öðruvísi hönnun.
- she
Munir eftir Guðbjörgu Ingvarsdóttur
í Aurum voru sýndir í Gallery Pascale.

● AÐ VARÐVEITA ARFINN Ungur hönnuður
að nafni Jaeuk Jung telur að varðveita þurfi hönnunarklassíkera í hugum fólks og hefur leikið sér með þá hugmynd. Hér eru tveir hlutir sem allir þekkja, kókflaskan
góða sem Alexander Samuelson hannaði árið 1915 og
Thonet-stólinn sem flestir kannast við.
Þegar trjákvoða, sem seinna breytist í raf, er skoðuð
birtast ýmsir sögulegir hlutir. Jaeuk vildi líkja eftir
þessari upplifun og steypir þessa íkona í plastefni sem
líkist á vissan hátt rafi.
„Hani, krummi, hundur, svín“ ómaði um sýningarsalinn og vakti mikinn áhuga viðstaddra.

Xi] X Y´kX Yi\ kX
Xi]XY´kX#Yi\pkX
\XYp^^aXm`6
Íbúðalánasjóður veitir lán til endurbóta á húsnæði að innan og utan.
Meðal annars eru veitt lán til lóðarframkvæmda og viðbóta við húsnæði.
Lán geta numið allt að 80% af framkvæmdakostnaði. Hámarkslán eru
20 milljónir og lánstími 5 til 40 ár. Sömu vextir eru á þessum lánum og
almennum lánum Íbúðalánasjóðs.

Blandarinn sem allir eru
að tala um!
Mylur alla ávexti, grænmeti
klaka og nánast hvað sem er
Hnoðar deig
Býr til heita súpu og ís
Uppskriftarbók og DVD diskur fylgir

Vita Mix svunta og
kanna fylgja með á
meðan birgðir endast

nnn%`cj%`j

9fi^Xike`)(s(',I\pbaXmbsJd`1,-0-0''#/''-0-0
S. 440-1800 www.kælitækni.is

Okkar þekking nýtist þér ...

Fermingarsýning að hætti Jóa Fel
um helgina 12.-13. febrúar í Holtagörðum
Um helgina ætlar Jói Fel að dekka girnilegt veisluborð fyrir fermingar og gefa
gestum og gangandi góðar hugmyndir um kræsingar í fermingarveisluna.
Jói Fel verður á staðnum frá kl. 12 -16 og gefur góð ráð og leiðbeinir gestum.
Veisluþjónustan hjá Jóa Fel er þekkt fyrir glæsilegar fermingarveislur.
Leitið tilboða hjá okkur í draumafermingarveisluna í síma 588 8998 eða sendið
fyrirspurn á joifel@joifel.is. Einnig er hægt að skoða úrvalið á www.joifel.is.

FABRIKAN

Verið hjartanlega velkomin.

Jói Fel notar eingöngu
Odense marsípan.

Bjóðum gestum upp á
rjúkandi heitt Illy kafﬁ.
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Undir sólinni

FRYSTIKISTUVIKA
Ólöf Jakobína Ernudóttir og
Linda Guðlaugsdóttir hafa í
sameiningu hannað skemmtilegt dagatal þar sem dögum
hvers mánaðar er skipað í hring.
Dagatalið, sem kallast Tímamót,
fæst meðal annars í Epal, Bókabúð Máls og menningar, Kokku,
Iðu og í Hrími á Akureyri.
Tímaritið Wallpaper veitti
á dögunum
árleg hönnunarverðlaun.
Karl Malmvall,
sem hannað
hefur fyrir
Design
House Stockholm, hlaut
verðlaun
í einum
flokknum, „Best
housekeeping
product“, fyrir
tröppustigann sinn Step.
Normann Copenhagen
vörurnar eru yfirleitt hver
annarri frumlegri og spenningur
þegar ný vara þaðan er kynnt til
sögunnar.

Síðastliðinn fimmtudag kynnti
fyrirtækið hönnun Ítalans
LucidiPevere, písk sem fæst í
fjórum litum og er óvenjulegur
snúningur á klassísku formi
áhaldsins.
Shaukat & Company er goðsagnakennd efnavörubúð, þekkt
um víða veröld en frá árinu
1976 hefur hún boðið upp á ein
fallegustu efni og áklæði veraldar. Verslunin er í Kensington
í London en selur í vefverslun
sinni vörur til allra heimshorna.

25% AFSLÁTTUR
AÐEINS ÞESSA VIKU

Whirlpool
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Frystig. OrkuVERÐ ÁÐUR
24 klst.
fl.

TILBOÐS
VERÐ

Skilrúm

Ljós

1

Nei

Nei

14 kg

#

Kr. 74.995

Kr. 56.246

65

1

Nei

Nei

15 kg

A+

Kr. 89.995

Kr. 67.496

95

66

1

Nei

Já

18 kg

#

Kr. 84.995

Kr. 63.746

89



66

1

Nei

Nei

LH

#

Kr. 94.995

Kr. 71.246

400

89

134

66

4

Já

Já

LH

#

Kr. 109.995

Kr. 82.496

503

89

163

66

5

Já

Já

30 kg

#

Kr. 119.995

Kr. 89.996

Vestfrost frystikistur
ST189C

189

86
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1

Nei

Nei

LH

A+

Kr. 99.995

Kr. 74.996

45$
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1

Nei

Nei

LH

A+

Kr. 109.995

Kr. 82.496

45$
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LH

A+

Kr. 114.995
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UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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LAUGARDAGUR 12. febrúar 2011

Stærð: 202,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1953
Fasteignamat: 38.050.500
Bílskúr: Já

Lindarhvammur 5

Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

200 Kópavogur
Sigvaldahús í grónu umhverfi

29

Senter

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi
7772882
thora@remax.is

Bókið skoðun hjá Þóru í síma 777-2882

Ástþór Reynir

Gunnar Sverrir

899 6753

862 2001

Verð: 41.900.000

Þóra og REMAX Senter kynna Sigvalda hús í grónu umhvefi í Kópavogi.
Húsið er í dag nýtt sem íbúð (116 fm) og bílskúr en í útleigu er minni íbúði (40 fm). Hönnun hússins er
falleg og stílhrein, einfalt er að taka minni íbúðina inn í aðaleign. Aðalíbúð; 3 svefnherb., fataherb.,
upprunalegt bað og eldhús, falleg stofa og borðstofu.
Allar upplýsingar veitir Þóra í s.777-2882 eða thora@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Deildarás 11
110 Reykjavík
Fjölskylduhús á vinsælum stað

Stærð: 269,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1981
Fasteignamat: 46.700.000.

Mánalind 19
Senter

201 Kópavogur
Fallegt parhús innst í botnlanga

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 15.00 - 15.30

Stærð: 243,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1998
Fasteignamat: 43.450.000

Opið
Hús

Verð: 59.600.000

Opið hús á sunnudaginn kl 15.00 - 15.30

Verð: 54.900.000

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

gunnar@remax.is

RE/MAX SENTER KYNNIR: Glæsilegt einbýlishús 269,8fm við Deildarás í Árbæjarhverfi.
Húsið er á tveimur hæðum og skiptist svo: Á neðri hæð er innbyggður flísalagður bílskúr og er innangengt í
hann frá forstofu. Forstofan er flísalögð, stórt parketlagt forstofuherbergi, rúmgott fjöslkyldurými
(sjónvarpssalur) og geymsla þar innaf. Rúmgott þvottahús og sturtuklefi, salerni og handlaug í eru
þvottahúsinu. Efri hæð: Parketlagður stigi upp á efri hæðina. Á hæðinni er rúmgóð, parketlögð stofa og
borðstofa. Útfrá stofu er útgengt á flísalagðar svalir, mikið útsýni til suð- vesturs frá svölum. Eldhús með
góðum borðkrók, 4 parketlögð svefnherbergi, skápar í öllum herbergjum. Frá hjónaherbergi er útgengt á
hellulagða, afgirta verönd og garðinn. Baðherbergi er flísalagt bæði gólf og veggir, baðkar og sturtuklefi.
Innrétting er undir vaski. Allar innréttingar og klæðning í loftum eru frá JP- innréttingum úr mahoní. Húsið er
allt ný málað að utan og garður afar snyrtilegur. Hellululögð upphituð aðkeyrsla að bílskúr. Vel um gengið hús
sem hefur fengið góða umhirðu gegnum árin.

Norðurbrú 1
210 Garðabær
Góð íbúð með stæði í bílgeymslu

gunnar@remax.is

RE/MAX SENTER KYNNIR: Fallegt parhús á tveimur hæðum. Húsið stendur innst í botnlanga, neðan götu í
vinsælu hverfi í Kópavogi. Við húsið er hellulagt bílaplan með snjóbræðslu. Bílskúr með flísum á gólfi.
Efri hæð: Mjög góð forstofa með fataskápum, til hægri er gengið inn í skrifstofu/barnaherbergi, gestasnyrting.
Stofurnar eru opnar með náttúrustein á gólfum, gott eldhúsi með eikar innréttingu, granít borðplötum og miklu
skápaplássi. Ryðfrír háfur, tvöfaldur ofn og helluborð frá Miele, innbyggð uppþvottavél, gert er ráð fyrir
tvöföldum ísskáp. Loft eru upptekin með innfelldri halogen lýsingu á efri hæð. Stofur eru rúmgóðar. Stórar
svalir í norð- vestur frá stofu.
Neðri hæð: Eikar parket á gólfum þar sem eru þrjú herbergi. Stórt herbergi með útgengi út í garð og góðu
skápaplássi, tvö minni herbergi annað með skáp. Rúmgott baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með sturtu og
baðkari og tveimur vöskum í góðri innréttingu. Sjónvarpshol og rúmgott þvottahús með dúk á gólfi og hvítri
innréttingu. Einnig er geymsla á neðri hæð. Af neðri hæð er gengið út í fullbúinn garð.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Sólheimar 18

Stærð: 103,0 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Fasteignamat: 24.350.000

Senter

104 Reykjavík
Stór sérhæð á vinsælum stað

RE/MAX SENTER KYNNIR: Fallega 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu litlu fjölbýlishúsi í Sjálandshverfinu í
Garðabæ.
Anddyri er með eikar fataskáp og náttúrusteins flísum á gólfi sem leiða inn að eldhúsi með eldunar-eyju og
háfi þar fyrir ofan, innrétting úr eik. Eldhús og stofa eru í opnu rými, fallegt plastparket er á stofugólfi (hvíttað)
og útgengi á stórar svalir.
Svefnherbergjagangur er með holi sem má nýta sem sjónvarpshol eða
vinnuaðstöðu, náttúrusteinn á gólfi. Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni, fataskápar í hvort tveggja og plastparket
á gólfum.. Snyrting er flísalögð gólf og veggir með baðkari og sturtu ásamt skúffuinnréttingu og skáp við vask,
einnig er handklæðofn. Þvottaherbergi innan íbúðar með flísum á gólfi.
Með eigninni fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu ásamt sérgeymslu í kjallara ca. 7fm. Upplýsingar veita Gunnar
Sverrir 862-2001 gunnar@remax.is og Ástþór Reynir 899-6753 arg@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Stærð: 178,6 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1963
Fasteignamat: 29.750.000

Senter

Opið
Hús

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 16.30 - 17.00

Senter

Verð: 27.600.000

Opið hús á sunnudaginn kl 16.30 - 17.00

Verð: 41.900.000

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

gunnar@remax.is

gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

RE/MAX SENTER KYNNIR : Í einkasölu mikið endurnýjaða og sérlega vel skipulagða hæð í fallegu húsi við
Sólheima. Eignin telur : stofu, borðstofu, eldhús, hol, 4-5 svefnherbergi, 2 baðherbergi og bílskúr.
Stofa og borðstofa : Rúmgóð og björt rými með góðum gluggum og parketi á gólfi, gengt er út á svalir.
Eldhúsið : Allt endurnýjað, hvít stór innrétting með góðu skápaplássi, góð tæki, flísar er á gólfi og góður
borðkrókur.
Svefnherbergi : fjögur rúmgóð og parketlögð svefnherbergi með góðum fataskápum. Fimmta herbergið er í
dag nytt sem skrifstofa/bókaherbergi og er innangengt frá stofu með fallegri vængjahurð. Baðherbergin eru
nýlega standsett, gólf er flísalagt, hiti er í golfi , góð innrétting, vegghengt salerni og baðkar. Sameignin er öll
hin snyrtilegasta, sameiginlegt þvottahús, hjólageymsla og sér geymsla með glugga. Bílskúrinn er fullbúinn
með hita og rafmagni. Í heildina er um fallega og rúmgóða fimm herbergja eign að ræða á góðum stað.
Upplýsingar veita Gunnar Sverrir 862-2001 gunnar@remax.is og Ástþór Reynir 899-6753 arg@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is
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Sjónarhorn

STUDY IN DENMARK

Ljósmynd: Vilhelm Gunnarsson

BÖRN Á BESSASTÖÐUM Hinni árlegu söfnun „Börn hjálpa börnum“ var hrundið af stað í gær og stendur hún yfir fram til 12. mars næstkomandi. Söfnunin gengur þannig fyrir sig að skólabörn ganga í hús með söfnunarbauka frá ABC barnahjálp, en í ár er safnað fyrir götubarnastarfi ABC í Naíróbí í Keníu. Ólafur Ragnar Grímsson spjallaði við þessar stúlkur úr Kársnesskóla sem ætla að taka þátt í söfnuninni.

Mikilvægt skref í átt
að þínum frama
meet us!
!

ESBJERG

Kynningarfundur!
SØNDERBORG

Hótel Hilton Nordica:17/02 kl. 18:00
Háskóladagurinn!

Ráðhús Reykjavíkur:19/02 11:00 – 16:00

AP Degree

BACHELOR Degree

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1994

Ópinu stolið
Þjófarnir sluppu við fangavist

Fashion Design
Marketing Management

International sales &
Marketing
Business & Design

Multimedia Design &
Communication

Web Development

Computer Science

Software Development
Technical Manager

*Engin skólagjöld

Nánari uppl. www.easv.dk

Á

þessum degi árið 1994, fyrir
réttum 17 árum, var Ópinu
eftir Edvard Munch, einu frægasta
málverki allra tíma, rænt af sessi
sínum á Ríkislistasafninu í Ósló. Á
meðan opnunarhátíð Vetrarólympíuleikanna í Lillehammer stóð fóru
fjórir menn inn í safnið og höfðu
verkið, sem var málað árið 1893, á
brott með sér og skildu eftir orðsendingu sem á stóð: „Takk fyrir
þessa slöku öryggisgæslu.“
Verkið náðist aftur nokkrum
mánuðum seinna, en norska lögreglan, með hjálp hinnar bresku,
lagði gildru fyrir þjófana. Þeir
voru dæmdir í fangelsi, en sluppu
síðar vegna formgalla á rannsókninni.
Í raun málaði Munch fleiri útgáfur af Ópinu og var öðru slíku stolið
úr Munch-safninu árið 2004, en það
fannst tveimur árum seinna.
- þj
Heimild: Wikipedia
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42
timamot@frettabladid.is

DARREN ARONOFSKY leikstjóri Black Swan er 42 ára.

„Ég óttast mest að gera bíómynd sem fólki finnst ekki hafa verið eins og
rússíbanareið.“

ÞETTA GERÐIST: 12. FEBRÚAR 1999

Bill Clinton sýknaður
Einar Ólafur Gíslason
fyrrverandi flugstjóri,

lést á Borgarspítalanum þann 6. febrúar síðastliðinn.
Útför hans fer fram föstudaginn 18. febrúar kl. 13.00
frá Dómkirkjunni í Reykjavík.
Friðgerður Samúelsdóttir
Kolbeinn Einarsson
Kristín Eva Þórhallsdóttir
Einar Einarsson
Djurdja Kristjana Hrkalovic
Sandra Sif Morthens, Sigurður Magnús Sigurðsson
Hugi Kolbeinsson
Kolfinna Kolbeinsdóttir
Hermann Gísli Hrkalovic Einarsson
Alexander Hrkalovic Einarsson
Kristín Sædís Sigurðardóttir
Karítas Sigurðardóttir

Hjartans þökk ykkur öllum sem af
kærleika og virðingu minntust
ástkærrar móður minnar

Sigríðar Maríu
Sigurðardóttur
Stigahlíð 20, Reykjavík,

og sýndu mér samúð og hlýhug á erfiðum tíma.
Verið ætíð guði falin.
Hanna Þórarinsdóttir

Hjartans þakkir til allra sem sýndu
samúð, vináttu og hlýhug við andlát
og útför móður okkar, tengdamóður
og ömmu

Bill Clinton var sýknaður af ákærum
um meinsæri og hindrun á framgangi
réttvísinnar af öldungadeild Bandaríkjaþings þann 12. febrúar árið 1999. Málið
mátti rekja til þess að Clinton hafði logið
til um samband sitt við Monicu Lewinsky
fyrir rétti. Ásakanir um lygar snerust upp
í deilur um skilgreiningu á orðalaginu
„kynferðislegt samneyti“, en Clinton var
ákærður af fulltrúadeild Bandaríkjaþings
19. desember 1998. Hann varð þar með

annar forseti Bandaríkjanna í embætti
til að verða ákærður af þinginu, á eftir
Andrew Johnson árið 1868.
Öldungadeildin hóf réttarhöld yfir
Clinton 7. janúar 1999. Um helmingur
þingmanna greiddi atkvæði með sakfellingu og féllu atkvæði að mestu eftir
flokkslínum, en tveir þriðju þeirra hefðu
þurft að greiða atkvæði með til að víkja
honum úr embætti. Clinton var því sýknaður af ákærum.

FJÖLBREYTTAR LISTSMIÐJUR Í BOÐI: Á HEIMSDEGI BARNA Í DAG

Rómversk hljóðfærasmiðja
Haldið er upp á Heimsdag barna í
Menningarmiðstöðinni Gerðubergi
og frístundamiðstöðinni Miðbergi í
dag. Þar býðst börnum og fjölskyldum þeirra að taka þátt í fjölbreyttum
listsmiðjum en þar á meðal er rómversk hljóðfærasmiðja. Á tímum Rómverja voru ýmis hljóðfæri notuð við
tilbeiðslu guða, svo sem panflautur,
hristur og blásturshljóðfæri og í smiðjunni munu krakkarnir fá tilsögn í að
búa til sín eigin hljóðfæri. Pamela De
Sensi, ítalskur flautuleikari, sem hefur
verið búsett á Íslandi í átta ár stýrir
starfi smiðjunnar.
„Við notumst aðallega við hluti sem
hægt er að finna á flestum heimilum eða bílskúrum svo krakkarnir
geti haldið áfram að prófa sig áfram
heima,“ segir Pamela. Meðal hluta sem
nýtast við hljóðfærasmíðina eru garðslöngur, rafmagnsrör, hrísgrjón og
klósettpappírsrúllur. „Við reynum að
láta hljóðfærin líkjast sem mest þeim
sem Rómverjar smíðuðu. Til að mynda
búum við til trompet sem svipar til þess
sem blásið var í þegar Sesar gekk inn í
hringleikahúsið,“ bætir hún við.
Pamela hefur haldið svipuð námskeið
í hljóðfærasmíði fyrir börn undanfarin
þrjú ár sem hafa endað með tónleikum í
Salnum í Kópavogi. Aðspurð segir hún
þetta afskaplega gefandi lífsreynslu:
„Þetta er alveg æðislegt og ég læri sjálf

GEFANDI REYNSLA Pamela De Sensi stýrir starfi rómversku hljóðfærasmiðjunnar. Hér bregður
hún á leik ásamt nemendum við Smáraskóla.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

mjög mikið af krökkunum, ég kalla
þetta ekki vinnu heldur skemmtun.“ Í
lokin fá krakkarnir svo að spreyta sig
á hljóðfærunum. „Við ætlum að enda á
að reyna að kenna þeim einföld íslensk
þjóðlög eins og Tumi fer á fætur,“ segir
Pamela.
Í lok dagsins munu svo allar listsmiðjurnar taka höndum saman á
lokahátíð elds og dreka á torginu milli
Miðbergs og Gerðubergs klukkan 16.

Þar mun stór kínverskur pappírsdreki
verða leiddur fram, stiginn suðrænn
dans og trúðurinn Wally leikur listir
sínar ásamt eldgleypum. Krakkarnir
úr hljóðfærasmiðjunni setja svo tóninn
og slá taktinn við þessa hátíð á sín eigin
hljóðfæri. „Ég hvet alla til að mæta og
skemmta sér með okkur,“ segir Pamela.
Listasmiðjurnar hefjast klukkan 13 og
er aðgangur ókeypis.
- drg

Guðmundu Þ.
Guðmundsdóttur
frá Núpi í Fljótshlíð, Kleppsvegi 52.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 5. hæðar á
hjúkrunarheimilinu Skjóli fyrir góða umönnun.
Katrín Guðmannsdóttir
Matthildur Guðmannsdóttir
Olga Steingrímsdóttir
Guðmann Þórisson
Birgir Þórisson
Katrín Steina Olgudóttir

Steingrímur Guðjónsson
Þórir S. Magnússon

Ástkær móðir okkar, stjúpmóðir,
tengdamóðir, amma og langamma

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma

Guðmunda Magnúsdóttir

Erla Guðrún Ísleifsdóttir

lést 1. febrúar sl. Útförin fer fram frá Neskirkju
þriðjudaginn 15. febrúar klukkan 13.00.
Þórdís Guðmundsdóttir
Arnór Guðmundsson
Rafn Viborg Guðmundsson
Elísabet Guðmundsdóttir
Jens A. Guðmundsson

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Friðrik Sigurðsson
Helga Jónsdóttir
Ragna Vigdís Jónsdóttir
Sveinn Jónsson
Valgerður
Hallgrímsdóttir
Sigríður Margrét Guðmundsdóttir Kjartan Ragnarsson
barnabörn og langömmubörn

lést á Landspítalanum sunnudaginn 6. febrúar. Útförin
verður frá Fossvogskirkju, mánudaginn 14. febrúar,
n.k. kl. 13.00. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á
FAAS, Félag aðstandenda Alzheimerssjúklinga.
Arnfríður Ólafsdóttir
Ísleifur Ólafsson
Sigríður Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn

Þórður Sverrisson
Erna Kristjánsdóttir
Þorkell Sigurðsson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Okkar ástkæri faðir og afi
Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Hilmar Þorbjörn
Eysteinsson
Skúlagötu 64, Reykjavík,

sem lést á heimili sínu 2. febrúar, verður jarðsunginn
frá Dómkirkjunni í Reykjavík mánudaginn
14. febrúar kl. 13.00.
Eysteinn Hilmarsson
Alexandra Eysteinsdóttir
Rebekka Kristín Eysteinsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma

Guðrún Dúfa Melax
Vallargerði 32, Kópavogi,

lést á heimili sínu 31. janúar. Útförin hefur farið fram
í kyrrþey. Hjartans þakkir öllum þeim sem sýnt hafa
okkur samúð og hlýhug.
Erlingur Steinsson
Sverrir Erlingsson
Birgith Larsen
Hörður Sævar Erlingsson
Tina Petersen
og barnabörn
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Kanilsnúðar til styrktar Heilaheilla
Þökkum innilega fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar
sambýliskonu, fósturmóður, tengdamóður og ömmu,

Fjólu B. Bárðdal
Messuholti.
Sigurþór Hjörleifsson
Arngunnur Sigurþórsdóttir
Steinunn Sigurþórsdóttir
Ingibjörg Sigurþórsdóttir
og barnabörn

Ægir Sturla Stefánsson
Sigurður Guðjónsson
Einar Sævarsson

Stóri kanilsnúðadagurinn verður haldinn í IKEA um helgina. Markmiðið er að safna frjálsum framlögum fyrir
Heilaheill, sem vinnur að hagsmunamálum þeirra sem
fengið hafa heilablóðfall.
Kanilsnúðadagurinn er að sænskri fyrirmynd. Fyrir
honum stóð sænska Heimabakstursráðið, en það hefur
þann tilgang að veita almenningi innblástur í heimabakstri.
Í dag munu fulltrúar nokkurra bakaría ásamt fulltrúa
veitingastaðar IKEA keppa um hver bakar besta kanilsnúðinn. Gestir verslunarinnar geta fengið að smakka og
lagt sinn dóm á hvern snúð með því að veita frjálsu framlagi í söfnunarbauk. Söfnunarféð fer til Heilaheilla ásamt
framlagi frá IKEA, sem mun nema sömu upphæð.

Okkar ástkæri sonur, bróðir og frændi

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð, hjálpsemi og
hlýhug við andlát og útför yndislegs
pabba okkar, sonar og bróður

Hilmars Tómassonar
Valagili 21, Akureyri.

Stuðningur ykkar hefur verið ómetanlegur.

Sigurbjörn Þorgrímsson
(Bjössi Biogen)
lést þann 7. febrúar.
Jenný Sigurbjörnsdóttir
Þorgrímur Baldursson
Atli Már Þorgrímsson
Kristín Björk Einarsdóttir
Hekla Atladóttir

Helena Dögg og Hildur Jana Hilmarsdætur
S. Jóna Hilmarsdóttir
Ari Már Torfason
Tómas Leifsson
Sigríður Gunnarsdóttir
Árni Þór, Ragnheiður Tinna, Salóme og Gunnar Elís.

Þökkum samúð og vinarhug við andlát
móður, tengdamóður, ömmu
og langömmu

Unnar Pálsdóttur
Leifsgötu 18.
Rúna Bína Sigtryggsdóttir og Brynjúlfur Thorvaldsson
Anna Ingibjörg Sigtryggsdóttir og Jón Ingvarsson
Unnur Sigtryggsdóttir og Hilmar T. Björnsson
Jakobína Sigtryggsdóttir og Hjörtur J. Hjartar
Jóhanna Sigtryggsdóttir og Guðjón Steingrímsson
Sigríður Sigtryggsdóttir og Bjarni Þjóðleifsson
og fjölskyldur.

KANILSNÚÐUR IKEA mun ilma af kanilsnúðum um helgina.

Elskulegur faðir okkar

Leifur S. Halldórsson
skipstjóri,
Skipholti 2, Ólafsvík,

andaðist á heimili sínu í Reykjavík 9. febrúar. Útförin
fer fram frá Ólafsvíkurkirkju laugardaginn 26. febrúar
kl. 14.
Matthildur S. Leifsdóttir
Þorgrímur Leifsson
Steingrímur Leifsson
Úlfhildur Á. Leifsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma,

Guðrún Brynjólfsdóttir
lést á hjúkrunarheimilinu Garðvangi þriðjudaginn
8. febrúar. Jarðarförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju þriðjudaginn 15. febrúar kl. 15.00.
Valtýr Sæmundsson
Sæmundur Valtýsson
Guðlaugur Valtýsson
Anna Marta Valtýsdóttir
Brynja Þóra Valtýsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Sigríður Björnsdóttir
Árni Ólafur Þórhallsson
Grétar I. Guðlaugsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma, vinur og félagi

Elsa Ásbergsdóttir
frá Ísafirði, Strikinu 4, Garðabæ,

lést á Landspítalanum Fossvogi þann 10. febrúar s.l.
Jarðarförin fer fram frá Grensáskirkju þriðjudaginn
15. febrúar kl. 15.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Elísabet Kristín Einarsdóttir
Margrét Þóra Amin Einarsdóttir Örn Árnason Amin
Ásberg M. Einarsson
Steinunn Ásg. Frímannsdóttir

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, dóttir,
systir og amma

Ingibjörg Strandberg
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Herborg Júníusdóttir
Hæðargarði 33, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir í Reykjavík mánudaginn
7. febrúar. Útför hennar fer fram frá Bústaðakirkju,
þriðjudaginn 15. febrúar kl. 13.00.
Arnar Guðmundsson
Grétar Júníus Guðmundsson
Hermann Guðmundsson
Rúnar Guðmundsson
og ömmubörnin

Kolbrún Sigurjónsdóttir
Katrín Guðmundsson
Valgerður Karlsdóttir
Ingibjörg Guðmundsdóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra
sem sýndu okkur hlýhug og sendu
samúðarkveðjur vegna fráfalls elsku
pabba okkar, tengdapabba, afa og
langafa

Ralph Thomas Hannam
Vilhjálmur Leifur Tómasson
Sólveig Hannam
Árni Ólafur Lárusson
Júlía Hannam
Ragnar Þ. Ragnarsson
Elísabet Hannam
Örn Helgason
og fjölskyldur

félagsráðgjafi, Hlíðahjalla 57
Kópavogi,

lést á Landspítalanum í Fossvogi þ. 9. febrúar 2011.
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju 21. febrúar
kl. 15.00
Berglind Gunnarsdóttir
Jón Bjarki Gunnarsson
Hlynur H. Jónsson, Dagbjört R. Jónsdóttir og Sólrún S.
Jónsdóttir
Guðrún Magnúsdóttir
Friðþjófur Strandberg
og systkini hinnar látnu.

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir
og afi

Viðar Hörgdal Guðnason
Sléttuvegi 7, Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi mánudaginn
24. janúar. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Við þökkum öllum þeim sem sýndu okkur vináttu og
hlýhug og sérstakar þakkir fær allt starfsfólk A7 LSH
sem annaðist hann í veikindum sínum.
Kristín Björk Viðarsdóttir
Alex Viðar
Hrefna Líf

Ragnar Norðfjörð

Þökkum af alhug auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför ástkærrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu
og langömmu,

Jóhönnu Björnsdóttur
Stóragerði 29, Reykjavík.
Jónas Jónasson
Bára Sigfúsdóttir
Björn Jónasson
Arnfríður Jónasdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð við andlát og
útför ástkærs eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Jóns M. Bjarnasonar
rafvirkjameistara, Kríuási 15,
Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunardeildar 2b
á Hrafnistu Hafnarfirði.
Kristín Árnadóttir
Arna H. Jónsdóttir
Guðmundur Vignir Óskarsson
Guðríður Jónsdóttir
Konráð Jónsson
Katrín Jónsdóttir
Björn J. Brandsson
Kolbrún Jónsdóttir
Þorgeir Haraldsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Frábært verð
og gæði!
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KIDS.NATIONALGEOGRAPHIC.COM býður upp á fjölmarga leiki
krakkar@frettabladid.is

og fróðleik um dýr og lönd auk stórfenglegra mynda og myndbanda.

ALLIR GETA VERIÐ GORDJÖSS
Þeir eru ófáir sem kunna orðið texta eins vinsælasta lags síðasta árs utanbókar,
Það geta ekki allir verið gordjöss. Söngvarinn, Páll Óskar Hjálmtýsson, segir textann vera bull frá upphafi til enda. Páll Óskar er kynnir á Eurovision í kvöld.
Í hvaða skóla varstu þegar þú
varst krakki og á hvernig tónlist
hlustaðirðu? Ég gekk í Vesturbæjarskóla, átti fullt af uppáhaldslögum og var alltaf að
hlusta á alls konar tónlist. Pabbi
og mamma leyfðu mér líka að
spila allar plöturnar í húsinu og
bönnuðu mér aldrei að fikta í
neinum græjum. En ég elskaði
mest spænsku barnaplöturnar
sem þau keyptu handa mér
þegar þau fóru til sólarlanda.
Hver kenndi þér að syngja?
Pabbi og mamma voru alltaf
syngjandi, alla daga. Þau tóku
mig með á kóræfingar og í
messur sem þau voru að syngja
í. Diddú, systir mín, er líka
söngkona. Hún var alltaf að
passa mig og tók mig með sér á
leikrit sem hún var að leika í eða
á tónleika með hljómsveitinni
sem hún var í. Þessi hljómsveit
hét Spilverk þjóðanna, svo það
var ekkert leiðinlegt að fá að
vera baksviðs með þeim. Svarið
við spurningunni er því: Uppeldið kenndi mér að syngja, ég
pikkaði þetta allt upp eftir fjölskyldu minni.

finnst öll nýja platan hennar
algert æði.
Finnst þér eitthvert lag leiðinlegt? Mér finnst leiðinlegt þegar
sömu lögin eru spiluð aftur og
aftur í útvarpinu þangað til
maður fær ógeð á þeim. Góð lög
eru alltaf spiluð í klessu. Svo
eru líka til svo rosalega mörg
önnur flott lög í heiminum, af
hverju eru þau ekki meira spiluð
í útvarpinu?
Hvað finnst þér best að borða
og drekka áður en þú stígur á
svið? Mér finnst ekki gott að
syngja saddur. Ég drekk mikið
vatn, bæði fyrir og eftir hamaganginn. Svo þegar allt er búið
þá finnst mér gott að fá mér eitthvað létt, salat og kjúkling og
þannig.
Hvaða ráð gefurðu krökkum
sem langar að verða söngvarar
í framtíðinni? Hæfileikakeppnir í skólanum, öll söngnámskeiðin sem eru í boði, kórastarfið
í skólanum, karókíkerfin sem

Elín Rós Þrastardóttir 10 ára.

Hvert var erfiðasta starfið á
steinöldinni?
Svar: Að bera út póstinn.
Stefán Sverrisson 9 ára.

Einu sinni voru tvær pylsur
í potti og þá sagði ein
pylsan: „Úff ég held ég sé að
springa.“
Tinna María Friðriksdóttir 9 ára.

Hvað er vínandi?
Áfengissjúkur draugur.
Í hverju heyrist he he he he
krrratss?
Manni sem er að rifna úr
hlátri.
Af hverju fljúga galdranornir
um á kústum?
Því ryksugur eru svo háværar.
Hvað sagði draugurinn við
hinn drauginn?
Trúirðu á fólk?

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

get orðið
rosalega
pirraður. Þá
er ég ekkert
skemmtilegur og best að
láta mig bara í friði. Svo rennur fýlan af mér og ég verð
aftur svaka hress. Ég fer oft
í fýlu þegar eitthvað er ekki
nákvæmlega eins og ég vildi
hafa það. Þetta heitir að
vera frekjudós.

www.ms.is

Elizabeth Ósk Löve
Skóli: Laugarnesskóli.
Stjörnumerki: Ég er vatnsberi.
Happatala? Ég held ekki.

Hvað á kýrin að heita?
Hjálpaðu okkur að finna nafn á mjólkurkúna
á www.ms.is. Þú gætir unnið glæsilegan vinning.
Allir krakkar 12 ára og yngri mega taka þátt.

Skemmtilegasti dagurinn: Jól, áramót og
afmælið mitt.
Uppáhaldslitur: Bleikur.

Eftirlætissjónvarpsþáttur: Ég
horfi bara á bíómyndir.

Hvað gerðirðu síðasta
sumar? Ég fór í sund með
afa, renndi mér á línuskautum og lék mér með vinum
mínum.

Besti matur: Allur matur sem
amma býr til.

Skemmtilegasta
bókin: Engin sérstök.

Eftirlætisdrykkur: Djús eða
mjólk.

Hvað ætlarðu að
verða þegar þú
ert orðin stór?
Mig langar að verða
læknir.

Áhugamál: Æfi karate og leik mér
við systur mína.

Uppáhaldsnámsgrein: Tölvur,
matreiðsla, smíði og listaverkagreinar.

Hvernig er að vera Ljóti kallinn
á Diskóeyjunni? Það er allt í
lagi. Hann verður góði kallinn
að lokum.

Ég fer oft í fýlu þegar
eitthvað er ekki
nákvæmlega eins og ég vildi
hafa það. Þetta heitir að vera
frekjudós.

Hvert er uppáhaldslagið
þitt? Núna í dag er ég að
hlusta mikið á tónlistarkonu sem heitir Kelis. Mér

Aldur: Alveg að verða 11 ára.

En Páll Óskar – geta ekki allir
verið töff og gordjöss? Jú, auðvitað. Textinn í þessu blessaða
lagi er algert bull frá upphafi til
enda. Það er mjög mikilvægt að
finnast maður sjálfur vera gordjöss – án þess að þurfa að fá
viðurkenningu og samþykki á
því frá einhverjum öðrum. Þeir
sem eru stöðugt að leita að viðurkenningu frá öðrum eru ekki
hamingjusamir. Og það er ekkert gordjöss við það.

Hvað ertu að gera skemmtilegt núna Páll Óskar? Núna er
ég að undirbúa úrslitaþáttinn
í Söngvakeppni Sjónvarpsins
sem verður í beinni útsendingu
á RÚV á laugardaginn. Ég verð
kynnir þar af því að Ragnhildur
Steinunn verður stödd í útlöndum. Svo fer ég beint eftir þáttinn að spila á fullorðinsballi á
Nasa sem fagnar tíu ára afmæli.
Þetta verður því mikill hasar
allan laugardaginn.

Ertu alltaf í góðu
skapi? Nei,
stundum get ég
farið í alveg
rosalega
fýlu og

Hvaða hljóðfæri vex upp úr
jörðinni?
Svar: Ýlustrá.

hægt er að kaupa inn á heimilið.
Notaðu þetta allt til að halda þér
í æfingu og syngja fyrir sjálfan
þig. Ef þú vilt syngja fyrir
annað fólk og vinna við þetta, þá
verður þú að vera tilbúinn til að
gefa þessa gjöf áfram og ekki
biðja um neitt til baka. Þeir sem
vilja syngja bara til að verða
frægir fyrir það verða oft fyrir
miklum vonbrigðum.

KRASSANDI
SALATBAR

Einfaldlega meira úrval!
Yfir 40 spennandi réttir t.d.
• Tortelini engifer
• Núðlur í súrsætri sósu
• Tagliatelle í limedressingu
• Rifinn kjúklingur
• Spínat
• Klettasalat
• Paprikublanda
• Kús kús
• Híðishrísgrjón

• Hummus
• Buffalóvængir
• Hrísgrjónanúðlur chow mein
• Cuacamole
• Sætkartöflumús
• Krabbasalat
• Surimisalat
• Hrásalat með mangó
• Asíublanda

Innihaldslýsing og
næringargildi er á
öllum réttunum

• Marinerað grísakjöt
• Grænmetisbollur
• Vorrúllur
• Quinoa
• Eldað rótargrænmeti
• Lárperusalat
• Grænmetissalat með dressingu
• Kjúklingabollur í sósu
• Melónubitar
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40

krossgáta
7

9

4

8

10

12

13

15

16

21

17

19

LÁRÉTT
2. blöðru, 6. í röð, 8. léreft, 9. dvelja,
11. í röð, 12. méla, 14. gljái, 16. skóli,
17. stormur, 18. drulla, 20. nafnorð,
21. traðkaði.

11

14

18

5

20

LÓÐRÉTT
1. stöngulendi, 3. fæddi, 4. land í
Miðausturlöndum, 5. sár, 7. skjótur,
10. einkar, 13. skjól, 15. stig, 16. ílát,
19. kyrrð.
LAUSN

Merkasta uppfinning mannkyns
inn fagurrauðhærði Conan O‘Brien
BAKÞANKAR
hefur aðeins notið þess að borða fjórAtla Fannars
Bjarkasonar ar samlokur um ævina. Allar hinar voru

H

kvöldinu áður í eina safaríka loku. Galdurinn er að skilja ekkert af nægtaborðinu
út undan. Kalkúnninn sameinast kartöflugratíninu og meira að segja salatinu á
milli tveggja ristaðra brauðsneiða. Loks er
nauðsynlegt að láta fyllinguna fylgja með,
en það gerir samlokuna einstaka.

óeftirminnilegar. Þessari sorglegu yfirlýsingu kom hann á framfæri á Twitter-síðu
sinni í vikunni. Conan er orðinn 47 ára
gamall, sem sýnir að samlokuferill hans
er misheppnaður frá upphafi til enda.
Hann hefur borðað góða samloku á tólf
ára fresti að meðaltali, sem er afar sorgleg tölfræði. Sérstaklega í ljósi þess að
samlokan er skotheldasti réttur heims og í
raun merkasta uppfinning mannkyns.

LÁRÉTT: 2. bólu, 6. rs, 8. lín, 9. una,
11. bd, 12. mölva, 14. glans, 16. fg,
17. rok, 18. aur, 20. no, 21. tróð.

6

3

LÓÐRÉTT: 1. brum, 3. ól, 4. líbanon,
5. und, 7. snöggur, 10. all, 13. var, 15.
skor, 16. fat, 19. ró.

2

1

UMRÆÐAN um samlokuna er sjaldan
sanngjörn. Brauðát er fordæmt af heilsuspekingum, sem sýnir virðingarleysi
þeirra gagnvart rétti sem hefur fylgt
okkur frá upphafi vega. Hillel frá Babýlon
var til að mynda sólginn í lambakjötslokur
og hann fæddist á undan Jesú. Þá skrásetti breski náttúrufræðingurinn John
Ray gögn um samlokuneyslu á hollenskum
krám á sautjándu öld. Samlokan hefur
unnið afar óeigingjarnt starf í þágu mannkyns og endurnýjað sig stöðugt í gegnum
aldirnar.

Í FLJÓTU bragði man ég eftir þúsundum samloka sem ég naut þess að
borða. Ég hef prófað gríðarlega margar útfærslur og ferðast víða í leit minni
að fullkomnun. Ég man eftir himneskri
samloku með skinku og rjómaosti í
flugi frá Austurríki til Svíþjóðar. Ég hef líka borðað nokkrar gómsætar á Hróarskelduhátíðinni í Danmörku. Það
slær samt ekkert við heimagerðu samlokunni þar sem
ráðist er á birgðastöðu
ísskápsins.

MENN létu sér nægja að setja nautakjöt
og smjör á samlokurnar í gamla gamla
daga, en í dag eru útfærslurnar endalausar. Samlokan er nefnilega jafn fordómalaus og hún er saðsöm. Hún gerir ekki
upp á milli fólks, heldur er það fólkið sem
gerir upp á milli áleggs og brauðs. En það
er sama hvers konar álegg þú leggur á
brauð, hvort sem það er hvítt eða brúnt,
með hveiti eða spelti, án sykurs eða dísætt
– það kallast alltaf samloka.

SAMLOKAN hefur líka skapað
ótal hefðir. Einn af hápunktum
ársins er til dæmis að vakna á
nýársdag og hlaða afgöngum frá

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Eigum við að Nja, nei! Ég
horfa á leikinn held ég fari
hjá mér í kvöld? aftur með
Ég græja snakk Vittu í bíó.
og ídýfu!

AFTUR?!
Það er leikur
í kvöld! Þú
ert kominn
með hana á
heilann!

Og hvað er
vandamálið? Ertu
afbrýðisamur eða
hvað?!

Abbó? Út í þig og Vittu? Haha!
Ég myndi ekki fara út með
henni þó ég fengi borgað fyrir
það! Heyrirðu það? Aldrei!

■ Gelgjan

Jæja, það
er þá bara
þannig!

Gott
að vita
Maggi!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hundamaturinn er hérna
og við geymum kattamatinn þarna uppi.

Einhverjar
spurningar
Palli?

Nei.

Eiginlega ekki.
Nema...

Já.

Æi, nei.

... og síðan sendir hún mér
eitthvað augnaráð eins og
hún treysti mér ekki.

Ég náði því.
Held ég.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

JÓI BJARNA:
Fæddur til
að spila póker

■ Barnalán
Ég er
tilbúinn.

Hvað ertu með
um hálsinn?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þetta er
blingið
mitt, það
sýnir að
ég er ljónharður.

Sýnir „blingið“
að þú sért
„ljónharður“?
Staðfest.

Þú hefðir átt
að segja, „þú
getur talað
eins og Blaz
en þú ert
of lítill til að
roca“!

Ég skal finna
mín eigin
tilsvör, þakka
þér fyrir.

MUNIUÐ
SAR

VALENTÍN
DAGINN

Allt fyrir
ástina....

Valentínusar
kaka

1.299kr
Náttföt
st. 8/10-18/20
vnr. 835375

2.499kr

Púðar

1.999kr

Blöðrur
verð frá

499kr
Brjósta
haldari
vnr. 829962

2.999kr

Boxer
st. S-2XL
vnr. 829444

1.699kr

Nærbuxur
vnr. 829985

999kr

Loðdýr
verð frá

599kr
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Amerískir
dagar!
EKTA AMERÍSK HÚSGÖGN

LA-Z-BOY OG FLEIRA
Á FRÁBÆRU VERÐI!
Til mánudags

NÝ
SENDING AF
LA-Z-BOY
Lágmark

20%
afsláttur
AF ÖLLUM
LA-Z-BOY

30%
afsláttur

AÐSTANDENDUR SÝNINGARINNAR Símon Birgisson, Þorleifur Arnarsson, Filippía

Elísdóttir og Vytas Narbutas.

Þorleifur með sýningu
ársins í Þýskalandi
Nachtkritik, ein virtasta leikhússíða Þýskalands, hefur útnefnt uppsetningu Þorleifs Arnarssonar á
Pétri Gaut sýningu ársins í hinum
þýskumælandi heimi. Verkið var
frumsýnt í borgarleikhúsinu í Luzern í Sviss í október síðastliðnum.
Símon Birgisson sá um tónlist í
verkinu, Filippía Elísdóttir um
búninga og Vytas Narbutas gerði
leikmynd.
Í rökstuðningi sínum fer dómnefnd fögrum orðum um sýninguna; heimur verksins sagður
lifandi og leikmyndin sterk. Sýningin sé hlaðin næmri orku, drífandi krafti og sérstöku andrúmslofti. Þá vekur sérstaka athygli
dómnefndar að sýning í slíkum
gæðaflokki hafi verið sett upp
í leikhúsi í lítilli borg á borð við
Luzern.
Að Nachtkritik standa á fimmta
tug gagnrýnenda og leikhúsfræðinga víðsvegar um Þýskaland,
Austurríki og Sviss.
Þorleifur Arnarsson útskrifaðist úr leikstjóranámi í Berlín 2009
og hefur starfað í Þýskalandi og
nágrannaríkjum síðan við vaxandi

ÚR PÉTRI GAUT Dómnefndin segir Þor-

leifi hafa tekist að búa til kraftmikla og
lifandi sýningu.

orðstír. Næstu verkefni hans eru
Mutter Courage eftir Brecht og
Lér konungur Shakespeares í
borgarleikhúsinu í Konstanz.

Bækur ★★
Prjónaklúbburinn
Kate Jacobs. Þýðing: Aðalheiður Jónsdóttir
JPV-útgáfa

Lopinn þæfður
79.990

25%
afsláttur

259.990

Konur hittast á hverju föstudagskvöldi í garnbúð á Manhattan og prjóna saman. Þær eru,
eins og pólitísk rétthugsun krefst, á öllum aldri
og af mismunandi kynþáttum, frá þrettán ára
til rúmlega sjötugs, flestar hvítar reyndar en
ein svört og önnur af kínverskum ættum auk
þess sem aðalsöguhetjan, sem er hvít, á svarta
dóttur. Hér er fjallað um allt sem við á að éta
í stelpubókum: tísku, mat, ást, framhjáhald,
skilnað, makamissi, karríer, óléttu og dauða.
Hver kvennanna hefur sinn djöful að draga,
oftast karlkyns auðvitað, og saman takast þær á við vandamálin og öðlast
yfirsýn og þroska.
Hér er minna lagt upp úr húmornum en í bókum eins og Bridget Jones
til dæmis og vandamálin sem konurnar takast á við eru auðþekkjanleg
flestum konum sem komnar eru yfir táningsárin þannig að eflaust á bókin
stóran þátt vinsælda sinna því að þakka að konur finna til samsvörunar við
konurnar í sögunni og hugga sig við að vandamál þeirra séu ekki einstök.
Sem er gott og blessað, en samfélagsrýnin er heldur grunnfærin og rétt
skautað yfir alvarleg vandamál eins og þau sem fylgja því að ala upp svart
barn í samfélagi hvítra. Höfundur fær þó stóran plús í kladdann fyrir að
sleppa hinum hefðbundna hamingjusamlega endi.
Prjónaklúbburinn er skilgetið afkvæmi bókmenntastefnunnar sem kennd
er við stelpur, „chick lit“ eins og enskumælandi kalla hana. Bregður þó í
nokkrum atriðum út af þeim lögmálum sem almennt ríkja í stelpubókmenntunum, enda höfundurinn kanadísk en ekki bandarísk. Kannski ber að
fagna því að opnað sé fyrir þá hugsun í slíkum bókmenntum að hamingjan
kunni hugsanlega að felast í einhverju öðru en hring á fingri, en það dugar
skammt til að gera bókina áhugaverða.
Þýðingin er dæmigerð fyrir allt of margar þýðingar úr ensku. Þýtt er frá orði
til orðs í stað þess að hugsa setningarnar upp á nýtt á íslensku, svo úr verður
þetta stórfurðulega tungumál sem hvergi sést nema í slíkum þýðingum.
Friðrika Benónýsdóttir

Bíldshöfða 20 Ǧ Reykjavík Ǧ sími 585 7200 Ǧ Opið virka daga 10 - 18, laugard. 12 - 18, sunnud. 13 - 17.

Niðurstaða: Stelpubók sem bregður út af vananum en ristir ekki sérlega
djúpt.
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Guðbergur
með leiðsögn
Guðbergur
Bergsson verður með leiðsögn
um sýninguna
Ásýnd landsins:
Vatnið, jörðin,
hafið og himinninn á sunnudag
klukkan 15. Til
stóð að Guðbergur lóðsaði gesti GUÐBERGUR
BERGSSON
um sýninguna
fyrir viku en það frestaðist vegna
veikinda.
Á sýningunni eru málverk,
vatnslitamyndir, teikningar og
ljósmyndaverk eftir Daða Guðbjörnsson, Gunnlaug Scheving,
Jóhannes S. Kjarval, Rúrí og Vilhjálm Þorberg Bergsson.
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Stjórnarskrá Íslands leikin í Hafnarborg
Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands verður
flutt sem tónlistar- og myndlistargjörningur í Hafnarborg í dag.
Höfundar verksins eru Libia Castro
og Ólafur Ólafsson. Árið 2007 fengu þau
til liðs við sig Karólínu Eiríksdóttur tónskáld, sem samdi tónverk við 81. grein
stjórnarskrár Íslands.
Verkið var fyrst flutt á Akureyri 2008
en eftir að stjórnarskrá Íslands komst
aftur í eldlínuna var ákveðið að taka
verkið til sýningar upp á nýtt í Hafnarborg um það leyti sem stjórnlagaþing
átti að fara fram. Þótt aðstæður séu nú
breyttar segja listamennirnir að verkið sé eftir sem áður mikilvægt innlegg í
umræðuna um eðli og inntak núverandi
stjórnarskrár.

Kammerkórinn Hymnodia flytur verkið undir stjórn Eyþórs Inga Jónssonar
ásamt einsöngvurunum Ingibjörgu Guðjónsdóttur sópran og Bergþóri Pálssyni
baritón, Tinnu Þorsteinsdóttur píanóleikara og Gunnlaugi Torfa Stefánssyni
kontrabassaleikara.
Að flutningnum loknum verður opnuð
sýning þar sem upptaka frá flutningi
verksins í sjónvarpssal verður í forgrunni. Sú upptaka verður flutt í Sjónvarpinu miðvikudaginn 16. og sunnudaginn 20. febrúar næstkomandi.
Tónleikarnir í Hafnarborg hefjast
klukkan 15.
Ólafur Ólafsson og Libia Castro verða
fulltrúar Íslands á Tvíæringnum í Feneyjum 2011.

FRÁ UPPTÖKUM Upptaka af flutningnum verður leikin á RÚV.

David Leigh og Luke Harding

WikiLeaks
GESTUR LISTAHÁTÍÐAR Rithöfundurinn

Michel Houellebecq mun koma hingað
til lands í tilefni af hundrað ára afmæli
Alliance française á Íslandi.

!
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Spennandi og reyfa

Houellebecq
til Íslands

Saga WikiLeaks
er dramatísk og
ævintýri líkust

Franski rithöfundurinn Michel
Houellebecq verður einn af gestum Listahátíðar í Reykjavík í vor.
Tilefni komu hans er hundrað
ára afmæli Alliance française á
Íslandi.
Houellebecq er einn vinsælasti
höfundur Frakklands og sá samtímahöfundur sem þýddur hefur
verið á flest tungumál. Hann er
jafnframt enn umdeildasti rithöfundur Frakklands. Houellebecq er sá höfundur sem er langmest þýddur, Tvær bækur hans,
Öreindirnar og Áform, hafa
komið út í íslenskri þýðingu Friðriks Rafnssonar.
Nýjasta skáldsaga hans Kortið
og landsvæðið kom út september í fyrra. Hún fjallar um myndlistarmann sem notar ljósmyndir í verkin sín og veltir fyrir sér
spurningunni: hvort er áhugaverðara, raunveruleikinn eða
úrvinnsla hans? Bókin hlaut einróma lof og fyrir hana hlaut höfundurinn virtustu bókmenntaverðlaun Frakka, Prix Goncourt.
Ráðgert er að Houellebecq haldi
erindi í Norræna húsinu í lok maí.

Á örskömmum tíma hefur
WikiLeaks fengið ráðamenn
um allan heim upp á móti
sér með afhjúpunum á
skjölum sem aldrei áttu að
koma fyrir augu almennings.

berun. Sagan er reyfarakennd og
einstök heimild um hið svokallaða
frjálsa kerﬁ upplýsinga. ... Sagan
sem blaðamennirnir rekja er spennandi þótt þeir gangi býsna langt í
lýsingum sínum, býsna berorðum,
um persónulega hagi Assange“.

3.990 kr.

Eymundsson.is

Páll Baldvin Baldvinsson, Fréttatímanum
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ÓVÆNT Ashley Simpson og Peter Wentz
greindu frá skilnaði sínum í vikunni.
Fréttirnar komu nokkuð á óvart.

eru liðin frá því að leikstjórinn Christopher Nolan sendi frá sér myndina Memento. Hlaut hann mikið lof fyrir, rétt eins og fyrir myndina Inception sem hann
sendi frá sér síðast.

SKILIN Olivia Wilde skildi við eiginmann

sinn eftir átta ára hjónaband.

SUNDUR OG SAMAN Jude Law og
Sienna Miller hafa hætt saman í þriðja
sinn.
NORDICPHOTOS/GETTY

Skilnaðarfárið heldur áfram
Mánuðina fyrir jól barst
fjöldi frétta af hjónaskilnuðum ríka og fræga fólksins í Hollywood-hæðum.
Ekkert lát virðist vera þar
á, í vikunni bárust fregnir af því að fleiri fræg pör
hafi ákveðið að halda hvort
í sína áttina.

Breski leikarinn Jude Law skildi
við kærustu sína, Siennu Miller,
í byrjun vikunnar og mun þetta
vera í þriðja sinn sem parið hættir
saman. Law og Miller kynntust við
tökur á kvikmyndinni Alfie árið
2003 og voru saman allt til ársins
2006 þegar þau hættu saman eftir
að upp komst um framhjáhald
Laws. Parið endurnýjaði kynni sín
haustið 2009 en tilkynntu svo núna
í vikunni að þau höfðu ákveðið að
slíta sambandi sínu.
Söngkonan Ashlee Simpson og

eiginmaður hennar, tónlistarmaðurinn Peter Wentz, sóttu einnig um skilnað í vikunni. Parið
hefur verið saman frá árinu 2007
og eiga soninn Bronx. Fréttirnar
komu mörgum á óvart enda virtist
hjónaband þeirra nokkuð traust.
Leikkonan Olivia Wilde tilkynnti í vikunni að hún væri skilin að skiptum við eiginmann sinn,
leikstjórann Tao Ruspoli. Wilde
giftist Ruspoli í laumi þegar hún
var aðeins nítján ára gömul og var
parið því gift í ein átta ár.

Vinafélag Íslensku óperunnar stendur fyrir

páskaferð
í metropolitan-óperuna
í new york 21. - 26. APRÍL 2011
Farið verður á eftirfarandi óperusýningar:

AÐEINS
4 SÆTI
LAUS!

Il Trovatore eftir Giuseppe Verdi
Stjórnandi er James Levine og í aðalhlutverkum eru
Sondra Radvanovsky, Dolora Zajick, Marcelo Álvarez,
Dmitri Hvorostovsky og Stefan Kocán.

Valkyrjan eftir Richard Wagner
Stjórnandi er James Levine og í aðalhlutverkum eru
Deborah Voigt, Eva Maria Westbroek, Stephanie Blythe,
Jonas Kaufmann, Bryn Terfel og Hans-Peter König.
Fararstjórar eru Tómas H. Heiðar, formaður Vinafélags
Íslensku óperunnar, og Edda Jónasdóttir, starfsmaður
Íslensku óperunnar og Vinafélagsins. Boðið verður upp á
ýmsa aðra menningartengda viðburði í ferðinni.
Edda Jónasdóttir veitir nánari upplýsingar og annast skráningu.
Vinsamlegast sendið tölvupóst á edda@opera.is eða hringið
í síma 848 3890. Upplýsingar um ferðina er einnig að finna á
www.opera.is undir „Vinafélagið“.

VILTU VINNA MIÐA?

SENDU SMS ESL GHV
Á NÚMERIÐ 1900
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!
Fullt af aukavinningum:
Tölvuleikir · DVD myndir
og fleira!

VINNIN
VINNINGAR
NI GAR
NIN
AR
R AFHENTIR
AFH
AF
HE TIR
HENTIR
IR Í ELKO
EL O LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ.
ELK
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.

9. HVER
VINNUR!
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Jessica 6 á Austur

Versti söngleikur allra tíma

Bandaríska danstríóið Jessica 6 og
Of Monsters and Men, sem vann
Músíktilraunir í fyrra, koma fram
á Austur – Live-kvöldi sem verður haldið í fyrsta sinn á skemmtistaðnum Austur í kvöld. Austur
– Live er ný tónleikaröð þar sem
ferskar innlendar og erlendar
hljómsveitir koma fram.
Jessica 6 er skipuð fyrrverandi
meðlimum Hercules and Love
Affair sem spilaði á Iceland Airwaves hátíðinni 2009. Tríóið gefur
í maí út sína fyrstu plötu, See the
Light, og er þessa dagana á tónleikaferð um Evrópu. Á plötunni
syngur Antony Hegarty úr hljóm-

Framleiðandi söngleiksins SpiderMan: Turn off the Dark er afar
ósáttur við þá gagnrýni sem hann
hefur fengið í bandarískum fjölmiðlum.
Dagblöðin The Washington Post,
The New York Times og The Los
Angeles Times segja öll að þessi
rándýri söngleikur sé einn sá
versti sem hefur verið sýndur á
Broadway. Söngleikurinn hefur
verið forsýndur að undanförnu
en mánuður er í frumsýninguna.
Dagblöðin ákváðu engu að síður að
birta gagnrýnina strax í stað þess
að bíða fram að frumsýningu eins
og vaninn er.
Framleiðandinn Michael Cohl

MÆTIR VESTUR Páll Óskar Hjálmtýsson

stígur á svið á Aldrei fór ég suður.

Palli á Aldrei
fór ég suður
Fyrstu flytjendurnir hafa verið
bókaðir á tónlistarhátíðina Aldrei
fór ég suður sem verður haldin á
Ísafirði um páskana. Páll Óskar
Hjálmtýsson, FM Belfast, Jónas
Sigurðsson, Grafík, Bjartmar og
Bergrisarnir, Skálmöld, Perla Sig
og Vintage ætla öll að troða upp
á hátíðinni. Opinn borgarafundur
var haldinn um framtíð Aldrei
fór ég suður í Edinborgarhúsinu
á Ísafirði. Þar kom fram að
Íslandsstofa hefur lýst yfir áhuga
á samstarfi við skipuleggjendur
um að streyma viðburðum á netið
og að fá erlenda fjölmiðlamenn á
svæðið. Nýi rokkstjórinn, Jón Þór
Þorleifsson, var einnig kynntur
til sögunnar.

DANGER MOUSE Upptökustjórinn snjalli
gefur út plötuna Rome um miðjan maí.

Spaghettíplata í maí
Platan Rome, sem er samstarfsverkefni Danger Mouse úr
hljómsveitinni Gnarls Barkley
og ítalska tónskáldsins Daniele
Luppi, kemur út 16. maí. Platan er
undir áhrifum frá spaghettívestratónlist Ennio Morricone og var
hún tekin upp í hljóðverinu
Forum í Róm sem Morricone átti
þátt í að stofna. Jack White, fyrrverandi liðsmaður The White
Stripes, og Norah Jones syngja
hvort um sig í þremur lögum á
plötunni. Hljóðfæraleikarar eru þeir sömu
og spiluðu tónlistina í hinum sígildu
vestrum The
Good, the Bad
and the Ugly
og Once Upon
a Time in the
West. Upptökur stóðu yfir
með hléum í
fimm ár.

NORAH JONES

JESSICA 6 Bandaríska tríóið spilar á

Austur í kvöld.

sveitinni Antony and the Johnsons
í laginu Prisoner of Love.
Tónleikarnir á Austri standa
yfir frá kl. 22 til 01. Frítt verður
inn á tónleikana.

SPIDER-MAN Söngleikurinn hefur verið
sagður einn sá versti sem hefur verið
settur upp á Broadway.

telur skýringuna fyrir hinum
slæmu dómum þá að gagnrýnend-

urnir séu ekki starfi sínu vaxnir,
sem eru einmitt algeng viðbrögð
við slíkum dómum. „Þeir sem hafa
gagnrýnt sýninguna og segja að
hún hafi ekkert merkilegt fram
að færa eru ekki alvöru gagnrýnendur. Það er aldrei gott þegar
fólk sem skilur ekki poppmenningu gagnrýnir poppmenningarviðburð,“ sagði Cohl.
Bono og The Edge úr hljómsveitinni U2 sömdu tónlistina við
söngleikinn, sem hefur orðið fyrir
miklum skakkaföllum. Frumsýningunni hefur ítrekað verið frestað
og tæknivandamál hafa verið tíð,
auk þess sem meiðsli leikara hafa
sett strik í reikninginn.
- fb

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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Þægileg nánd
Tónleikur ★★★
Nýdönsk í nánd
Borgarleikhúsið 9. febrúar

Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

JUST GO WITH IT

5.40, 8 og 10.20

TRUE GRIT

5.50, 8 og 10.20

LONDON BOULEVARD

5.50, 8 og 10.10

MÚMÍNÁLFARNIR 3D - ISL TAL

2(950 kr) og 3.50

ALFA OG ÓMEGA 3D - ISL TAL

2(950 kr) og 4

ALFA OG ÓMEGA 2D - ISL TAL

2(700 kr) og 4

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á

WWW.SAMBIO.IS

rábær gamanmynd byggð á sögu
Jane Austen, Sense and Sensibility.
y.

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI



LOKSINS ER BJÖRNIN SEM ALLIR ELSKA KOMINN Í BÍÓ OG ÞAÐ Í ÞRÍVÍDD
FRÁBÆR FJÖLSKYLDUSKEMMTUN FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
“IRRESISTIBLY ENTERTAINING.
WITTY AND HEARTBREAKING”

“THE KING’S SPEECH SHOULD
ON STAGE ON OSCAR NIGH

BLOOMBERG NEWS, RICK WARNER

++++

NY POST, LOU LUMENICK

THE WALL STREET JOURNAL, JOE MORGENSTERN

++++

+++++

NY OBSERVER, REX REED

NY DAILY NEWS, JOE NEUMAIER

++++
NY OBSERVER, REX REED

Undanfarin ár hafa sýningar þar
sem tónlistarmenn eru í aðalhlutverki á sviði sótt í sig veðrið. Þar
er jafnan leik, söng og léttu spjalli
blandað saman á nokkuð óformlegan hátt. Nýdanskir frumsýndu
slíkan tónleik á litla sviði Borgarleikhússins á miðvikudagskvöld,
og kallast hann Nýdönsk í nánd.
Nýdanskir hafa oft komið nálægt
leikhúsinu áður. Þeir sömdu tónlistina og fluttu við söngleikinn Gauragang þegar hann var fyrst settur
upp í Þjóðleikhúsinu 1994. Þeir
tóku líka upp lagið Á sama tíma
að ári fyrir samnefnda sýningu
1996. Í þetta skiptið sjá Nýdanskir
um allar hliðar sýningar innar;
þeir eru handrits-, texta- og lagahöfundar. Til liðs við sig hafa þeir
fengið Gunnar Helgason sem leikstýrir, og Selmu Björnsdóttur sem
danshöfund.
Sýningin er tvískipt. Fyrri hlutinn samanstendur af litlum söngog leikatriðum þar sem hljómsveitarmeðlimir bregða sér í ýmis
hlutverk, bæði raunverulegra og
tilbúinna persóna. Tveir menn
eru þar mest áberandi, og ætti
það að koma fáum á óvart. Björn
Jörundur hefur birst landsmönnum í ýmsum hlutverkum í gegnum tíðina. Eftirminnilegust eru
hlutverk hans í Sódómu Reykjavík og Englum alheimsins. Björn
er nokkuð reyndur leikari og
hann er límið sem heldur sýningunni saman. Hlátursrokurnar
gengu um áhorfendaskarann í
ógleyman legri túlkun Björns á

LÉTT OG FLOTT DAGSKRÁ Nýdanskir stóðu fyrir sínu í Borgarleikhúsinu. Björn
Jörundur syngur og Daníel Ágúst bíður átekta í kvenmannsgervi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

eigin persónu, Bingó-Bjössa sem
stýrði bingói af miklum móð eftir
að hafa fengið sér aðeins of mikið
neðan í því. Með eftirminnilegri
hlutverkum Daníels Ágústs í sýningunni eru Jóhann Helgason,
sem sjálfur sat á fremsta bekk, og
flugfreyjan. Gítarleikarinn Stefán
Hjörleifsson slasaðist á æfingum
og var því í hópi áhorfenda. Í stað
hans kom nafni hans, Stefán Már
Magnússon. Trommarinn Ólafur
Hólm sýnir á sér nýja hlið og fer
það honum ágætlega. Kannski ætti
hann oftar að fá að taka við hljóðnemanum. Jón Ólafsson virðist í
fyrstu vera ömurlegur leikari en
reynist vera hið gagnstæða. Lítið
fór fyrir Inga Skúlasyni sem þó
skellti sér í hlutverk hæsta gítarleikara í heimi, sem áður átti að
vera í höndum Stefáns Hjörleifssonar. Allt í allt er þessi fyrri hluti
sýningarinnar mjög vel heppnuð
röð skemmtilegra atriða og skellti
undirritaður oft upp úr. Stundum
minntu aðfarirnar á misheppnuð

leikatriði á árshátíð, en það passaði einhvern veginn ágætlega í
form sýningarinnar.
Eftir hlé taka svo við tónleikar
þar sem meðlimir Nýdanskrar eru
þeir sjálfir og gantast og skemmta
sér milli laga. Ég hef fylgst með
Nýdönsk síðan ég var krakki og
hef alltaf haft gaman af tónlist
hljómsveitarinnar. Prógrammið
var flott og létt og fengu áhorfendur að taka virkan þátt í tónlistarflutningnum.
Þótt sýningin ætti að höfða til
flestra hljóta eitilharðir aðdáendur
sveitarinnar að hafa mest gaman
af henni. Í heildina litið er þetta
fínasta kvöldskemmtun sem enginn verður svikinn af, þótt ekki sé
um meistaraverk að ræða. Þeim
sem vilja sjá eina af betri hljómsveitum landsins á sviði er bent á
að drífa sig í Borgarleikhúsið.
Arnór Bogason

Niðurstaða: Stórskemmtileg sýning
sem enginn verður svikinn af.

7 , / 1 ( ) 1 , 1 * $ 5
7,/Ï6.$569(5ç/$81$

TRUE GRIT
kl. 5:40 - 8 - 10:20
TRUE GRIT
kl. 3 - 5:40 - 8 - 10:20
FROM PRADA TO NADA kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
THE KING´S SPEECH
kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali kl. 2 - 3:50 - 6
SANCTUM-3D
kl. 10:20
KLOVN - THE MOVIE
kl. 8 - 10:20
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:50

16
VIP
10
L
L
14
14
L

ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L
ROKLAND
kl. 8
12
MEGAMIND M/ ísl. Tali
kl. 1:30
L
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali
kl. 2 - 4
THE KING’S SPEECH
kl. 5:40
TRUE GRIT
kl. 8
SANCTUM
kl. 10:20
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D M/ ísl. Tali kl. 2 - 4
KLOVN - THE MOVIE
kl. 5:40 - 8
FROM PRADA TO NADA
kl. 8 - 10:20

L
L
16
14
L
14
L

TRUE GRIT
kl. 5.20 - 8 og 10.30
JÓGI BJÖRN-3D M/ ísl. Tali kl. 1.00, 3.00 og 5:30
SANCTUM-3D
kl. 5.30 - 8 og 10.30
KING’S SPEECH
kl. 3.00, 5.30 - 8 og 10.30
TANGLED-3D M/ ísl. Tali kl. 1.00 og 3.15
GREEN HORNET-3D
kl. 10:20
KLOVN: THE MOVIE
kl. 8.00
ROKLAND
kl. 3:10

16
L
14
L
L
12
14
12

MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 1.00
GUILIVER’S TRAVELS-3D M/ ísl. Tali kl. 1.00

L
L

NIXON IN CHINA Ópera í Beini útsendingu kl. 6
FROM PRADA TO NADA kl. 8:20 (Sun kl.8:20-10:40)
KING´S SPEECH Núm sæti 5:50 - 10:20 (sun.kl.5:50-8
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 (sunud.kl. 2 - 4 - 6
SANCTUM-3D kl. 10:40 (sunud. Kl.10:30)
TANGLED-3D M/ ísl. Tali Sýnd sunud. kl. 1:30 - 3:40
HEREAFTER
kl. 5:30
YOU AGAIN
kl. 8
KLOVN - THE MOVIE Númeruð sæti
MEGAMIND M/ ísl. Tali

kl. 10:20
kl. 3:20

L
10
L
L
14
L
12
L

3D

14
L

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ
KL. 1 SMÁRABÍÓ & 4 BORGARBÍÓ

SPARBÍÓ

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

STUNDUM ÞARF MAÐUR STELPU TIL
AÐ NÁ STELPUNNI!
B. I., KVIKMYNDIR.COM

ÍSLENSKT TAL Í 3-D

-H.S.S., MBL

SMÁRABÍÓ

JUST GO WITH IT
JUST GO WITH IT LÚXUS
BLACK SWAN
GREEN HORNET 3D
THE TOURIST
DILEMMA
GULLIVER´S TRAVEL 3D
ALFA OG OMEGA 3D
MÚMÍNÁLFARNIR 3D

-H.S.S.,MBL

NÁNAR Á MIÐI.IS
KL. 1 (700 kr) - 3 - 5.30 - 8 - 10.30 L
KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
L
KL. 5.30 - 8 - 10.30
16
KL. 5.25 - 8
12
KL. 10.30
12
KL. 8 - 10.30
L
KL 1 (950 kr) - 3.30 - 5.50
L
KL. 1 (950 kr) - 3.10
L
KL. 1 (950 kr) - 3
L

5%

HÁSKÓLABÍÓ

JUST GO WITH IT
MÚMÍNÁLFARNIR 3D
BLACK SWAN
FIGHTER
BURLESQUE
LONDON BOULIVARD

BORGARBÍÓ

JUST GO WITH IT
THE FIGHTER
MÚMÍNÁLFARNIR 3D
DEVIL
ALFA OG OMEGA 2D
VERÐLAUNAGRIPURINN
ADÉLE BLANC-SEC

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

KL. 3.30 (700 kr) - 6 - 8.30 - 11 L
KL. 3 (950 kr) - 5
L
KL. 3 (700 kr) - 5.30 - 8 - 10.30 16
KL. 3 (700 kr) - 5.30 - 8 - 10.30 14
KL. 8
L
KL. 10.30
16
NÁNAR Á MIÐI.IS
KL. 8 - 10.10
L
KL. 8
14
KL. 4 (900 kr) - 6
L
KL. 10.10
16
KL. 4 (600 kr)
L
KL. 6 AÐEINS LAUGARDAG
L
KL. 6 AÐEINS SUNNUDAG
L

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

KL. 1 SMÁRABÍÓ & 3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL. 1 SMÁRABÍÓ & 4 BORGARBÍÓ

VERIÐ ÖRUGG - VERSLIÐ Á SPARBÍÓSÝNINGARNAR Á WWW.SAMBIO.IS

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI
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Íþróttataska. Millistærð.

Svitaband.

Ennisband.

Körfubolti.
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Bómullarbuxur. Litir: Svartar, gráar. Herrastærðir.

Rennd hettupeysa úr bómull. Litir: Svört, grá, fjólublá.
Herrastærðir.

Körfuboltastuttbuxur. Herrastærðir.
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OPIÐ: mán. - fös. 10 - 18. lau. 10 - 16
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OPIÐ: mán. - fös. 10 - 18. lau. 10 - 16
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GUNNAR HEIÐAR ÞORVALDSSON skrifaði í gær undir fjögurra ára samning við ÍBV og mun spila í treyju númer 10
næsta sumar. „Þetta hefur verið í pípunum í smá tíma og Eyjamenn hafa alltaf verið í sambandi við mig. Ég skoðaði nokkur tilboð
að utan en það var ekkert sem mér fannst nógu spennandi. Ég vil finna gleðina aftur og spila fótbolta. Ég er mikill Eyjamaður
og sá hvað þetta var gaman síðasta sumar. Ég vildi endilega vera með,” sagði Gunnar Heiðar í viðtali á Vísi í gær.

sport@frettabladid.is

KR keyrði yfir Njarðvík
JÓN RÚNAR HALLDÓRSSON Kynnir hér

samtökin í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

KR-liðið er á miklu skriði þessa dagana og hefur unnið alla átta leiki ársins til
þessa. KR-ingar eru líka komnir upp í annað sæti deildarinnar eftir sannfærandi tuttugu stiga stórsigur í Ljónagryfjunni í gærkvöldi.

Íslenskur toppfótbolti:

KÖRFUBOLTI KR-ingar fóru létt með

Höfum verið
tvístrað afl

Njarðvíkinga, 71-91, í 16. umferð
Iceland Express deildar karla í
gær. KR-ingar mættu gríðarlega
öflugir til leiks og það var greinilegt frá fyrstu mínútu að þeir ætluðu sér að keyra yfir heimamenn.
Njarðvíkingar áttu erfitt með að
ráða við hraðann í leiknum og eltu
í raun allan tímann. Gríðarleg
barátta einkenndi leik KR-inga og
leikmennirnir voru alltaf til í að
skutla sér á eftir boltanum, en það
er hlutur sem mun fleyta liðinu
langt þegar upp er staðið í vor.
„Ég á engin orð til að lýsa þessari spilamennsku, en hún var
hræðileg,“ sagði Einar Jóhannsson, annar þjálfara Njarðvíkinga,
eftir tapið í gær.

FÓTBOLTI FH-ingurinn Jón Rúnar
Halldórsson er formaður Íslensks
toppfótbolta sem er ný samtök
félaga í efstu deild karla í knattspyrnu.
Tilgangurinn er að skapa félögunum sem best rekstrarskilyrði
og stuðla að vexti og framgangi
íslenskrar knattspyrnu í samvinnu við KSÍ og aðra.
„Við höfum verið tvístrað afl
þar sem þekkingin hefur dreifst
út um allt. Ég ætla að vona að
menn verði varir við að það sé
verið að gera eitthvað í þessum
samtökum,“ sagði Jón Rúnar
Halldórsson
„Við munum fyrst og fremst
reyna að hafa meiri afskipti af
því sem við teljum að snúi beint
að okkur. Það eru alls konar
samningar sem er verið að gera
innan sambandsins. Ég á ekki von
á öðru en KSÍ-menn taki þessu
vel. Þarna sjáum við fleiri leggjast á árarnar og við erum allir
að reyna að fara í sömu áttina,“
segir Jón Rúnar.
- óój

Staðan í deildinni
Snæfell
KR
Grindavík
Keflavík
Stjarnan
Haukar
ÍR
Tindastóll
Njarðvík
Fjölnir
Hamar
KFÍ

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16

14
13
12
12
9
8
7
7
6
5
5
3

3
4
5
5
8
9
10
10
11
12
11
13

1639-1531
1657-1436
1425-1330
1584-1457
1469-1477
1437-1496
1518-1552
1355-1430
1349-1430
1487-1573
1277-1352
1362-1495

„Við fórum í raun með leikinn
strax í fyrsta leikhluta. KR-ingar
hafa verið að spila virkilega vel
upp á síðkastið og þeir komu okkur
í raun ekkert á óvart. Það er ekki
víst að það sé nóg pláss í Fréttablaðinu á morgun ef við greinum
hvað er að liðinu. Sóknarleikurinn
okkar var virkil e g a s l æ mu r
og við náðum
aldrei
að
vinna saman
sem lið. Þeir
hirtu nánast
MARCUS
WALKER

Hefur skorað
24,5 stig að
meðaltali í sex
deildarleikjum
KR á árinu 2011.

28
26
24
24
18
16
14
14
12
10
10
6

FRÉTTABLAÐIÐ/
DANÍEL

öll fráköstin sem voru í boði en
það er virkilega dýrkeypt. Varnarlega vorum við alls ekki nægilega
öflugir og þeir keyrðu bara yfir
okkur,“ sagði Einar.
Hrafn Kristjánsson, þjálfari
KR, var virkilega ánægður með
leik sinna manna í gær.
„Ég er mjög ánægður með sigurinn og spilamennskuna hjá strákunum. Liðið var að spila eftir
þeim varnaráherslum sem lagt
var upp með fyrir leik. Það er
gaman að horfa á þetta lið spila
körfubolta þegar við leggjum
okkur svona mikið fram. Það
eru gríðarlega vinnusamir
leikmenn í þessu liði sem bera
sig eftir björginni og þegar við
erum í slíkum ham þá er ofboðslega erfitt að eiga við okkur. Ég er
mjög ánægður með allt yfirbragð
á liðinu þessa daganna og
vonandi munum við
toppa á réttum
tíma,“ sagði
Hrafn
Kristjánsson,
mjög svo
ánægður
eftir sigurinn í gær.
- sáp

UNDANÚRSLIT KVENNA
FYLKIR – VALUR

FRAM – HK

Þriðjudagur 15. febrúar
kl. 19.00
Árbær

Miðvikudagur 16. febrúar
kl. 20.00
Safamýri

UNDANÚRSLIT KARLA
VALUR – FRAM

AKUREYRI – FH

Sunnudagur 13. febrúar
kl. 14.00
Vodafone höllin

Mánudagur 14. febrúar
kl. 19.00
Höllin Akureyri

ÖRUGG SENDING – EIMSKIP

KELLY BIEDLER Fór á kostum með ÍR-

liðin í gærkvöldi.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ÚRSLITIN Í GÆR
Iceland Express deild karla
Njarðvík-KR

71-91 (30-55)

Stigahæstir: Jóhann Árni Ólafsson 19, Melzie
Moore 15, Páll Kristinsson 11 (11 frák.), Christop
her Smith 8, Nenad Tomasevic 7 - Marcus Wal
ker 21, Pavel Ermolinskij 19 (9 frák./9 stoðs./6
stolnir), Brynjar Þór Björnsson 12, Fannar
Ólafsson 8, Finnur Atli Magnússon 8, Hreggviður
Magnússon 7, Jón Orri Kristjánsson 7.

ÍR-Haukar

104-86 (57-44)

Stigahæstir: Kelly Biedler 34 (13 frák.), Nemanja
Sovic 23, James Bartolotta 19, Sveinbjörn Claes
son 12, Eiríkur Önundarson 11- Semaj Inge 20
(10 frák./5 stoðs./5 stolnir), Gerald Robinson 15,
Davíð Páll Hermannsson 11, Örn Sigurðarson 11.

Tindastóll-Stjarnan 78-90 (32-31)
Stigahæstir: Friðrik Hreinsson 20, Sean Cunn
ingham 17 (8 frák./6 stoðs.), Hayward Fain 11
(10 frák.), Dragoljub Kitanovic 10, Svavar Atli
Birgisson 9, Helgi Rafn Viggósson 9 (17 frák.)
- Justin Shouse 27, Renato Lindmets 14, Jovan
Zdravevski 13, Marvin Valdimarsson 12, Daníel
Guðmundsson 9.

Sænski körfuboltinn
Örebro-Sundsvall Dragons

78-97

Hlynur Bæringsson var með 23 stig og 10 fráköst
en Jakob Sigurðarson skoraði 14 stig og gaf 6
stoðsendingar.
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> Ricky Gervais
STÖÐ 2 SPORT KL. 16.25

Grínistinn Ricky Gervais leikur
mann sem getur átt samskipti
við drauga sem búa í hverfinu
hans í New York í kvikmyndinni
Ghost Town sem er á Stöð 2 Bíó
kl. 20.

varpsins (5:5) (e)

11.55 Návígi (e)
13.50 Bikarkeppnin í handbolta Bein útsending frá leik karlaliða Vals og Fram í undanúrslitum
bikarkeppninnar.

15.50 Blóð í símanum (e)
16.45 Landinn (e)
17.20 Framandi og freistandi
(1:5) (e)

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.28 Með afa í vasanum
(25:52)

18.40 Skúli Skelfir (17:52)
18.51 Ungur nemur - gamall
temur (2:30)

19.00 Fréttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Átta raddir (6:8)
21.00 Lífverðirnir Dönsk þáttaröð
um viðburðaríkt og háskalegt starf lífvarða í dönsku öryggislögreglunni.

22.05 Sunnudagsbíó - María
Antoníetta Bandarísk bíómynd frá
2006.
00.10 Silfur Egils
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Trading Places
10.00 The Curious Case of
Benjamin Button

12.40 Skoppa og Skrítla í bíó
14.00 Trading Places
16.00 The Curious Case of
Benjamin Button

18.40 Skoppa og Skrítla í bíó
20.00 Ghost Town
22.00 Little Children
00.15 Johnny Was
02.00 Already Dead
04.00 Little Children

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.03
Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir 08.05 Sumar
raddir 09.03 Landið sem rís 10.05 Veðurfregnir
10.15 Færeyjar út úr þokunni 11.00 Guðsþjónusta
í Digraneskirkju 12.00 Hádegisútvarp 12.20
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá
13.50 Útvarpsleikhúsið: Herbergi 408 15.00 9
og 1/2 sinfónía 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Úr
tónlistarlífinu: Myrkir músíkdagar 17.30 Þær höfðu
áhrif 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 18.50
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 Óskastundin
19.40 Fólk og fræði 20.10 Ástir gömlu meistaranna: Robert Schumann 21.10 Tilraunaglasið
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 Sker
23.20 Sagnaslóð 00.05 Næturútvarp Rásar 1

Kiel - Füchse Berlin
Íslendingaslagur í þýska handboltanum. Alfreð Gíslason þjálfar Kiel
og Aron Pálmarsson er í lykilhlutverki í liðinu. Dagur Sigurðsson
þjálfar Füchse Berlin og Alexander
Petersson leikur með liðinu. Liðin
eru í 2. og 3. sæti deildarinnar og
hafa verið feiknasterk í vetur.
Þegar liðin mættust í Berlín í
september höfðu heimamenn
betur 26-23 í leik þar sem
Alexander skoraði 5 mörk
fyrir Füchse Berlin en Aron 1
fyrir Kiel.

SJÓNVARPIÐ
08.00 Morgunstundin okkar
09.00 Disneystundin
09.30 Gló magnaða (21:21)
09.52 Artúr (10:20)
10.15 Söngvakeppni Sjón-

RÁS 1 FM 92,4/93,5

SUNNUDAGSKVÖLD

„Grasið er bara ekkert alltaf
grænna hinum megin.“

STÖÐ 2
07.00 Aðalkötturinn
07.25 Sumardalsmyllan
07.30 Lalli
07.40 Hvellur keppnisbíll
07.50 Elías
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.05 Mörgæsirnar frá
Madagaskar

09.25 Kalli kanína og félagar
09.35 Histeria!
10.00 Pirates Who Don‘t Do
Anything

11.30 Sorry I‘ve Got No Head
12.00 Spaugstofan
12.30 Nágrannar
12.50 Nágrannar
13.10 Nágrannar
13.30 Nágrannar
13.50 Nágrannar
14.10 Smallville (14:22)
14.55 Reykjavík Fashion
Festival

15.25 Tvímælalaust
16.10 Logi í beinni
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (3:24)
19.40 Sjálfstætt fólk
20.20 The Mentalist (12:22)
Þriðja serían af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick Jane.

SKJÁREINN
09.55 Castle Dargan Irish
Masters
11.35 Spænski boltinn: Sporting Gijon - Barcelona
14.15 Fréttaþáttur Meistaradeildar Evrópu

14.45 Dawson & Sanderson
Classic Útsending frá móti í PGA
Europro mótaröðinni þar sem efnilegir kylfingar fá tækifæri til að sanna
sig.

16.25 Þýski handboltinn: Kiel
- Fuchse Berlin Bein útsending
frá Íslendingaslag THW Kiel - Füchse
Berlin í þýska handboltanum.

17.55 Kobe - Doin’ Work Í þessari mögnuðu mynd fylgjumst við
með einum degi í lífi Kobe Bryant.
19.25 La Liga Report
19.50 Spænski boltinn: Espanyol - Real Madrid Bein útsending.

22.00 Þýski handboltinn: Kiel
- Füchse Berlin

23.25 Spænski boltinn: Espanyol - Real Madrid

08.20 Blackpool - Aston Villa
10.05 Blackburn - Newcastle
11.50 WBA - West Ham
13.35 Liverpool - Wigan
15.20 Premier League World

23.25 60 mínútur
00.10 Spaugstofan
00.35 Daily Show: Global
Edition

01.00 Undercovers (10:13)
01.45 Saving Grace (11:13)
02.30 Tripping Over (4:6)
03.15 Cake: A Wedding Story
04.50 December Boys

skemmtiþáttur með Audda og
Sveppa þar sem félagarnir eru með
allskyns skrautleg uppátæki og allt
er leyfilegt.

20.15 American Idol (7:45) Vinsælasti skemmtiþáttur veraldar snýr
aftur í tíunda skiptið.

21.00 American Idol (8:45)
21.45 Masterchef (6:13) Stór-

18.55 The Office (24:26)
19.20 30 Rock (10:22)
19.45 America‘s Funniest
Home Videos (39:46)

20.10 Top Gear (7:7)
21.10 The Defenders (5:18) Lögfræðingarnir Nick og Pete leggja allt
undir á skjólstæðinga sína í borg
freistinganna Las Vegas.

22.00 The Walking Dead NÝTT (1:6) Hörkuspennandi hrollvekjuþættir frá leikstjóra Shawshank
Redemption sem hlotið hafa einróma lof gagnrýnenda. Þættirnir fjalla
um lögreglumanninn Rick og baráttu
hans við uppvakninga.

skemmtilegur matreiðsluþáttur sem
sló fyrst í gegn í Bretlandi. Þúsundir manna taka þátt í prufum víðs
vegar um Bandaríkin halda 30 áfram
á næsta stig. Það er Gordon Ramsey
sem leiðir keppnina.

23.10 Blue Bloods (2:22) Ný

22.30 Sex and the City (18:18)

irinn Hank snýr aftur í þessari
skemmtilegu þáttaröð um ungan
lækni sem slær í gegn sem einkalæknir ríka fólksins í Hamptons.

Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina
eftirminnilegustu og skemmtilegustu
þáttaröð síðari tíma.

23.05 ET Weekend
23.50 Sorry I‘ve Got No Head
00.20 Sjáðu
00.45 Fréttir Stöðvar 2
01.30 Tónlistarmyndbönd frá

þáttaröð frá framleiðendum Sopranos fjölskyldunnar með Tom Selleck
í hlutverki Franks Reagans, lögreglustjóra New York borgar.

00.00 Royal Pains (2:18) Lækn-

01.00 Grammy Awards 2011 -

18.00 Sunnudagsmessan

03.00 Saturday Night Live

15.50 Bolton - Everton Bein út-

22.35 Mad Men (11:13) Þriðja
þáttaröðin.

19.45 Auddi og Sveppi Frábær

Naked (12:12)

sending frá leik Bolton og Everton í
ensku úrvalsdeildinni.

andi þáttaröð frá Jerry Bruckheimer.

21.50 Numbers (16:16) Sjötta
þáttaröðin í vönduðum spennuflokki
sem fjalla um tvo ólíka bræður sem
sameina krafta sína við rannsókn
flókinna sakamála.

úrval Hröð og skemmtileg samantekt með því helsta sem boðið var
uppá í Íslandi í dag í vikunni sem
er að líða.

13.35 Dr. Phil (112:175)
14.15 Judging Amy (9:22)
15.00 The Bachelorette (6:12)
16.30 HA? (4:12)
17.20 7th Heaven (12:22)
18.05 How to Look Good

BEINT Skærustu poppstjörnur veraldar mæta í sínu fínasta pússi á
hátíð þar sem verðlaun eru veitt fyrir
bestu tónlistina. Eminem, rapparinn
í hlýrabolnum hlaut flestar tilnefningar í ár en nýstirnið Bruno Mars fylgir fast á hæla hans ásamt Lady Gaga
og Jay-Z.

2010/11 Áhugaverður þáttur þar
sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og
skemmtilegum hliðum.

21.05 Chase (7:18) Hörkuspenn-

15.45 Bold and the Beautiful
16.05 Bold and the Beautiful
16.25 Bold and the Beautiful
16.45 Bold and the Beautiful
17.05 Bold and the Beautiful
17.25 Sorry I‘ve Got No Head
17.55 Spaugstofan
18.25 Logi í beinni
19.15 Ísland í dag - helgar-

Sunnudagsmessan með þeim Guðmundi Benediktssyni og Hjörvari
Hafliðasyni er þáttur sem enginn má
láta framhjá sér fara. Leikirnir krufðir til mergjar af fagmönnum og lífleg og fagleg umræða um enska
boltann.

19.15 Sunderland - Tottenham
21.00 Sunnudagsmessan
22.15 Bolton - Everton
00.00 Sunnudagsmessan
01.15 Man. Utd - Man. City
03.00 Sunnudagsmessan

(6:22)

03.55 The Defenders (5:18)
04.40 Pepsi MAX tónlist
19.00 Harpix í hárið
19.30 Bubbi og Lobbi
20.00 Hrafnaþing
21.00 Undir feldi
21.30 Rokk og tjatjatja
Dagskrá ÍNN er endurtekin um
helgar og allan sólarhringinn

ldgaYXaVhh#^h

07.20 Golfing World (19:240)
08.10 Golfing World (20:240)
09.00 Dubai Desert Classic
(4:4)

13.00 AT&T Pebble Beach (3:4)
16.00 Dubai Desert Classic
(4:4)

20.00 AT&T Pebble Beach (4:4)
23.30 ESPN America
00.00 Golfing World (19:240)
00.50 Golfing World (20:240)
06.00 ESPN America

12.25 The Weakest Link 13.15 The
Weakest Link 14.00 The Weakest Link
14.50 The Weakest Link 15.40 The
Weakest Link 16.30 The Weakest Link
17.20 The Weakest Link 18.30 Monarch
of the Glen 19.10 Robin Hood 20.05
Spooks 21.00 The Children 21.45 The
Weakest Link 22.35 The Weakest Link
23.25 The Weakest Link 00.10 The
Weakest Link 01.05 The Weakest Link
01.55 Mistresses

11.10 Boxen 11.25 Farvel til firmaet 11.55
Sugar Rush 12.20 OBS 12.25 Vores Liv
13.00 Gudstjeneste i DR Kirken 13.45
Bjarne Reuter - Løgnhalsen fra Brønshøj
14.45 Merlin 15.00 Robin Hood 15.45
HåndboldSøndag 17.30 TV Avisen med
Sport og Vejret 18.00 OBS 18.05 De kære
dyrebørn 19.00 Lykke 20.00 21 Søndag
20.40 SportNyt 20.50 Elskerinder 21.40
Elskerinder 22.30 Eureka 23.10 Eureka
23.50 Godnat

12.30 V-cup hopp 14.45 V-cup skiskyting 15.55 Sport i dag 16.30 Åpen
himmel 17.00 NRKs sportssondag 18.00
Søndagsrevyen 18.45 Sportsrevyen
19.15 Hvem tror du at du er? 20.15
Anne Listers hemmelige dagbøker 21.45
Nordsjøens livsnerve 22.00 Kveldsnytt
22.15 Filmbonanza 22.45 Koselig med
peis 23.45 Kjendisbarnevakten 00.25
Blues jukeboks

SVT 1
Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands er endurtekið allan sólarhringinn og um helgar.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

11.00 Downton Abbey 12.30 Bandy:
Elitserien 14.45 Rapport 14.50 Ishockey.
Tre Kronor live 17.00 Rapport 17.10
Regionala nyheter 17.15 Landet runt
18.00 Sportspegeln 18.30 Rapport
18.55 Regionala nyheter 19.00 Minuten
20.00 Sherlock 21.30 Big Love 22.25
Melodifestivalen 2011 23.55 Larry
Sanders show 00.20 Downton Abbey
01.50 En idiot på resa
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VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON LEGGUR DRÖG AÐ NÝJU FLOKKUNARKERFI BÍÓMYNDA

> Cuba Gooding Jr.
„Það allra erfiðasta var þegar ég var
í menntaskóla, í engri vinnu og átti
aldrei pening. Ég þurfti að fara í allar
áheyrnarprufurnar bíllaus og tók annað
hvort strætó eða labbaði.”

Hin nýja heimsskipan bíómyndanna
Bíómyndir hafa löngum verið dregnar í dilka
eftir umfjöllunarefni og tökum þess, eins og
aðrar birtingarmyndir menningar. Bandaríski
gagnrýnandinn Roger Ebert, sá valinkunni pylsuhaus, telur til dæmis helstu flokka bíómynda
vera þöglar myndir, vestra, dans- og söngvamyndir, gamanmyndir og svo framvegis.
Þetta er að sjálfsögðu úrelt og afkáralegt
þvaður. Nútíminn hefur engin not fyrir djasshendur eða illa þefjandi beljusmala. Sjáið þið
fyrir ykkur jakkafataklæddar kókaínryksugur
í Hollywood sitja á fundi árið 2011 og spjalla
um Fred Astaire og John Wayne? Neibb. Eftirfarandi flokkar eru nær raunveruleikanum:
Hálfvitamyndir. Sígildur fulltrúi þessa
sívaxandi flokks er Dumb & Dumber. Honum

Cuba Gooding Jr. leikur
ungan mann sem fer að
keppa í ólöglegum hnefaleikum til þess að afla
sér peninga og losna úr
fátækrahverfinu í kvikmyndinni Gladiator sem er
á Stöð 2 í kvöld kl. 23.

SJÓNVARPIÐ

fer hins vegar hrakandi eftir því sem Vince
Vaughn gerir fleiri myndir.
Myndir sem strákar pína sig til að
horfa á með stelpum. Stundum ranglega kallaðar rómantískar gamanmyndir.
Flest kvenfólk undir fertugu fílar svona
myndir af einlægni en gagnkynhneigðir
karlmenn horfa eingöngu á þær upp
á félagsskapinn. Á síðari árum hefur
þessi flokkur skipst eftir kynþáttum; nú
geta Bandaríkjamenn valið milli hvítra
og svartra rómógamanmynda.
„This... is the president... of the
UNITED STATES”-myndir. Harrison
Ford er óumdeildur og samanherptur
æðstiprestur flokksins. Arftaki óskast.

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar
09.26 Einu sinni var... lífið (26:26)
09.53 Hrúturinn Hreinn (23:40)
10.00 Elías Knár (34:52)
10.13 Millý og Mollý (7:26)
10.25 Að duga eða drepast (17:20) (e)
11.10 Nýsköpun - Íslensk vísindi (1:12)
(e)

11.45 Myndheimur Katrínar Elvarsdóttur (5:5) (e)
13.40 Þýski boltinn (7:23) (e)
14.40 Námumennirnir í Síle (e)
15.10 Vísindakirkjan - Sannleikurinn
um lygina (e)

16.50 Lincolnshæðir
17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Útsvar (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Enginn má við mörgum (5:6)
20.10 Söngvakeppni Sjónvarpsins
Sex lög keppa um að verða framlag Íslands
í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í
Düsseldorf 14. maí. Bein útsending.

21.50 Sérsveitin III Atriði í myndinni eru
ekki við hæfi barna.
23.55 Innbrot
00.30 Silfur Egils
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.10 Fletch
08.00 School of Life
10.00 Rain Man
12.10 Algjör Sveppi og leitin að Villa
14.00 School of Life
16.00 Rain Man
18.10 Algjör Sveppi og leitin að Villa
20.00 Fletch
22.00 How She Move
00.00 Go
02.00 Eagle Eye
04.00 How She Move
06.00 Ghost Town

07.00 Daffi önd og félagar
07.20 Hvellur keppnisbíll
07.30 Sumardalsmyllan
07.35 Áfram Diego, áfram!
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.05 Latibær
10.20 Ævintýri Juniper Lee
10.45 Stuðboltastelpurnar
11.10 Leðurblökumaðurinn
11.35 iCarly (25:25)
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 American Idol (7:45)
14.30 American Idol (8:45)
15.15 Pretty Little Liars (13:22)
16.00 Sjálfstætt fólk
16.40 Auddi og Sveppi
17.10 ET Weekend
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður
19.35 Spaugstofan
20.00 More of Me Húsmóðirin Alice á

SKJÁREINN
09.00 2010 Augusta Masters
13.55 Fréttaþáttur Meistaradeildar
Evrópu

14.20 Spænsku mörkin
15.15 Þýski handboltinn: Gummersbach - Göppingen

16.40 Castle Dargan Irish Masters
Upptaka frá móti í PGA Europro mótaröðinni
þar sem efnilegir kylfingar fá tækifæri til að
sanna sig. Þetta mót fór fram í Castle Dragon
á Írlandi.

21.00 Icelandic Fitness and Health
Expo 1 Sýnt frá Kraftasportinu 2010 en til
leiks eru mættir flestir af sterkustu mönnum Íslands.
21.45 Icelandic Fitness and Health
Expo 2

22.25 Box - Devon Alexander Timothy Bradley Útsending frá hnefaleikabardaga þar sem tveir af efnilegustu boxurum heims mætast.

23.55 Spænski boltinn: Sporting
Gijon - Barcelona

08.50 Chelsea - Liverpool
10.35 Premier League Review 2010/11
11.30 Premier League World 2010/11
12.00 Premier League Preview

12.30 Man. Utd - Man. City Bein út-

00.40 Hush Little Baby
02.05 The Brothers Solomon
03.35 And then Came Love
05.10 Spaugstofan
05.35 Fréttir

17.30 FORD stúlkurnar 2011: Lokakvöld og úrslit (2:2)

18.25 Survivor (10:16) Bandarísk raunveruleikasería þar sem venjulegt fólk þarf að
þrauka í óblíðri náttúru.

19.10 Got to Dance (6:15)
20.00 Saturday Night Live (6:22) Stórskemmtilegur grínþáttur sem hefur kitlað hláturtaugar áhorfenda í meira en þrjá áratugi.

20.55 White Squall
23.05 In the Electric Mist
00.45 HA? (4:12)
00.50 Dr. Phil (111:175)
01.35 Cyclops
03.05 Whose Line Is It Anyway?
(20:39)

21.30 Lions for Lambs Tveir hermenn

mynd með James Marshall og Cuba Gooding Jr. í aðalhlutverkum.

þáttur í heimi með félögunum Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May.

og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt það nýjasta í tölvuleikjaheiminum.

Gijon - Barcelona Bein útsending.

2010/11 Hitað upp fyrir ensku úrvalsdeildina
í knattspyrnu. Allar helstu breytingarnar á liðunum skoðaðar, viðtöl tekin við leikmenn og
þjálfara og stuðningsmenn teknir tali.

23.00 Gladiator Spennandi og dramatísk

11.25 Dr. Phil (108:175)
13.30 Judging Amy (8:22)
14.15 7th Heaven (11:22)
15.00 90210 (12:22)
15.45 The Defenders (4:18)
16.30 Top Gear (6:7) Skemmtilegasti bíla-

17.55 Game Tíví (3:14) Sverrir Bergmann

18.20 La Liga Report
18.50 Spænski boltinn: Sporting

fullt í fangi með að sinna fjölskyldu sinni og
vinnu. Dag einn stendur hún fyrir framan
spegil og óskar þess að til væru fleiri eintök
af henni sjálfri og óskin rætist.
særast á vígvellinum í Afganistan og í rannsókn málsins flækjast þingmaður, blaðamaður og prófessor í atburðarásina.

Ofurhetjumyndir. Batman, Superman,
Spiderman = rassar í sæti og sölutölur á kóki
og poppi hækka.
Helfararmyndir. Steven Spielberg er
drottnari þessa flokks og Schindler’s List
er viðmiðið. Helför gyðinga má aldrei
gleymast og er ekki líkleg til þess heldur.
Önnur þjóðarmorð hafa trekkt minna í bíó.
Unglingahræðslumyndir. Sætir krakkar
og léttur hryllingur. Svona myndir leiða alltaf
til endalausra framhaldsmynda og þessi
flokkur mun aldrei deyja.
Tölvuleikjamyndir. Tomb Raider var
mikið gegnumbrot í þessum flokki en nú
virðist önnur hver mynd byggð á tölvuleik.
Líka þær sem eru það ekki.

sending frá leik Manchester United og
Manchester City í ensku úrvalsdeildinni.

14.45 Arsenal - Wolves Bein útsending frá leik Arsenal og Wolves í ensku úrvalsdeildinni.

17.15 Sunderland - Tottenham Bein útsending frá leik Sunderland og Tottenham í
ensku úrvalsdeildinni.

19.45 Liverpool - Wigan
21.30 WBA - West Ham
23.15 Blackburn - Newcastle
01.00 Blackpool - Aston Villa

03.30 Jay Leno (194:260)
04.15 Jay Leno (195:260)
05.00 Pepsi MAX tónlist

07.20 Golfing World (17:240)
08.10 Golfing World (18:240)
09.00 Dubai Desert Classic (3:4)
13.00 Inside the PGA Tour (6:42)
13.25 AT&T Pebble Beach (2:4)
16.25 Dubai Desert Classic (3:4)
20.00 AT&T Pebble Beach (3:4) Þetta

16.15 Nágrannar
16.35 Nágrannar
16.55 Nágrannar
17.15 Nágrannar
17.35 Nágrannar
18.00 Lois and Clark (2:22)
18.45 ER (14:22)
19.30 Auddi og Sveppi
20.00 Logi í beinni
20.50 Mannasiðir Gillz
21.20 Tvímælalaust
22.05 Reykjavík Fashion Festival Nýr
og áhugaverður íslenskur sjónvarpsþáttur um
Reykjavík Fashion Festival sem fram fór sl. vor.

22.25 Nip/Tuck (17:19)
23.10 Lois and Clark (2:22)
23.55 ER (14:22)
00.40 Spaugstofan
01.10 Auddi og Sveppi
01.35 Logi í beinni
02.25 Mannasiðir Gillz
02.55 Tvímælalaust.
03.35 Nip/Tuck (17:19)
04.50 Fréttir Stöðvar 2
05.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands
er endurtekið allan sólarhringinn og
um helgar.

stórmót er fastur punktur í lífi margra atvinnukylfinga en það var stórsöngvarinn Bing Crosby sem kom því á laggirnar árið 1937.

19.30 Ævintýraferð til Ekvador
20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Svartar tungur
22.00 Björn Bjarnason
22.30 Alkemistinn
23.00 Harpix í hárið
Dagskrá ÍNN er endurtekin um

23.00 Champions Tour - Highlights

helgar og allan sólarhringinn

(1:25)

23.55 ESPN America
06.00 ESPN America

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Chevrolet í opinni dagskrá
Chevrolet Captiva - Til afgreiðslu strax
LT, Tau 2000 cc. Dísel, 5 sæta - sjálfskiptur Kr. 5.540 þús.
LT, Leður 2000 cc. Dísel, 7 sæta - sjálfskiptur Kr. 5.990 þús.

Bíll á mynd: Cruze LT með 18“ álfelgum.

Ár slaufunnar

Opið í dag frá 12 til 16
www.benni.is
Gæði í 100 ár

Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3300
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - sími 461 3636

Sérfræðingar í bílum
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Í KVÖLD

Í formi með

STÖÐ 2 SPORT KL. 12.35
Man. Utd - Man. City
Bein útsending
frá nágrannaslag
Manchester United
og Manchester
City. Rauðu
djöflarnir tróna
á toppi deildarinnar en leikmenn City eru búnir
að fá nóg af því að vera í skugga
erkifjendanna. United er með 54
stig eftir 25 leiki en City er í 3. sæti
deildarinnar með 49 stig eftir 26
leiki. Leikir liðanna eru ávallt mjög
dramatískir og ekkert gefið eftir.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir 08.05 Úrval úr Samfélaginu
09.03 Út um græna grundu 10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00
Flakk 14.00 Til allra átta 14.40 Lostafulli listræninginn 15.15 Vítt og breitt 16.00 Síðdegisfréttir 16.05
Aldarspegill í útvarpi 17.00 Matur er fyrir öllu 18.00
Kvöldfréttir 18.17 Skurðgrafan 18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Ris og fall flugeldahagkerfa 21.00 Á tónsviðinu 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins
22.28 Erlingur minn, hvað ertu nú að gera? 23.15
Stefnumót 00.05 Næturútvarp Rásar 1

11.15 Deal or No Deal 11.50 Deal or No Deal
12.25 Deal or No Deal 13.00 Deal or No Deal
13.35 Deal or No Deal 14.10 Deal or No Deal
14.45 Deal or No Deal 15.20 Deal or No Deal
15.55 Deal or No Deal 16.30 Deal or No Deal
17.05 The Inspector Lynley Mysteries 17.50 The
Inspector Lynley Mysteries 18.35 Dalziel and
Pascoe 19.25 Dalziel and Pascoe 20.15 Deal or
No Deal 20.50 Deal or No Deal 21.25 Deal or
No Deal 22.10 Deal or No Deal 22.45 Deal or
No Deal 23.20 Deal or No Deal

09.30 Conrad og Bernhard 09.45 Ramasjang live
mix 10.10 Splint &amp; Co 10.40 Troldspejlet
11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10 Tidens
tegn - TV på tegnsprog 11.55 Sign up 12.10 Før
søndagen 12.20 OBS 12.25 Sugar Rush 12.50
Eureka 13.30 Eureka 14.10 Robin Hood 14.55
X Factor 15.55 X Factor Afgørelsen 16.20 Lykke
17.20 Held og Lotto 17.30 TV Avisen med vejret
17.55 SportNyt 18.05 Brunos Kloshow 19.00 Min
søsters børn i sneen 20.25 Kriminalkommissær
Barnaby 22.00 JFK

06.15 Disneytimen 07.15 Norge rundt 07.40
Ferieparadiset Maldivene 08.10 Lyngbø og
Hærlands Big Bang 09.00 NRKs sportslørdag
09.30 VM alpint 11.25 Sport i dag 14.10 V-cup
skiskyting 14.55 V-cup hopp 17.00 V-cup skiskyting 18.00 Lørdagsrevyen 18.45 Lotto-trekning
18.55 Melodi Grand Prix 2010 19.55 Det må jeg
gjøre før jeg dør 20.35 Melodi Grand Prix 2010
21.35 Nye triks 22.30 Kveldsnytt 22.55 My Super
Ex-Girlfriend 00.30 Dansefot jukeboks m/chat
03.00 Country jukeboks u/chat

SVT 1
06.15 Go‘kväll 07.00 Uppdrag Granskning 08.00
Rapport 08.05 Minuten 09.05 Dom kallar
oss artister 09.35 Klass 9A 10.05 Adress
London 10.35 Forssimning 10.45 Rapport 10.50
Melodifestivalen 2011 12.20 Handboll. Elitserien
14.05 Skidskytte 15.15 Rapport 15.20 Hipp Hipp
15.50 På spåret 16.50 Helgmålsringning 16.55
Sportnytt 17.00 Rapport 17.15 Go‘kväll lördag
18.00 Sverige! 18.30 Rapport 18.45 Sportnytt
19.00 Melodifestivalen 2011 20.30 Downton
Abbey 21.40 Motor 22.10 Rapport

FORSÍÐA

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

VIÐSKIPTI

SMÁRALIND

ÍÞRÓTTIR

FÁÐU FÍNA OG FRÆGA
FÓLKIÐ Í HEIMSÓKN

Má bjóða ykkur meiri Vísi?

Úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða í margfalt betri upplausn en áður og með góðu aðgengi fyrir allar
tölvur og farsíma. Horfðu, hlustaðu og fylgstu með öllu því sem gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri
virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á nýjum Vísi.

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja „like“ við Vísi á
Facebook geta unnið óvænta vinninga í hverri viku.

WWW.UTILIF.IS

LÍFIÐ

m.visir.is
ann
Fáðu Vísi í sím!
og í iPad

UMRÆÐAN
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Bjartmar tilnefndur í fyrsta sinn
Friðrik Steinn Friðriksson
Aldur: 26 ára.
Starf: Nemi í vöruhönnun.
Búseta: Miðbærinn.
Fjölskylda: Sambýliskona mín
heitir Brynja Sveinsdóttir og saman
eigum við köttinn Emmu.
Stjörnumerki: Sporðdreki.
Friðrik leikur undir stjórn föður síns,
Friðriks Þórs Friðrikssonar, í Tíma nornarinnar.

„Þetta er virkilega flott og maður
er bara þakklátur fyrst og fremst.
Það er alltaf gott að fá hlýjan hug,“
segir tónlistarmaðurinn Bjartmar
Guðlaugsson, sem hefur verið tilnefndur til þrennra Íslenskra tónlistarverðlauna.
Bjartmar gaf út plötuna Skrýtin veröld fyrir síðustu jól sem
hefur fengið mjög góðar viðtökur. Hann er tilnefndur sem textaog tónhöfundur ársins og fyrir
lag ársins, Konan á allt. Þetta eru
fyrstu tilnefningar Bjartmars á
löngum ferli og þær komu honum
í opna skjöldu. „Ég hafði alls ekki
leitt hugann að þessu. Ég frétti

þetta þegar ég var að koma af vel
heppnuðum tónleikum á Hvanneyri.“
Verðlaunaafhendingin verður
haldin í Þjóðleikhúsinu 8. mars
og þar verður Bjartmar á meðal
gesta ásamt hljómsveit sinni Bergrisunum. „Að sjálfsögðu mæti ég
með strákana. Þetta er þeirra
líka, af því að við erum svo frjóir
er við vinnum saman,“ segir hann
og bætir við að hljómsveitin sé á
leiðinni í hljóðver á næstunni. Ný
plata kemur síðar á árinu með tilheyrandi tónleikahaldi í sumar.
Bjartmar hefur gefið reglulega
út plöturum árin þrátt fyrir að

mismikið hafi farið fyrir þeim.
Hann naut mikilla vinsælda á
níunda áratugnum og núna nýtur
hann athyglinnar á nýjan leik
„Ég vil bara vera samkvæmur sjálfum mér. Það er númer
eitt, tvö og þrjú,“ segir hann og
þakkar félögum sínum í Bergrisunum fyrir sitt framlag, eða
þeim Birki Rafni Gíslasyni,
Agli Erni Rafnssyni, Júlíusi
Frey Guðmundssyni og Halldóri Waren.
- fb
BJARTMAR GUÐLAUGSSON

Bjartmar er afar þakklátur fyrir
tilnefningarnar þrjár.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Ásgeir Kolbeinsson hefur um árabil
verið á meðal eftirsóttustu piparsveina landsins. Ringulreiðin sem skapast
þegar hann lætur sjá sig
á ölknæpum borgarinnar er vitnisburður
um kvenhylli þessa
skelegga athafnamanns. Nú heyrist
að fögur snót sé
búin að temja

dýrið, en síðustu vikur hefur Kolbfaðirinn sést með lögfræðinemann
Sunnu Elviru Þorkelsdóttur
upp á arminn. Gestir
Vitamin Water partísins
á Hótel Borg í enda
desember urðu
vitni að opinberri
ástleitni parsins,
en þau hafa
verið óaðskiljanleg síðan.
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

MEIRI
UMRÆÐA
700 ÞÆTTIR Í HÖFN Gerður G. Bjarklind ásamt samstarfsfólki sínu í Ríkisútvarpinu. Frá vinstri: Hrafnhildur Halldórsdóttir, Guðrún
Gunnarsdóttir, Una Margrét Jónsdóttir, Gerður G. Bjarklind, Sigrún Stefánsdóttir dagskrárstjóri, Ævar Kjartansson og Viðar Eggertsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GERÐUR G. BJARKLIND: 700 ÞÆTTIR AF ÓSKASTUNDINNI Á RÁS 1

Frá lögum unga fólksins
yfir í lög fyrir eldri borgara
Gerður G. Bjarklind, útvarpskona
á Rás 1, stjórnaði óskalagaþættinum Óskastundin í 700. sinn í gærmorgun. Af því tilefni var haldið
hóf henni til heiðurs og hún leyst
út með blómum og púrtvíni af samstarfsfólki sínu í Ríkisútvarpinu.
„Á einhverju allt öðru átti ég von
en þessu,“ segir Gerður. „En þetta
er líkt þeim því þau eru svo sæt í
sér og elskuleg, allir samstarfsmenn mínir. Ég er ekki hissa að
því leyti og þetta var bara ógurlega gaman.“
Gerður hefur stjórnað Óska-

stundinni frá árinu 1997. Hún var
einnig þulur en hætti því um áramótin 2004/2005 og á árum áður
var hún einn af stjórnendum Laga
unga fólksins. „Það er dálítið fyndið
að byrja með Lög unga fólksins og
enda með lög handa eldri borgurunum. Þá setur að mér sú spurning
hvort þetta er ekki bara sama fólkið sem ég er að leika lögin fyrir,“
segir hún létt.
Í nóvember næstkomandi verða
liðin fimmtíu ár síðan Gerður hóf
störf hjá Ríkisútvarpinu. „Sumir
segja við mig: „Vinnurðu enn þá hjá

sömu stofnun?“. Einhvern veginn
hugsar maður aldrei neitt út í þetta.
Maður er þarna vegna þess að það
er látið vel að manni og manni
þykir gaman að vinna þarna.“
Hún verður 69 ára í september og
ætlar að vera eins lengi með Óskastundina og hún hefur geð og heilsu
til. „Þegar þetta er enn þá til staðar og mér líkar vel þá verð ég með
þáttinn.
Ég vona að ég tapi ekki glórunni
og geti verið fólki til ánægju, það
er aðalatriðið.“
freyr@frettabladid.is

Erlendir nördar vilja Jóhönnu
Allir synir mínir (Stóra sviðið)
Fös 4.3. Kl. 20:00 Frums. U Fös 18.3. Kl. 20:00 4. sýn Ö Fös 25.3. Kl. 20:00 7. sýn Ö
Lau 5.3. Kl. 20:00 2. sýn Ö Lau 19.3. Kl. 20:00 5. sýn Ö Fös 1.4. Kl. 20:00
Fös 11.3. Kl. 20:00 3. sýn Ö Fim 24.3. Kl. 20:00 6. sýn Ö

Íslandsklukkan (Stóra sviðið)
Fös 18.2. Kl. 19:00
U Mið 2.3. Kl. 19:00
U Mið 9.3. Kl. 19:00
Lau 19.2. Kl. 19:00
Lau 12.3. Kl. 19:00
Lau 26.2. Kl. 19:00 Aukas.

Ö
Ö
Ö

Fim 17.3. Kl. 19:00

Ö

Ö

Sun 13.3. Kl. 14:00
Sun 13.3. Kl. 17:00
Sun 20.3. Kl. 14:00
Sun 20.3. Kl. 17:00

Ö

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið)
Sun 13.2. Kl. 14:00
Sun 13.2. Kl. 17:00
Sun 20.2. Kl. 14:00
Sun 20.2. Kl. 17:00

Ö
Ö
Ö
Ö

Sun 27.2. Kl. 14:00
Sun 27.2. Kl. 17:00
Sun 6.3. Kl. 14:00
Sun 6.3. Kl. 17:00

Ö
Ö

Lér konungur (Stóra sviðið)
Lau 12.2. Kl. 20:00
Fim 17.2. Kl. 20:00

Ö
U

Fös 25.2. Kl. 20:00

Ö
U

Ö
Sun 20.2. Kl. 20:00
Fös 25.2. Kl. 20:00 Aukas.
Ö
Sun 27.2. Kl. 20:00

Ö

Brák (Kúlan)
Lau 12.2. Kl. 20:00
Sun 13.2. Kl. 20:00
Fim 17.2. Kl. 20:00

Sindri silfurfiskur (Kúlan)
Sun 6.3. Kl. 13:30
Sun 6.3. Kl. 15:00
Sun 13.3. Kl. 13:30

Ö
Ö

Sun 13.3. Kl. 15:00
Sun 20.3. Kl. 13:30
Sun 20.3. Kl. 15:00

U
U

Sun 27.3. Kl. 13:30
Sun 27.3. Kl. 15:00

Ö

Erlendir Eurovision-nördar á heimasíðunni Esctoday.
com eru flestir á því að lag Jóhönnu Guðrúnar, Nótt,
eigi að sigra í undankeppninni hér heima í kvöld.
Sumir telja samt að lag hins sáluga Sigurjóns Brink,
Aftur heim, fái svokölluð samúðaratkvæði og beri
sigur úr býtum.
„Aftur heim er allt í lagi en ekki nógu gott fyrir
Eurovision,“ sagði einn Eurovision-nörd og
annar bætti við: „Ég held að Ég trúi á betra líf
með Magna sé eitt af bestu lögunum sem ég
hef heyrt frá Íslandi. Ég og allir vinir mínir
eru samt sammála því að flestir muni kjósa
Aftur heim.“ Þriðji aðdáandinn sagði:
„Þið verðið að senda Jóhönnu út. Hún
er hágæða söngkona og lagið er líka
mjög fínt.“
Tónlistarspekingurinn Dr. Gunni
heldur með laginu Eyjafjallajökli
og vill að restin af Evrópu fái
að hlýða á þetta „frábæra lag
til að fá hláturskast yfir“. Engu
að síður telur hann líklegast að
Nótt eða Aftur heim beri sigur úr
býtum. „Hún syngur vel og kemur
vel fyrir og þetta lag er óneitanlega
mest „professional“,“ segir hann um
lag Jóhönnu. „Svo erum við með þessar
JÓHANNA GUÐRÚN Erlendir Eurovision-aðdáendur
eru hrifnastir af lagi Jóhönnu Guðrúnar.

SIGURSTRANGLEGIR Vinir Sjonna heitins Brink

þykja sigurstranglegir með lag hans, Aftur heim.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

skrítnu kringumstæður með lagi
Sjonna sem fellur frá í blóma lífsins. Þetta hefur snert Íslendinga
en ég held að sá vinkill myndi
ekki ná inn í Evrópu,“ segir hann.
„Ef við köllum þetta samúðaratkvæði gætu þau hugsanlega streymt
inn. Miðað við það sem maður les á
netinu virðist það vera með mikinn byr
í seglunum og það væri allt í lagi ef það
myndi fara áfram. Ef ég væri neyddur til
að veðja myndi ég líklega setja peninginn á Aftur heim.“
- fb

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

Meiri Vísir.
DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

FRÉTTIR AF FÓLKI
Unnur III?
Fréttablaðið greindi á dögunum
frá væntanlegum frumburði
Unnar Birnu Vilhjálmsdóttur,
mastersnema í lögfræði og
alheimsfegurðardrottningu, og
kærasta hennar, Péturs Rúnars
Heimissonar. Unnur og Pétur
vilja hafa allt uppi á borðinu og
hafa fengið að vita að stúlkubarn
sé væntanlegt í heiminn.
Það má því velta fyrir sér
hvort Unnarnafnið færist
á þriðju
kynslóðina
í röð, en
amman
Unnur
Steinsson
myndi
eflaust
gleðjast
yfir því .

Dóri heim í föðurhlutverkið
Og talandi um blessuð börnin,
þá fæddist frumburður grínistans
Halldórs Halldórssonar, Dóra DNA,
í vikunni. Dóri er nú kominn heim
úr námsferð til Þýskalands, en
hann leggur stund á nám í fræði og
framkvæmd í LHÍ,
meðal annars til að
takast á við föðurhlutverkið.
- fb

Mest lesið
1

Mubarak flúinn með
fjölskylduna

2

Sjaldséð eðla í
Landakotskirkju

3

Skyndihjálparmaður ársins:
Bjargaði lífi sonar síns

4

Baðst afsökunar og tók bíl af
dótturinni

5

Assange gefi sig sjálfur fram

Bættu lífið
Sölustaðir:
Rima apótek
N1 á Bíldshöfða
N1 á Hringbrautinni
N1 í Ártúnsbrekkunni
N1 á Lækjargötu
í Hafnarfirði
Dreifingaraðili:
Tvö Emm
Sími 772-3301
easyplan4life.com
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