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GERVIGRASIÐ LAGT Íþróttafélagið Fram stendur nú í stórræðum á framtíðarfélagssvæði sínu í Úlfarsárdal. Þar er verið er að leggja lokahönd
á gervigrasvöll félagsins. Völlurinn mun einnig þjóna íbúum Úlfarsárdals og Grafarholts.

Leikfimi í stað fornbíla
Fornbílaklúbbur Íslands er hættur við að koma upp safni í Elliðaárdal á lóð sem borgin gaf honum. Engar
kvaðir fylgdu gjöfinni og klúbburinn hefur nú selt hús sitt á lóðinni. Þar verður opnuð líkamsræktarstöð.
SKIPULAGSMÁL Ekkert verður af því

að Fornbílaklúbbur Íslands komi
upp fornbílasafni við Rafstöðvarveg í Elliðaárdal. „Þetta var allt of
stór biti fyrir svona félagsskap,“
segir Jón Hermann Sigurjónsson,
ritari klúbbsins.
Reykjavíkurborg gaf klúbbnum
lóðina undir safnið árið 2005.
Vonir voru bundnar við að safnið myndi laða marga gesti í
Elliðaárdalinn, en vinnan við
húsið, sem átti að hýsa safnið á
jarðhæð og félagsaðstöðu á efri
hæð, sóttist hægt.
Upphaflega stóð til að allt yrði
klárt í árslok 2007 en í ágúst síðastliðnum seldi klúbburinn rétt
rúmlega fokhelt hús sitt á lóðinni
til leigufélags í eigu Skúla Gunnars
Sigfússonar í Subway. Hann hefur

Sérhæfð
vörudreifing
Við bjóðum upp á klæðskerasniðnar
lausnir í vörudreifingu fyrirtækja.
Hagstæð, örugg og gæðavottuð
þjónusta.
Hafðu samband til að fá nánari
upplýsingar í síma 585 8300 eða 585 8330.

Póstdreifing
Suðurhraun
- 210
Garðabær
Póstdreifing - Suðurhraun
1 - 1210
Garðabær
Sími
5858300
8300 -- www.postdreifing.is
Sími
585
www.postdreifing.is
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Ég er ekki tilbúinn að kyngja því að borgin og aðrir
ætlist til þess að við stöndum við okkar gefnu loforð á
meðan þeir geta ekki einu sinni haldið sinni starfsemi opinni.
JÓN HERMANN SIGURJÓNSSON
RITARI FORNBÍLAKLÚBBSINS

nú leigt það undir líkamsræktarstöð fyrirtækisins BootCamp.
„Það voru engar kvaðir á þessari
lóð, ekki einu sinni að við opnuðum
þetta safn,“ segir Jón Hermann.
Þegar ljóst þótti að verkefnið
hefði siglt í strand fjárhagslega og
klúbburinn kom alls staðar að lokuðum dyrum með styrkumsóknir
hafi stjórnin því ákveðið að gefa
það upp á bátinn og selja húsið.
Hann bendir á að Orkuveitan
hafi haft minjasafn í húsi hér

um bil sambyggðu þeirra. Henni
hafi hins vegar verið uppálagt að
spara fé og hafi nú einnig selt sitt
húsnæði undan safninu.
„Ég er ekki tilbúinn að kyngja
því að borgin og aðrir ætlist til
þess að við stöndum við okkar
gefnu loforð á meðan þeir geta
ekki einu sinni haldið sinni starfsemi opinni,“ segir Jón Hermann.
Alfreð Þorsteinsson, þáverandi
borgarfulltrúi Framsóknarflokksins og stjórnarformaður Orku-

veitunnar, var einn helsti hvatamaðurinn að verkefninu á sínum
tíma. Hann tók skóflustungu að
húsnæðinu ásamt þáverandi formanni klúbbsins og batt miklar
vonir við að safnið yrði prýði í
Elliðaárdalnum.
„Þetta eru því vissulega vonbrigði,“ segir Alfreð. Klúbburinn
hafi hins vegar lent illa í hruninu
og því miður neyðst til að fara
þessa leið.
Spurður hvort skynsamlegt
hefði verið að setja kvaðir á lóðagjöfina segir Alfreð að það tíðkist ekki. „Þetta eru náttúrulega
frjáls félagasamtök og það er nú
ekki vaninn að borgaryfirvöld
leggi stein í götu manna þegar
þeir reyna að bjarga sér út úr
erfiðleikum af þessu tagi.“
- sh

Haustkvöld í Mjódd 13. okt. kl: 19-21
Afslættir, kynningar, tískusýning, tónlist, handverk,
happdrætti og léttar veitingar
Verið velkomin
Garnbúðin Gauja,
þjónusta í þína þágu

Álfabakki 14a, sími: 571-2288, www.gauja.is, e-mail: gauja@gauja.is

Opið 10–18 í dag

Ráðstefnan You Are in Control haldin í fimmta sinn eftir helgi:

Ósáttur við gjaldheimtu:

Sýna þrjár myndir um Nick Cave

Bætur eftir
strippbúlluför

MENNING Þrjár heimildarmyndir

Fagráðið vill lagabreytingar:

Vill skaðabætur
fyrir þolendur
SAMFÉLAGSMÁL Þeir þolendur kynferðisbrota þar sem málin eru
fyrnd að lögum eiga að fá sálfræðikostnað sinn niðurgreiddan
frá ríkinu, að mati Guðrúnar
Ögmundsdóttur, formanns fagráðs innanríkisráðuneytisins um
meðferð kynferðisbrota innan
trúfélaga. Mælst verður til þess
að hafa slíkt ákvæði í lögum.
„Það er gríðarlega mikið af
gömlum brotum sem eru fyrnd
og ekki kærð. Sveitarfélögin hafa
í einhverjum tilvikum hjálpað til
við sálfræðikostnað fyrir þá einstaklinga og það er mjög brýnt að
útvíkka þá hugsun,“ segir hún.
Fagráðið undirbýr nú minnisblað til innanríkisráðherra, þar
sem þetta verður meðal annars
lagt til.
- sv

sem er á dagskránni
er sýning á þremur
heimildarmyndum
tónlistarmannsins
Nick Cave.

Stigi opni laxfiskum
sextíu kílómetra leið
Útbúa á fiskveg sem opnar laxfiskum sextíu kílómetra veiðisvæði í Jökulsá á
Dal auk hliðaráa. Athuganir Veiðimálastofnunar benda til góðra uppeldisskilyrða fyrir seiði. Mikill ávinningur yrði af fiskveginum fyrir veiðiréttareigendur.
UMHVERFISMÁL Veiðifélag Jökuls-

ár á Dal bíður þess nú að Skipulagsstofnun gefi grænt ljós á gerð
fiskvegar fram hjá svokölluðum
Steinboga.
„Það er trú okkar í stjórn veiðifélagsins að það að fleyga fiskveg
í klöppina við hliðina á urðinni
yrði til þess að fiskur gengi upp
Jökuldalinn en það er um sextíu kílómetra langt vatnasvæði
sem ekkert hefur nýst hingað til.
Einnig myndi koma lax í þverár
Jökulsár; Hrafnkelu, Gilsá oog
Hneflu,“ segir í umsókn veiðifélagsins um framkvæmdaleyfi.
Bæjarráð Fljótsdalshéraðs frestaði afgreiðslu málsins á síðasta
fundi þar sem umsögn Skipulagsstofnunar um hvort gera þurfi
mat á umhverfisáhrifum liggur
ekki fyrir.
Grunnurinn að nýjum lendum
fyrir laxfiska í Jökulsá er Kárahnúkavirkjun og Hálslón. Í stað
þess að vera gruggug af jökulvatni árið um kring er Jökla nú
tær þar til Hálslón fyllist síðla
sumars og fer á yfirfall.
Guðni Guðbergsson hjá Veiðimálastofnun hefur kannað farveg
Jöklu. Í mati sínu á hindrunum á
gönguleið laxfiska í ánni segir
Guðni að rafleiðni í vatninu bendi
til góðra uppeldisskilyrða fyrir
lax og bleikju, bæði sjógengna og
staðbundna. „Á þessari stundu er
mesta óvissan fólgin í því hvaða
áhrif aurugt yfirfallsvatn kemur
til með að hafa,“ segir Guðni.
Áðurnefndur Steinbogi er
urð sem lokar nánast algerlega
fyrir fiskgengd í ánni um þrjá
kílómetra fyrir ofan þjóðveg
1, í landi Sellands og Gilja. Þá
eru enn yfir sextíu kílómetrar
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HELLA Vínbúðarlaus bær í eitt og hálft ár.

Þreytt á tímabundinni lokun:

Vínbúð á Hellu
verði opnuð á ný

- gar

Ráðherra sendir tilmæli:

STEINBOGI Í venjulegu sumarrennsli
smeygir Jökulsá á Dal sér undir urðina
sem nefnd er Steinbogi. Veiðifélagið
vill opna laxi veg með því að fleyga
farveg í bergið í austurbakkanum.

Hálslón

að ósi Desjár en alls eru þangað 109 kílómetrar frá ósi Jöklu í
Héraðsflóa.
Þröstur Elliðason, hjá veiðifélaginu Strengjum, sem hefur
Jökulsársvæðið á leigu, segir í
sinni skýrslu að sleppt hafi verið
laxaseiðum fyrir á bilinu sjö til
átta milljónir króna á vatnasvæðinu fyrir ofan Steinboga.
„Er búist við að lax reyni í
framhaldi af þessum sleppingum að ganga upp Jökuldalinn

DANMÖRK Gestur nektardansstaðar í Danmörku hefur fengið
2.500 danskar krónur í bætur,
jafngildi rúmlega 50 þúsunda
íslenskra króna, eftir heimsókn
á staðinn. Gesturinn var ósáttur við að greiða 40 danskar
krónur, um 860 íslenskar krónur, fyrir aðgang að staðnum þar
sem kvenkyns gestir þurftu að
greiða helmingi minna.
Mismunun vegna kyns er
bönnuð og þess vegna var
gjaldtakan brot á jafnréttislögum.
- ibs

VERSLUN Sveitarstjórn Rangárþings ytra segir tímabært að
ÁTVR opni að nýju Vínbúðina á
Hellu sem lokað var tímabundið í
mars 2010 vegna framkvæmda við
tengibyggingu.
„Nú hefur aðal verslunarhæð
byggingarinnar verið opnuð og
vitað er að rými hefur verið frátekið sérstaklega fyrir Vínbúðina á sama stað og áður. Sveitarstjórn telur að opnun vínbúðar sé
nú tímabær þar sem öll aðstaða er
gjörbreytt frá því sem áður var og
hvetur forsvarsmenn ÁTVR til að
opna vínbúð aftur á sama stað,“
segir sveitarstjórnin sem hefur
falið sveitarstjóranum „að koma á
fundi með ÁTVR hið allra fyrsta“.

Vatnasvæði Jöklu
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STJÓRNSÝSLA Íbúðalánasjóður
verður áfram rekinn sem ein
heild og öll starfsemin skilgreind
sem þjónusta í almannaþágu.
Þetta kemur fram í svari stjórnvalda við athugasemdum ESA,
eftirlitsstofnunar EFTA.
Í svarinu kemur jafnframt
fram að gerðar verði nauðsynlegar breytingar á lögum og reglum
um sjóðinn þannig að starfsemin samræmist samningnum um
Evrópska efnahagssvæðið.
ESA setti fyrr á þessu ári
fram sex tillögur að aðgerðum
og breytingum á starfsemi
Íbúðalánasjóðs svo hún samræmdist samningnum um
Evrópska efnahagssvæðið.
Íslensk stjórnvöld hafa nú
fjallað um tillögur stofnunarinnar og komist að þeirri niðurstöðu að fallast megi á þær í
meginatriðum, að því er segir í
tilkynningu.
- kh

NICK CAVE Meðal þess

Hnefildalsá

Áfram rekinn
sem ein heild

lsá

Stjórnvöld svara ESA:

ku

Dansarinn Sigrún Blomsterberg tognaði
illa á dögunum og lagðist meðal annars
í laxerolíubað til að fá bót meina sinna.
Hún verður að taka því rólega næstu
daga.

fyrirlestur um upplýsingatækni
með sérstaka áherslu á stafræn höfundarréttindi.
Ráðstefnan fer fram í
Hörpu og miði kostar 30 þúsund krónur.
- sh

meðal annars gerðu myndirnar þrjár sem minnst
var hér að framan, auk
ellefu annarra mynda
um plötur Nick Cave. Þau
hafa síðustu tíu ár unnið
með þekktustu sjálfstæðu
útgáfufyrirtækjum
Bretlands við að móta
stefnu þeirra og nálgun á starfrænni og
skapandi markaðssetningu.
Þá flytur Svíinn
Mathias Klang frá
Creative Commons

Jö

„Ekki spurning. Það er bara Relax
and take it easy.“

um upptökur á hljómplötum ástralska tónlistarmannsins Nick Cave
verða sýndar í Hörpu í næstu viku
í tilefni ráðstefnunnar You Are in
Control (YAIC), sem fram fer 10.
til 12. október.
YAIC er ráðstefna sem nú verður haldin í fimmta sinn og snýst
um skapandi greinar á tímum stafrænnar byltingar, að því er fram
kemur í kynningarefni umsjónarmanna.
Meðal ræðumanna á ráðstefnunni verða myndlistarmennirnir
Iain Forsyth og Jane Pollard, sem

Jökulsá á Dal

Er þá Re-lax á döfinni hjá þér?
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SPURNING DAGSINS

MYND/ÞRÖSTUR ELLIÐASON

í töluverðu magni og dreifa sér
um þetta víðfeðma og skemmtilega veiðisvæði sem þetta getur
þá orðið,“ segir Þröstur.
Útfærslan á fiskveginum er sú
önnur sem lögð er fram. Þeirri
fyrri var hafnað. Veiðifélagið
telur það hafa verið vegna misskilnings. Verkfræðistofan Verkís gerir ráð fyrir að vegurinn
verði fleygaður í bergið við hlið
farvegarins og steyptur að hluta.
gar@frettabladid.is

Kynjum verði
ekki mismunað
MENNTUN Svandís Svavarsdóttir

menntamálaráðherra hefur sent
Námsgagnastofnun erindi þar
sem þess er krafist að kynjum sé
ekki mismunað í námsbókum.
Ráðherrann benti stofnuninni
á niðurstöður rannsóknar sem
Jafnréttisstofa lét gera í sumar,
þar sem kom fram að víða hallaði
verulega á konur.
Í bréfi ráðherra kemur fram að
hún líti niðurstöðurnar alvarlegum augum og telji brýnt að verkferlar um námsefnisgerð verði
endurskoðaðir. Þá óskar ráðherra
eftir því að stofnunin sendi ráðuneytinu drög að úrbótaáætlun
og verkferlum eigi síðar en 18.
október.
- þeb

Afmælisblað Stöðvar 2 fylgir Fréttablaðinu í dag:

Fagnar 25 ára afmæli á morgun
FÍTON / SÍA

FJÖLMIÐLAR Sjónvarpsstöðin Stöð 2 fagnar 25 ára

VILTU VITA Í
HVAÐ TÍMINN FER?
Taktu stjórnina með
Tímon tímaskráningarkerfi
www.timon.is

afmæli á morgun, 9. október. Af því tilefni fylgir
blað um stöðina og sögu hennar með Fréttablaðinu í dag. Stöð 2 hóf afmælisfagnað 9. október í fyrra þegar 25. starfsárið hófst.
Stöð 2 er sem kunnugt er fyrsta einkarekna
sjónvarpsstöðin. „Allar götur síðan hefur það
verið meginmarkmið stöðvarinnar að skemmta
þjóðinni.
Stytta henni stundir heima í stofu með því að
bjóða upp á vandlega valda blöndu af vinsælasta
erlenda skemmtiefninu, bestu íslensku dagskrárgerð sem völ er á, vönduðu barnaefni og síðast
en ekki síst fréttum og fréttatengdri umfjöllun,
á mannamáli, um fólkið í landinu fyrir fólkið í
landinu,“ segir Ari Edwald, forstjóri 365 miðla, í
blaðinu.
Ari segir að áskrifendur, ásamt auglýsendum
og lista- og hæfileikafólki, eigi heiðurinn að innlendu dagskrárefni sem boðið hefur verið upp á
á stöðinni. Því sé honum efst í huga þakklæti á
stórafmælinu.
„Þakklæti til alls þess starfsfólks, skemmti-

ARI EDWALD Stöð 2 fagnar 25 ára afmæli sínu á morgun.

krafta og listafólks sem gætt hefur stöðina lífi,
þakklæti til auglýsenda fyrir þá tiltrú sem þeir
hafa sýnt stöðinni og síðast en ekki síst þakklæti
til áskrifenda sem gert hafa Stöð 2 skemmtilegri
í 25 ár – og munu áfram gera um ókomna tíð.“

www.husa.is
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MÁLNINGARDAGUR

FJÖLSKYLDUNNAR
Húsasmiðjunni Skútuvogi
Jotun vörukynning

ÓKEYPIS

BLEIK
VEGGMÁLNING

Einar Lárus Ragnarsson kynnir það nýjasta í málningu frá Jotun kl. 14-16.
Lady Pure Color, matta málningin sem allir eru að tala um!
Lady Supreme Finish, byltingarkennt nýtt lakk frá Jotun fyrir hurðir,
innréttingar, glugga, húsgögn og fleira.

KOMDU OG FÁÐU
ÓKEYPIS BLEIKA

Litaráðgjöf

GEFUM 250 lítra. AF BLEIKRI
MÁLNINGU TIL STYRKTAR

Íva Rut Viðarsdóttir innanhússarkitekt býður upp á ráðgjöf í litavali milli kl. 14-16.
Taktu mynd af stofunni, herberginu eða hverju sem er og fáðu ráðgjöf frá Ívu um litaval.

KRABBAMEINSFÉLAGI ÍSLANDS
Hámark 6 ltr. á mann

MÁLNINGU

And
l
fyriritsmálu
n
bör
nin

Andlitsmálun
Förðunarskólinn verður með andlitsmálun fyrir börnin, kl. 13-16.

Börnin mála
Börnin búa til sameiginlegt listaverk á striga.
Ók
bör eypis
nin
í
á la s fyrir
uga
rdag

*

Afsláttur gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“
enda er það lægsta verð sem við bjóðum á hverjum tíma.

Pylsa eða pizza
og kók 199 kr.

Kaffi Garður Skútuvogi opið til kl. 17 um helgar.

ÍS

aðeins

99

kr.

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 07.10.2011

Bandaríkjadalur

117,68

118,24

Sterlingspund

182,51

183,39

Evra

157,93

158,81

Dönsk króna

21,213

21,337

Norsk króna

20,188

20,306

Sænsk króna

17,283

17,385

Japanskt jen

1,5339

1,5429

SDR

183,21

184,31

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
213,6772
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Aðalsamningamaður Íslands í makríldeilunni um niðurstöðu rannsókna á stofninum:

Treystir stöðu Íslands í makrílviðræðum
SJÁVARÚTVEGUR Niðurstöður rann-

sóknarleiðangurs sem sýnir að
um fjórðungshluti makrílstofnsins í Norðaustur-Atlantshafi hafi
haldið sig innan íslensku efnahagslögsögunnar við fæðuöflun
um fjögurra mánaða skeið í ár,
ættu að treysta samningsstöðu
Íslands í viðræðum um skiptingu
makrílkvótans.
Þetta segir Tómas H. Heiðar í
samtali við Fréttablaðið, en hann
er aðalsamningamaður Íslands í
þessum viðræðum.
Eins og kom fram í frétt blaðsins í gær mældust um 1.100

þúsund tonn af makríl innan
íslenskrar lögsögu, sem er svipað
og í fyrra.
Tómas segir að athyglisvert
sé að vestan við Ísland var bæði
makríllinn sjálfur hvað þéttastur
svo og átan, mikilvægasta fæða
makrílsins.
„Að mínu mati treysta þessar
niðurstöður stöðu Íslands í
samningaviðræðunum um makrílveiðar og auka líkur á því að
samkomulag geti tekist um raunhæfa skiptingu kvóta í haust milli
strandríkjanna fjögurra, Íslands,
ESB, Noregs og Færeyja.“

Næsti samningafundur verður
haldinn í London dagana 19. til
21. október.
„Brýnt er að ná samkomulagi
um makrílveiðarnar sem allra
fyrst til að fyrirbyggja frekari
ofveiði úr stofninum sem gæti leitt
til hruns hans á tiltölulega stuttum
tíma,“ bætir Tómas við.
„Umgangast þarf þessa mikilvægu auðlind af ábyrgð og tryggja
að veiðarnar séu sjálfbærar. Ljóst
er að öll strandríkin, þar með
talið Ísland, munu bera meira úr
býtum til lengri tíma litið með
samkomulagi en án þess.“
- þj

Vekja athygli á tíðum
slysum ungmenna
NEI Kína og Rússland beittu neitunar-

valdi í öryggisráðinu gegn ályktun þar
sem ofbeldi sýrlenskra yfirvalda var
fordæmt. Forseti Rússlands stendur við
þá ákvörðun.
NORDICPHOTOS/AFP

Rússlandsforseti um Sýrland:

Ályktunin hefði
opnað á hervald
MOSKVA Dimitrí Medvedev Rússlandsforseti varði í gær beitingu
neitunarvalds í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna fyrr í vikunni.
Rússland og Kína slógu þar út
ályktun sem fordæmdi ofbeldi
sýrlenskra stjórnvalda gegn mótmælendum, og hlutu bágt fyrir.
Medvedev sagði að Rússar
hefðu ekki getað samþykkt ályktunina, þar sem hún útilokaði ekki
beitingu alþjóðlegs hervalds.
Hann hvatti þó Bashar alAssad, forseta Sýrlands, til að
hrinda boðuðum endurbótum
í framkvæmd. Að öðrum kosti
þyrftu stjórnvöldum að fara frá
völdum, en það væri komið undir
almenningi þar í landi.
- þj

KÓPAVOGUR
Bæjarritari segir upp
Páll Magnússon sagði í lok september lausu starfi sínu sem bæjarritari
í Kópavogi. Páll hefur verið ráðinn
forstjóri Bankasýslu ríkisins. Deilt er
um hæfi Páls í starfið og hefur Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra
óskað skýringa á ráðningunni frá
stjórn Bankasýslunnar.

Keppnin Vertu til er ætluð til að vekja athygli ungs fólks á umferðarslysum og
efla ábyrgð. Framhaldsskólanemar keppa í fjórum flokkum sem allir tengjast
umferðinni. Þrír sautján ára drengir hafa látist á árinu í umferðarslysum.
SAMGÖNGUMÁL Fjöldi alvarlegra

umferðarslysa meðal ungs fólks
er kveikjan að keppninni Vertu til,
sem Umferðarstofa hefur efnt til
meðal framhaldsskólanema.
Slagorð keppninnar er Lifum af
– fækkum banaslysum í umferðinni. Keppt er um besta vefsjónvarpsþáttinn, besta slagorðið,
bestu ljósmyndina og bestu krækjuna á netinu og geta bæði skólar og
einstaklingar unnið.
Framhaldsskólunum er skipt
niður í fjóra riðla og er keppni í
fyrsta riðlinum lokið. Menntaskólinn við Hamrahlíð var sigursæll í
þeim riðli. Skólinn sendi inn besta
vefsjónvarpsþáttinn og Hjalti Vigfússon, nemandi skólans, átti besta
slagorðið: „ekki leggja líf þitt í
hendur, þess sem er kenndur.“ Þá
átti Sindri Benediktsson bestu ljósmyndina. „Það myndaðist ákveðin
stemning innan skólans og hópsins,“ segir Sindri. Hann segist
viss um að keppni af þessu tagi
hafi áhrif á ungt fólk. Hann sjálfur hafi tekið þátt bæði vegna boðskaparins og verðlaunanna sem
voru í boði. „Keppnin var auglýst
í skólanum af Umferðarstofu, ég
ákvað bara að slá til, fékk lánaða
myndavél og tók myndina.“
Ákveðið var að halda keppnina
til að vekja athygli á því hversu
algeng alvarleg umferðarslys eru
hjá ungu fólki. Það sem af er ári
hafa þrír sautján ára drengir látist
í umferðarslysum.
Þóra Magnea Magnúsdóttir,
fræðslufulltrúi hjá Umferðarstofu,
segir að framhaldsskólanemar séu
einstaklega frjóir og hugmyndarík-

MAKRÍLVINNSLA 100 þúsund tonn

af makríl mældust innan efnahagslögsögu Íslands í ár. Það þykir treysta
samningsstöðuna í viðræðum við önnur
strandríki.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Reif og sló í talstöð:

Í ofsakasti gegn
stöðumælaverði
DÓMSMÁL Tæplega fertugur maður

hefur verið dæmdur í sextíu daga
skilorðsbundið fangelsi fyrir að
ráðast með hótunum um ofbeldi og
líflát að kvenkyns stöðumælaverði
sem var við vinnu sína í Reykjavík.
Maðurinn reif og sló ítrekað
í talstöð varðarins sem var að
skrifa sektarmiða á bíl hans. Þá
beitti hann hótunum, svo sem
eftirfarandi: „… ég elska að lemja
fólk, … og þú ert ekkert að fara að
sekta mig hérna …“
Jafnframt er maðurinn ákærður fyrir ærumeiðandi móðganir
gagnvart opinberum starfsmanni,
því hann lét klúryrðum og meiðandi ummælum rigna yfir stöðumælavörðinn.
- jss

Bæjarstjórn svarar gagnrýni:

Virða reglur við
fækkun katta

VINNINGSMYNDIN „Það er nauðsynlegt að hafa augun opin fyrir gangandi vegfar-

endum“ heitir myndin hans Sindra sem sigraði í fyrsta hluta keppninnar.
MYND/SINDRI BENEDIKTSSON

ir, líkt og sjáist af þátttöku þeirra
í keppninni. „Öll þessi slagorð og
myndir og myndbönd eru rosalega
flott og þessu hefur verið mjög vel
tekið.“ Ætlunin er að fá ungt fólk

til að tala við annað ungt fólk í
stað þess að ávallt séu fullorðnir
að segja þeim til. „Þetta eru þeirra
raddir, orðfæri og skilaboð.“
thorunn@frettabladid.is

SVEITARSTJÓRNIR Farið verður að
lögum og reglum við aðgerðir á
Fljótsdalshéraði vegna þess sem
upphaflega var nefnt „kattaplága“
á Egilsstöðum.
Fljótsdalshéraði bárust
athugasemdir
frá Önnu Kristine Magnúsdóttur fyrir hönd
Kattavinafélags
Íslands eftir að
fréttir birtust
ANNA KRISTINE
af fyrirhuguðMAGNÚSDÓTTIR
um aðgerðum.
Bæjarstjórnin kveðst fullvissa
Önnu Kristine um að farið verði að
lögum og reglum við merkingar og
skráningar leyfislausra katta og
hunda og fækkun villikatta. Óskað
verði samvinnu við dýralækna og
lögreglu. Gæludýraeigendur séu
hvattir til að fara eftir reglum um
skráningu og meðferð dýra.
- gar

VEÐURSPÁ
Elísabet
Margeirsdóttir

6

5

veðurfréttamaður

Láttu ljós þitt
skína
í ljósaveislu Pfaff
í dag milli kl. 11–16
Pfaff • Grensásvegi 13 • Sími 414 0400 • www.pfaff.is
facebook.com/pfaff.is
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ROK OG RIGNING
Suðaustan stormur
eða hvassviðri
og mikil rigning
um sunnan- og
vestanvert landið
fyrir hádegi og
hvessir síðan norðaustan til síðdegis.
Dregur úr vindi og
vætu vestra í kvöld.
Norðvestanátt og
kólnandi veður á
2
morgun.
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Berlín
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MÁNUDAGUR
Stíf NA-átt NA-til,
annars hægari.

Frankfurt
Friedrichshafen
Gautaborg

4
Á MORGUN
8-15 m/s.

17

10

10

23°

Basel
Billund

7
8

Alicante

4
4

9°
13°
7°
14°

Kaupmannahöfn

14°

Las Palmas

26°

London

14°

Mallorca

23°

New York

24°

Orlando

26°

Ósló

11°

París

14°

San Francisco

22°

Stokkhólmur

9°

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

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR/FASTEIGNIR SÍMI 512-5403:
Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is
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KJÖRKASSINN

Ríkissaksóknari ákærir tæplega fertugan karlmann, Redouane Naoui:

Umferðarkönnun í Danmörku:

Ákærður fyrir að bana manni

Stór hluti ökumanna í vímu

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur

Ert þú á skrá yfir líffæragjafa?
JÁ

5,0%
95,0%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú ánægð/ur með að rannsaka eigi rannsókn Guðmundar- og Geirfinnsmálsins á ný?
Segðu þína skoðun á vísir.is.

ákært fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur tæplega fertugan karlmann.
Redouane Naoui, fyrir manndráp.
Manninum er gefið að sök að
hafa að kvöldi fimmtudagsins 14.
júlí 2011, á veitingastaðnum Monte
Carlo á Laugavegi 34 í Reykjavík,
veist að íslenskum manni með
hnífi og stungið hann í hálsinn
vinstra megin með þeim afleiðingum að slagæð fór í sundur.
Árásarmaðurinn, sem hefur verið
búsettur hér á landi í átta ár, var
handtekinn á veitingastaðnum
eftir atlöguna eftir að lögreglan

einfaldlega betri kostur

Afmæli um helgina!
Fjöldi afmælistilboða

hafði verið kölluð þangað vegna
líkamsárásar. Manninum sem
fyrir henni varð hafði þá þegar
blætt mikið. Hann var þegar fluttur á Landspítalann. Hann lést 26.
júlí 2011 af völdum áverkanna.
Aðstandendur hins látna krefjast þess að Naoui verði dæmdur
til greiðslu bóta samtals að fjárhæð ríflega fimm milljónir króna.
Krafist er miskabóta að fjárhæð
fjórar milljónir króna og bóta
vegna útfararkostnaðar að fjárhæð 456.874 króna. Krafan er samtals upp á 4.456.874 krónur auk
vaxta.
- jss

MANNDRÁP Maðurinn er ákærður fyrir
Héraðsdómi Reykjavíkur.

DANMÖRK Jafnan eru um fimm prósent ökumanna á dönskum vegum
undir áhrifum áfengis, fíkniefna
eða annarra lyfja sem skerða ökuhæfni þeirra. Þetta sýnir ný fjölþjóðleg rannsókn.
Samkvæmt téðri könnun eru
líkurnar á því að mæta ökumanni
undir áhrifum mun meiri í Danmörku en í nágrannalöndunum, en
hlutfallið er þó mun hærra í suðurhluta Evrópu. Umferðaröryggisráð
í Danmörku leggur áherslu á að
lögregla herði eftirlit til að fækka
ölvunar- og lyfjaakstri.
- þj

Dagbækur Tryggva
studdu ákvörðunina
Innanríkisráðherra hefur skipað starfshóp til að fara yfir Guðmundar- og
Geirfinnsmálið. Hann hefur fengið í hendur 1.190 undirskriftir þar sem krafist
er rannsóknar og endurupptöku málsins. Ný gögn studdu ákvörðun ráðherra.

Frí kaka
Súkkulaðikaka og
kaffi/djús í boði ILVA,
laugardag og sunnudag

DÓMSMÁL Þau sjónarmið hafa

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

Sanngirnisbætur
Innköllun
Í samræmi við ákvæði laga nr. 47/2010 um sanngirnisbætur fyrir
misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007
og tóku gildi hinn 28. maí 2010, hefur sýslumanninum á Siglufirði
verið falið að gefa út innköllun, fara yfir kröfur og gera þeim sem
eiga rétt á bótum skrifleg sáttaboð. Skal sýslumaður eftir því sem
kostur er fjalla samtímis um allar kröfur er lúta að sama heimilinu.
Á grundvelli þessa er nú kallað eftir kröfum frá þeim sem dvöldu
á:
Vistheimilinu Silungapolli
Hér með er skorað á alla þá sem dvöldu á vistheimilinu Silungapolli
einhvern tíma á árabilinu 1950-1969 og urðu þar fyrir illri meðferð
eða ofbeldi sem olli varanlegum skaða, að lýsa kröfu um skaðabætur
fyrir undirritaðri fyrir 22. janúar 2012. Kröfu má lýsa á eyðublaði
sem er að finna á vefnum www.sanngirnisbætur.is og hjá tengiliði
vegna vistheimila.
Allar kröfur skulu sendar sýslumanninum á Siglufirði, Gránugötu
4-6, 580 Siglufirði.

ítrekað komið fram að margt hafi
farið svo alvarlega úrskeiðis við
rannsókn svonefnds Guðmundar- og Geirfinnsmáls að það varði
almannahag að rannsókn fari fram
á sjálfri rannsókninni.
Þetta sagði Ögmundur Jónasson
innanríkisráðherra á blaðamannafundi í gær, þar sem hann kynnti
þá ákvörðun sína að skipa starfshóp til að fara yfir þetta umfangsmikla sakamál sem lifað hefur
með þjóðinni í á fjórða tug ára.
Ráðherra greindi frá því að í
vikunni hefði hann fengið í hendur
1.190 undirskriftir þar sem krafist
væri rannsóknar og endurupptöku
málsins.
„Til marks um það hve umdeilt
málið er má benda á að aðeins
frá því að ég tilkynnti áform mín
[um að koma hreyfingu á málið] í
byrjun þessarar viku hefur komið
fram fjöldi ólíkra tillagna um
hvernig standa mætti að málum,“
sagði ráðherra.
Hann benti enn fremur á að endurupptaka málsins fyrir dómstólum hafi verið reynd án árangurs
árið 1997.
„Með tilkomu dagbóka eins sak-

STARFSHÓPUR Í SAKAMÁLI Auk Ögmundar Jónassonar innanríkisráðherra og

Ragnhildar Hjaltadóttur ráðuneytisstjóra sátu blaðamannafundinn Valgerður María
Sigurðardóttir (lengst t.v.) sem starfar með hinum nýja starfshópi, Arndís Soffía
Sigurðardóttir, lögfræðingur og lögreglumaður, sem er formaður hópsins, Haraldur
Steinþórsson lögfræðingur og dr. Jón Friðrik Sigurðsson yfirsálfræðingur á Landspítala, sem báðir eiga sæti í starfshópnum.
FRETTABLADID/STEFÁN

borninga í málinu hefur nú komið
ný sýn á málið og réttarsálfræðingur í fremstu röð á heimsvísu,
Gísli Guðjónsson, hefur lýst því
yfir að efni þeirra sé þannig að tilefni sé til að rannsaka málið á ný.
Þau orð renna enn frekari stoðum

Þetta er ekki búið
„Þetta er ekki búið. Það er langt og erfitt ferli fyrir
höndum,“ sagði Kristín Anna Tryggvadóttir, dóttir
Tryggva Rúnars Leifssonar, eins sakborninga í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu, eftir að innanríkisráðherra
hafði tilkynnt ákvörðun sína um endurskoðun málsins.
„Ég vonast til þess að nöfn sakborninga í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu verði hreinsuð. Að sjálfsögðu
væri svo léttir að því að vita fjölskyldur Guðmundar og
Geirfinns komast að því rétta um sína menn og afdrif
þeirra. En mér er efst í huga, að ég vil sjá nafn föður
KRISTÍN ANNA
míns hreinsað af þessum sakargiftum. Ég veit að þessi
TRYGGVADÓTTIR
starfshópur þarf ekki að starfa lengi til þess að koma
auga á vankanta á rannsókninni sem slíkri og stofnun hans er það sem við
vorum að vonast eftir í fyrsta áfanga. Ég vænti mikils af störfum hópsins.“

undir þá ákvörðun mína að láta
málið ekki kyrrt liggja,“ sagði
Ögmundur enn fremur og vísaði
þar til fréttaskýringaþáttar Helgu
Arnardóttur, fréttamanns á Stöð 2,
sem nýverið kom með þessar nýju
umræddu upplýsingar í málinu
fram í dagsljósið.
Ráðherra sagði enn fremur að þó
að ný samþykkt lög um rannsóknarnefndir Alþingis væru mikilvæg
réttarbót teldi hann að gjalda bæri
varhug við að færa rannsókn sakamáls, sem þegar hefði verið dæmt í
Hæstarétti Íslands, inn á vettvang
Alþingis án þess að málið væri sérstaklega reifað og undirbúið þannig að að öll rök lægju fyrir slíkri
málsmeðferð.
Starfshópurinn skal skila
áfangaskýrslu fyrir lok apríl á
næsta ári. Ráðherra sagði að í
þeirri skýrslu myndi koma fram
hvort og þá til hvaða ráðstafana
þurfi að grípa varðandi framhald
málsins.
jss@frettabladid.is

Verði kröfu ekki lýst fyrir 22. janúar 2012 fellur hún niður.

Erfiðir hveitibrauðsdagar ríkisstjórnarinnar í Danmörku:

Bent er á að unnt er að leita aðstoðar tengiliðar vegna vistheimila
við framsetningu og skil á bótakröfu. Aðstoð tengiliðar er að kostnaðarlausu. Skrifstofa tengiliðar er að Hverfisgötu 4a-6a, þriðju
hæð, 101 Reykjavík. Sími tengiliðar er 545 9045. Veffang er www.
tengilidur.is.

Með minnihluta í skoðanakönnun

Siglufirði 7. október 2011
Ásdís Ármannsdóttir sýslumaður

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

MEIRA SJÓNVARP

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða,
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

DANMÖRK Stjórnarflokkarnir í Dan-

mörku myndu ekki ná meirihluta á
þingi ef kosið væri nú, samkvæmt
nýrri skoðanakönnun sem gerð var
fyrir Politiken.
Jafnaðarmenn, Sósíalistar og
Róttækir, ásamt Samstöðulistanum,
fá þar einungis 49,6 prósent, eða 86
þingsæti gegn 89 sætum hægriflokkanna.
Helle Thorning-Schmidt kynnti
stjórn sína til leiks í byrjun vikunnar en síðan hefur fylgið kvarnast af.
Magnus Heunicke, talsmaður
Jafnaðarmanna, segir að þessi
þróun komi ekki á óvart, þar sem
umræðan síðustu daga hafi snúist um þau mál sem Róttækir hafi

fengið í gegn í stjórnarsáttmálanum, en síður um þau sem að Jafnaðarmenn og Sósíalistar hafi komið
í gegn.
„Ég held að Danir bíði eftir því
að við komum hlutum í verk. Við
höfum lagt fram stefnumál okkar
og svo setjum við fram frumvörp
okkar og fjárlög. Eftir það mun hin
nýja pólitík koma í ljós, en ekki bara
nýju andlitin á þingi.“
Thorning-Schmidt hefur varið
frammistöðu flokks síns í stjórnarmyndunarferlinu og segir að engin
kosningaloforð hafi verið svikin, þó
að mörg af stefnumálum flokksins
hafi verið sett til hliðar í stjórnarsáttmálanum.
- þj

ERFIÐ BYRJUN Ríkisstjórnarflokkarnir
undir stjórn Helle Thorning-Schmidt
hafa ekki sópað að sér fylgi á fyrstu
dögunum.
NORDICPHOTOS/AFP

Tilboð

2.990.fullt verð 3.490.-

Gildir til 9. október á meðan birgðir endast.
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VEISTU SVARIÐ?

Guðmundur Steingrímsson segir viðræður á landsbyggðinni um stofnun nýs flokks ganga vel:

Hópur Guðmundar fer ört stækkandi
ALÞINGI „Þetta gengur alveg glimr-

1 Friðarverðlaunahafi Nóbels er
hér á landi í boði forseta Íslands.
Hvað heitir hann?
2 Hver er nýráðinn forstjóri
Bankasýslunnar?
3 Hvaða söngvarar verða gestir á
nýrri plötu Ghostigital?
SVÖR:

andi vel. Þetta verður úti um allt
land, það er þannig áhugi,“ segir
Guðmundur Steingrímsson þingmaður um viðræður vegna væntanlegs framboðs nýs flokks í þingkosningunum árið 2013. „Hópurinn
er alltaf að stækka.“
Guðmundur hefur, eins og kunnugt er, verið í viðræðum við fólk
úr Besta flokknum og L-listanum
á Akureyri, ásamt fólki úr öðrum
óháðum framboðum á Vestur-,
Austur- og Suðurlandi. „Þetta er
enn á þreifingastigi og verður að
fá að koma í ljós,“ segir hann. „Það

er meðal annars fólk úr L-listanum
sem hefur talað við okkur og fólk
í alls konar óháðum framboðum
annars staðar líka. Það er kannski
engin tilviljun, við erum að tala um
svipaða hluti og óháðir flokkar víðs
vegar um landið.“
Geir Kristinn Aðalsteinsson, oddviti L-listans, tekur því fagnandi
að verið sé að þreifa fyrir sér með
stofnun nýs stjórnmálaflokks. Hann
segir L-listann ekki ætla í framboð
sem heild en vissulega sé áhugi
meðal fólks í flokknum að halda
áfram viðræðum.
„L-listinn ætlar ekki að tengjast

þessum nýja flokki. En ef einhver
innan okkar raða hefur áhuga á að
starfa með honum myndi listinn
ekki setja sig á móti því,“ segir Geir.
Hann segir engan af bæjarfulltrúum listans ætla í framboð.
„Við fögnum því þó að menn séu
að gera þetta. Þetta er þarft framtak og það þarf nýja sýn á stjórnmálin,“ segir hann og bætir við að
þar sem L-listinn sé með hreinan
meirihluta í bæjarstjórn Akureyrar vanti klukkutíma í sólarhringinn
frekar en hitt og því sjái hann ekki
fram á að menn hafi tíma í frekari
stjórnmálastörf.
- sv

GUÐMUNDUR STEINGRÍMSSON Guðmundur er í viðræðum við ýmsa óháða
stjórnmálaflokka á landinu öllu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

1. Kofi Annan. 2. Páll Magnússon.
3. Damon Albarn og David Byrne.

ÓSKA EFTIR
Að kaupa enska English CURSE Lingapone Námskeiðið
ÉG BORGA 40.000 FYRIR NÁMSKEIÐIÐ
UPPLÝSINGAR 865-7013

Opið hús í Heilsuborg
Í dag 8. október
milli kl. 11.00-14.00.
TAWAKKUL KARMAN, ELLEN JOHNSON SIRLEAF OG LEYMAH GBOWEE Friðarverðlaunahafar Nóbels í ár hafa allir barist fyrir bættri

stöðu kvenna, lýðræði, friði og frelsi í löndum sínum.

Afmælistilboð kr. 14.900,Líkamsrækt til áramóta + Næringarráðgjöf

Eingöngu í sölu 8. október
• Frítt í heilsurækt - 8. október
• Frítt í Zumba - Leikﬁmistími kl. 11.00
• Heilbrigt líf - Opinn fyrirlestur
kl. 12.30 - Erla Gerður læknir
• Frí ráðgjöf - Varðandi hreyﬁngu
og heilbrigðan lífsstíl
• Happdrættisvinningar

Faxafeni 14 www.heilsuborg.is

Góð hugmynd
á skilið að verða að veruleika
Svanni - lánatryggingasjóður kvenna
auglýsir eftir umsóknum um lánatryggingar
Svanni veitir lánatryggingar til kvenna með góðar viðskiptahugmyndir
en sjóðurinn er í samstarfi við Landsbankann um lánafyrirgreiðslu.
Eingöngu verkefni/fyrirtæki sem eru í meirihlutaeigu konu/kvenna og
undir stjórn konu/kvenna geta sótt um tryggingu. Gerð er krafa um að í
verkefninu felist nýsköpun/nýnæmi að einhverju marki og að verkefnið
leiði til aukinnar atvinnusköpunar kvenna.
Unnt er að sækja um lánatryggingu vegna eftirtalinna þátta:
•
•
•
•

Stofnkostnaðar
Markaðskostnaðar
Vöruþróunar
Nýrra leiða í framleiðslu eða framsetningu vöru/þjónustu.

Lánatrygging skal ekki vera undir einni milljón króna og að jafnaði skal
trygging ekki fara yfir tíu milljónir króna.
Allar nánari upplýsingar auk umsóknareyðublaðs má finna á heimasíðu
verkefnisins www.svanni.is og er umsóknarfrestur til og með
19. október 2011.
Nánari upplýsingar veitir starfsmaður verkefnisins í síma 582 4914.
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið svanni@svanni.is.

NORDICPHOTOS/AFP

Þrjár baráttukonur
fá friðarverðlaunin
Þrjár konur, sem barist hafa fyrir friði, lýðræði og sterkari stöðu kvenna í Líberíu og Jemen fá friðarverðlaun Nóbels í ár. Þær Ellen Johnson Sirleaf, Leymah
Gbowee og Tawakkul Karman hafa andæft ofbeldismönnum hver á sinn hátt.
NOREGUR, AP „Við getum ekki náð

fram lýðræði og varanlegum friði
í heiminum nema konur fái sömu
tækifæri og karlar til þess að hafa
áhrif á þróun mála á öllum sviðum samfélagsins,“ segir norska
Nóbelsnefndin í tilkynningu sinni
í gær, þar sem hún tilkynnti að
friðarverðlaun Nóbels kæmu í ár
í hlut þriggja baráttukvenna fyrir
jafnrétti.
Þekktust þeirra er Ellen Johnson
Sirleaf, sem hefur verið forseti
Líberíu í fimm ár, fyrst kvenna og
tók við erfiðu ástandi fáum árum
eftir að blóðugu borgarastríði lauk.
„Þetta styrkir mig í því að vinna
að sáttum,“ sagði hún þegar henni
höfðu borist tíðindin af verðlaununum. „Líberíubúar eiga að vera
stoltir.“
Hún bauð sig fyrst fram gegn
harðstjóranum Charles Taylor
árið 1997, en varð þá að lúta í lægra
haldi. Hún er orðin 72 ára en hefur
enn boðið sig fram til næsta kjörtímabils, og kosningarnar verða á
þriðjudaginn kemur.

Við, konurnar í
Líberíu, látum ekki
bjóða okkur það lengur að
láta nauðga okkur, misnota,
misbjóða, limlesta og drepa
LEYMAH GBOWEE
BARÁTTUKONA FRÁ LÍBERÍU

Leymah Gbowee hefur farið
aðrar leiðir í baráttu sinni fyrir
réttindum kvenna og friði í
Líberíu. Árið 2003 stóð hún óhrædd
uppi í hárinu á einræðisstjórn og
hermönnum sem fóru með ofbeldi
um landið, jafnvel eftir að samið
hafði verið um frið.
„Við, konurnar í Líberíu, látum
ekki bjóða okkur það lengur að
láta nauðga okkur, misnota, misbjóða, limlesta og drepa,“ hrópaði hún, fremst í flokki „hvítklæddu kvennanna“ sem fylgdu
henni í baráttunni. „Börn okkar
og barnabörn verða ekki notuð sem
drápsvélar og kynlífsþrælar.“

Þriðja konan, Tawakkul Karman,
hefur tekið forystu í baráttu fyrir
kvenréttindum, lýðræði og friði í
Jemen. Þar í landi hefur hún verið
nefnd bæði „járnkonan“ og „móðir
byltingarinnar“.
Hún sagðist afar þakklát fyrir
þessi verðlaun í gær, þar sem hún
var í tjaldi mótmælenda á torgi í
Sanaa, höfuðborg Jemens, en þar
hefur hún dvalist meira og minna
síðustu mánuðina og tekið virkan þátt í byltingunni gegn Ali
Abdullah Saleh forseta.
Hún sagðist ætla að gefa sinn
hlut í verðlaununum til byltingarhreyfingarinnar og kvennabaráttunnar í Jemen.
„Þessi verðlaun eru ekki handa
Tawakkul heldur fyrir alla
jemensku þjóðina, fyrir píslarvottana og fyrir málstað uppreisnarinnar gegn forsetanum og þrjótum
hans. Hver einasti harðstjóri og
einræðisherra kemst í geðshræringu vegna þessara verðlauna, því
þau bjóða ranglætinu byrginn.“
gudsteinn@frettabladid.is

Forseti Afganistans reynir að róa pakistönsk stjórnvöld:

Samstarfið ekki gegn Pakistan
INDLAND, AP „Þessu viðskiptabanda-

lagi er ekki ætlað að beinast gegn
neinu landi,“ sagði Hamid Karzai,
forseti Afganistans, í heimsókn
sinni á Indlandi á miðvikudag.
Afganar og Indverjar undirrituðu samkomulag um viðskiptasamstarf á þriðjudag, en með orðum
sínum var Karzai greinilega að
tala til Pakistans, sem hefur áratugum saman litið á Indland sem
helsta andstæðing sinn.
„Þetta á að gera Afgönum kleift
að njóta góðs af styrkleika Indverja,“ sagði Karzai um tilgang
samstarfsins.

Náið samstarf Indlands og
Afganistans vekur hins vegar
áhyggjur stjórnvalda í Pakistan,
sem undanfarið hafa sætt æ harðari ásökunum frá bæði Afganistan og Bandaríkjunum um að þau
styðji við bakið á hryðjuverkasamtökum, sem hafa aðstöðu í
Pakistan en gera reglulega árásir
í Afganistan.
Nú síðast hafa Afganar sakað
Pakistana um að hafa neitað að
hjálpa til við rannsókn á morðinu
á Burhanuddin Rabbani, fyrrverandi forseta Afganistans.
- gb

SAMKOMULAG Í HÖFN Hamid Karsai,
forseti Afganistans, og Manmohan
Singh, forsætisráðherra Indlands, í NýjuDelí á þriðjudag.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Kínastund

KÍNAFERÐ 5. - 24. júní 2012

Hópar og einstaklingar geta pantað „Kínastund“, á Njálsgötunni, með myndasýningu,
sýningu áMEÐ
Tai-Chi og kínverskum
ásamt veitingum.
ALLT
ÖLLU:listmunum,
510 þúsund

Kínaklúbbur Unnar
Njálsgötu 33, 101 Reykjavík
sími/símbréf: 551 2596, farsími: 868 2726
Vefsíða: www.simnet.is/kinaklubbur
Netfang: kinaklubbur@simnet.is
Vinsamlega geymið auglýsinguna

Umhverfi nýsköpunar á Íslandi
1911
2011

FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

Mánudaginn 10. október kl. 12-14
Hátíðasalur Háskóla Íslands
Í boði Viðskiptafræðideildar
Í kjölfar efnahagsviptinga á Íslandi hefur nýsköpun oftar en ekki verið
nefnd sem leið út úr ógöngunum og sögð forsenda áframhaldandi
hagvaxtar. Fjallað verður um þær aðstæður sem nýsköpunarfyrirtæki
á Íslandi búa við út frá víðu sjónarhorni, m.a. rekstarumhverfi skapandi
greina, viðhorf til viðskipta í vísindamiðaðri nýsköpun og starfsemi
íslenskra nýsköpunarfyrirtækja á alþjóðavettvangi.
Fyrirlesarar eru: Bjargey Anna Guðbrandsdóttir MS í stjórnun og
stefnumótun, Gunnar Óskarsson aðjúnkt við Viðskiptafræðideild,
Jón Eðvald Vignisson frá Clöru, Kristján Freyr Kristjánsson frá Innovit
og Margrét Sigrún Sigurðardóttir lektor við Viðskiptafræðideild.

HÁSKÓLI ÍSLANDS

Allir velkomnir, aðgangur ókeypis

FÉLAGSVÍSINDASVIÐ
1911-2011

TÍU LEIÐIR
TIL BETRA
LÍFS.

Landbúnaðarráðuneytið hækkar lóðaleigu margra eftir sumargrúsk laganema:

Ríkið samræmir leigugjald á lóðum
STJÓRNSÝSLA Landbúnaðarráðu-

neytið hefur sent um 160 aðilum
bréf þar sem tilkynnt er um hækkun á leigu fyrir sumarhúsalóðir og
ýmsa aðra smáskika í eigu ríkisins þar sem ekki er greidd sú 54
þúsund króna lágmarksleiga sem
ráðuneytið hefur sett.
„Yngri leigusamningar hafa verið
með þessari lágmarksleigu en eldri
samningarnir hafa ekki í öllum tilvikum verið hækkaðir. Hugmyndin
er ekki sú að hækka leiguna heldur
að samræma samningana,“ útskýrir
Óskar Páll Óskarsson, lögfræðingur
í landbúnaðarráðuneytinu.

Dæmi
um
þessar breytingar eru jörðin
Grísatunga og
lóð Kleppjárnsreykjaskóla sem
Borgarbyggð
hefur á leigu.
Þar hefur leiguupphæðin verið
JÓN BJARNASON
21.200 krónur á
ári fyrir skólalóðina og 37.000 krónur fyrir Grísatungu sem meðal annars á land
að laxveiðiánni Gljúfurá. Í báðum
þessum tilvikum vill ráðuneytið

nú innheimta 54.034 króna ársleigu
og er sveitarstjórnin nú að velta
réttmæti þeirrar kröfu fyrir sér.
Óskar segir að landbúnaðarráðuneytið hafi í sumar fengið laganema til aðstoðar við að yfirfara
leigusamningana undir handleiðslu
starfsfólks jarðadeildarinnar. Við
grúsk hans hafi ýmislegt komið
á daginn. Til dæmis hafi láðst að
rukka einn leigutaka eftir að hann
tók við lóð af öðrum á árinu 2008.
Hækkunin á að taka gildi um
mitt næsta ár en lóðarleigjendur
hafa frest til 1. nóvember til að
gera athugasemdir.
- gar

Vilja síður viðurkenna
að hafa lagt í einelti
Innan þess hóps grunnskólabarna sem tengjast einelti hefur gerendum fækkað
en þolendum fjölgað. Talið er að krakkar séu tregari til að viðurkenna að hafa
beitt einelti. Um 60% karlkyns gerenda hafa fengið refsidóma fyrir 25 ára aldur.
SAMFÉLAGSMÁL Talsverð breyting

hefur orðið innan þess hóps sem
telur sig tengjast einelti í grunnskólum. Gerendum eineltis hefur
fækkað um 34 prósent síðan árið
2006, en þolendum hefur hins
vegar fjölgað um 26 prósent.
Þetta eru niðurstöður nýrrar
rannsóknar á
algengi eineltis
meðal drengja
og stúlkna í 6.,
8. og 10. bekk
á Íslandi. Höfundar eru Þóroddur Bjarnason og Ársæll
ÁRSÆLL
Arnarsson,
ARNARSSON
prófessorar
við hug- og félagsvísindadeild
Háskólans á Akureyri.
Rannsóknin var gerð árið 2006
og aftur 2010. Lítil breyting sést
á hlutfalli þeirra sem sögðust
vera þolendur eineltis, gerendur
eða hvort tveggja; þannig sögðust
8,8 prósent svarenda það eiga við
sig árið 2006, samanborið við 8,9
prósent árið 2010.
Ársæll Arnarsson segir fækkun gerenda sennilega ekki liggja
í því að þeir séu afkastameiri í
eineltinu.
„Það hefur verið mikill áróður gegn einelti undanfarið og því
er okkar hugmynd sú að krakkar séu orðnir opnari fyrir því að
segja að þeir séu lagðir í einelti.
Og aftur á móti tregari til þess
að viðurkenna að þeir beiti því,“
segir hann.
Ársæll bendir á að sama rannsókn sé gerð á um 200 þúsund
nemendum um alla Evrópu og
Bandaríkjunum. Niðurstöðurnar
sýndu að einelti er fátíðast hér á
landi af öllum löndunum. Hann
segir þó að mikilvægt sé að uppræta einelti, þótt það sé ekki eins
algengt hér á landi og annars

GRUNNSKÓLADRENGIR Samkvæmt rannsókninni eru strákar líklegri til að vera

gerendur en stúlkur. Strákum sem verða fyrir einelti fjölgaði um fjórðung milli áranna
2006 og 2010 en stelpum um þriðjung.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

60%

karlkyns gerenda eineltis
hafa hlotið að
minnsta kosti einn refsidóm
fyrir 25 ára aldur
staðar að meðaltali og skólakerfið sé besta vopnið til þess.
„Meðaltöl breyta engu fyrir þá
krakka sem eru orðnir níu ára og
hafa verið kvíðnir því að fara í
skólann síðan í fyrsta bekk,“ segir
hann.
Ársæll minnist á norska rannsókn sem gerð var af Dan Olweus,
sem hefur verið leiðandi í eineltis-

rannsóknum og -forvörnum, sem
sýndi fram á að um 60 prósent
drengja sem eru gerendur eineltis í grunnskóla eru komin með að
minnsta kosti einn refsidóm fyrir
25 ára aldur. Dómarnir tengjast þá
oftast kynferðislegri áreitni og líkamlegu ofbeldi, oft gegn maka og
börnum.
„Gerendur eru yfirleitt félagslega virkir og eiga marga vini. En
þótt þeir séu almennt vinsælir, þá
líkar í raun og veru mjög fáum vel
við þá. Foreldrar verða að taka það
mjög alvarlega ef skólayfirvöld
benda þeim á að barnið þeirra sé
gerandi í einelti,“ segir Ársæll.
sunna@frettabladid.is

Sveitarfélög byrjuð að lýsa afstöðu til námuáforma Soley Minerals á hafsbotni:
Sunnudagskvöldið 9. október heldur sr. þórhallur Heimisson
örnámskeið í Hafnarfjarðarkirkju um 10 leiðir að bættri líðan
og betra lífi.

Fyrirvarar vegna seguljárnvinnslu

Námskeiðið hefur verið haldið um allt land og á Norðurlöndunum á
undanförnum árum.
Leiðirnar tíu henta öllum, einstaklingum jafnt sem pörum, sem vilja
styrkja sig í samskiptum sínum og bæta andlega og líkamlega líðan
sína, óháð aldri og trúarskoðunum.

IÐNAÐUR Sveitarfélög eru nú byrjuð að bregðast við
ósk Umhverfisstofnunar um umsagnir
vegna áforma félagsins Soley Minerals um rannsókn á hagkvæmni þess
að vinna seguljárn af hafsbotni undan
Suðurlandi og í Héraðsflóa.
Eins og komið hefur fram í Fréttablaðinu er Soley Minerals í eigu ástralska námafyrirtækisins Thielorr
Sarl. Félagið sér fyrir sér námavinnslu til útflutnings frá Íslandi í
heila öld og óskar eftir að fá fimm
ára leyfi til rannsókna. Seguljárn er
notað í stálframleiðslu.
Árborg og Skaftárhreppur hafa
þegar lýst því yfir að sveitarfélögin
séu ekki andvíg áformum Soley
Minerals. Nú segist bæjarstjórn
Ölfuss ekki setja sig á móti rannsókn-

Námskeiðið hefst kl. 20.00.
Allir velkomnir.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

unum „að því gefnu að ekki verði um að ræða röskun
og/eða skaða á fiskistofnum, lífríki sjávar, náttúru og
umhverfi“.
Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs er
jákvæð og hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps kveðst ekki sjá neitt því til
fyrirstöðu „að rannsóknir af þessum toga
fari fram í sveitarfélaginu, enda liggi fyrir
tilskilin leyfi að öðru leyti, svo sem frá
Veiðimálastofnun, Umhverfisstofnun og
umhverfisráðuneyti“. Hreppsnefndin undirstrikar jafnframt að rétt sé og „eðlilegt að
leitin sé gerð í fullu samráði við sveitarstjórn og landeigendur“.
- gar
FRÉTTABLAÐIÐ 23. SEPTEMBER 2011 Soley Minerals
segir að búast megi við að allt að tvö hundruð manns
fái störf við seguljárnvinnslu af hafsbotni við Ísland ef
ráðist verði í verkefnið.

Þú velur það
íbúðalán sem
hentar þér
Viðskiptavinir eiga að hafa val. Við bjóðum nú
óverðtryggð íbúðalán með föstum vöxtum og lækkum
breytilega vexti á verðtryggðum íbúðalánum verulega.

Ný óverðtryggð íbúðalán

6,40%

 Fastir 6,40% vextir til 3 ára eða 6,60% til 5 ára*
 Lánshlutfall allt að 70% af markaðsvirði





eða verðmati eignar
Hraðari eignamyndun í ﬂestum tilfellum
Hærri greiðslubyrði
Lánstími allt að 40 ár
Viðbótarlán fyrir allt að 85% af markaðsvirði
eða verðmati eignar

Verðtryggð íbúðalán

3,90%

 Breytilegir vextir hafa nú verið lækkaðir í 3,90%
 Lánshlutfall allt að 70% af markaðsvirði





eða verðmati eignar
Hægari eignamyndun í ﬂestum tilfellum
Lægri greiðslubyrði
Lánstími allt að 40 ár
Viðbótarlán fyrir allt að 85% af markaðsvirði
eða verðmati eignar

Skilmála og nánari upplýsingar má ﬁnna á vefsíðu okkar, landsbankinn.is, eða í næsta útibúi Landsbankans.

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

* Fyrir lok fastvaxtatímabils gefst lántökum val um að festa vexti aur á þeim kjörum sem í boði verða eða skipta yﬁr í verðtryggt lán. Ekkert uppgreiðslugjald verður tekið
ákveði viðskiptavinur að breyta láninu. Ef ekkert er valið færist lán yﬁr á breytilega óverðtryggða vexti.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Ljóðaþýðingar
Hallbergs Hallmundssonar
Carl Sandburg, William
Carlos Williams, Pablo
Neruda, Anne Sexton,
Alan Dug¬an, Billy Collins.
Fyrr á árinu dó Hallberg Hallmundsson
frá þýðingum sínum á
ljóðum bandarískra,
enskra og spænskra ljóðskálda.
Hinsta ósk hans
var að vinna hans
við þýðingarnar
kæmist á prent.
Ættingjar hans hafa nú hafið útgáfu á
þýðingum Hallbergs með prentun á Víxlsöng
Collins, Óminni Neruda, Kvöldfossi
Sandburgs, Tölunni miklu eftir Williams, Mánudegi Sexton og
Vaktaskiftablús Dugans.

Bækurnar fást í næstu bókabúð.

Glæpum í Kaupmannahöfn fjölgar til muna:

Nær tvöfalt fleiri rán
DANMÖRK Fjöldi rána á götum úti í

Kaupmannahöfn hefur tvöfaldast
milli ára. Samkvæmt þarlendum
miðlum voru 52 rán tilkynnt í september í fyrra en í nýliðnum mánuði
voru tilfellin 97 talsins.
Talsmaður lögreglunnar segir að
ræningjar sækist sérstaklega eftir
iPhone og þá sé bæði um að ræða
einstaklinga sem ætli sér að eiga
tækin sjálfir og skipulagða starfsemi þar sem þýfið er selt áfram.
Ástæðan fyrir þessari aukningu
er ekki ljós en lögregla hyggst auka
viðveru í miðborginni næstu vikur
til að stemma stigu við þróuninni.- þj

GLÆPAALDA Í KÖBEN Fjöldi rána á
götum Kaupmannahafnar hefur nær
tvöfaldast milli ára.
NORDICPHOTOS/AFP

AKUREYRARBÆR Fulltrúar samfélags- og mannréttindaráðs hafa nú ákveðið að

endurgreiða miðana á styrktartónleikana, sem kostuðu 2.900 krónur stykkið, til
bæjarsjóðs.

Viðurkennir
vonda stjórnsýslu í ráðinu
Fulltrúar í samfélags- og mannréttindaráði Akureyrar fóru á styrktartónleika í Hofi í boði bæjarsjóðs. Formaður ráðsins viðurkennir að hugmyndin
hafi ekki verið góð. Bæjarstjóri segir vinnubrögð
sem þessi ekki tíðkast hjá bænum.
AKUREYRI Fulltrúar í samfélags-

og mannréttindaráði Akureyrarbæjar fóru á styrktartónleika í
Menningarhúsinu Hofi í boði bæja rsjó ð s . F rá
þessu er greint
í vikublaðinu
Akureyri. Formaður ráðsins
viðurkennir
að hugmyndin
hafi verið vond
og megi flokka
u nd i r vo nd a
EIRÍKUR BJÖRN
stjórnsýslu.
BJÖRGVINSSON
Bærinn keypti
tíu miða fyrir fulltrúana og kostaði hver þeirra 2.900 krónur.
Um er að ræða styrktartónleika
sem haldnir voru hinn 30. september síðastliðinn og voru kenndir
við Sissu, Sigrúnu Mjöll Jóhannesdóttur, unga stúlku sem lést af
of stórum skammti fíkniefna í
fyrrasumar. Samfélags- og mannréttindaráð styrkti tónleikana
með 50.000 króna fjárframlagi og
keypti auk þess aðgang fyrir fulltrúana, alla aðal- og varamenn
ráðsins.
Hlín Bolladóttir, formaður ráðsins, viðurkennir að hugmyndin
hafi ekki verið góð.
„Upphaflega hugsunin var sú
að vegna dræmrar miðasölu var
ákveðið að kaupa tíu miða fyrir
okkur,“ segir hún. „En í raun var
hugmyndin vond.“
Hlín segir að á fundi ráðsins
hafi kaup á miðunum verið einróma samþykkt. „Það var enginn sem gagnrýndi þetta. Ég er
ekki viss um að fólk hafi áttað sig

á þessu,“ segir Hlín og bætir við
að nú hafi verið ákveðið að greiða
miðana til baka til bæjarsjóðs.
„Hugmyndin, sem má vissulega
flokka undir vonda stjórnsýslu,
hefur verið tekin til baka og ég
sem formaður ber ábyrgð á því,“
segir hún.
Eiríkur Björn Björgvinsson,
bæjarstjóri á Akureyri, brást
ókvæða við þegar hann var inntur eftir því hvort kaup sem þessi
tíðkuðust innan bæjarins.
„Mér finnst þetta vera fáránleg
spurning. Heldur þú virkilega að
það sé lenska hjá okkur að styrkja
eitthvað málefni og fara svo sjálf
á viðburði? Ég svara ekki svona
spurningu,“ segir Eiríkur, sem
kveðst ekki hafa vitað af málinu
fyrr en hann las um það í fjölmiðlum. Hann vildi ekki tjá sig að
öðru leyti en því að taka undir orð
Hlínar að ákvörðunin hafi verið
óheppileg.
Geir Kristinn Aðalsteinsson,
oddviti L-listans, segist vita að
miðana hafa verið keyptir í góðri
trú, en hvernig að því var staðið
hafi vissulega verið klaufalegt.
Hann hafi ekki frétt af málinu
fyrr en eftir tónleikana.
Fulltrúar í samfélags- og mannréttindaráði Akureyrarbæjar
eru Hlín Bolladóttir (L), Tryggvi
Gunnarsson (L), Heimir Haraldsson (L), Anna Hildur Guðmundsdóttir (A), Guðlaug Kristinsdóttir (B), Brynjar Davíðsson (L),
Inda Björk Gunnarsdóttir (L),
Helga Eymundsdóttir (L), Jóhann
Gunnar Sigmarsson (A) og Regína
Helgadóttir (B). sunna@frettabladid.is

NÝR
RANGE
ROVER
EVOQUE

Opið í dag frá kl. 12-16.

www.landrover.is
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KOMDU OG KYNNTU ÞÉR EVOQUE.

AFMÆLIS

Nánari
upplýsingar á
smaralind.is

DAGSKRÁ

Leikhópurinn Lotta
Laugardag & sunnudag

Jón Jónsson

.00

Laugardag kl. 16

Matti Matt.

udag kl. 13.30

Sunn

Laugardagur 8. október
opið 11-18
11.00 - 18.00

Eyþór Ingi

Sunnudag kl. 13.30

Hetjur Valhallar

13.00 - 18.00

- Solla stirða, Steindinn okkar o.ﬂ.

iskaffi
l
æ
m
f
A
ag
s u n nu d 5
kl. 1 4-1

Jón Víðis töframaður

13.30

Dansskóli Jóns Péturs og Köru
- samkvæmisdansar

14.00 - 15.00

Leikhópurinn Lotta

13.30

Matti og Eyþór Ingi

14.00 - 15.00

Afmæliskaka, Svali og kaffi*

14.00 - 17.00

Andlitsmálning
- fyrir yngstu kynslóðina

15.00 - 16.00

Leikhópurinn Lotta
Grísirnir þrír, Hans klauﬁ og
drottningin úr Mjallhvíti - myndataka

Grísirnir þrír, Hans klauﬁ og
drottningin úr Mjallhvíti - myndataka
14.00 - 17.00

Andlitsmálning
- fyrir yngstu kynslóðina

15.00

Gerpla

15.30 - 16.00

Upplestur
Eva María Jónsdóttir les upp úr
verki sínu Dans vil ég heyra

16.00

Jón Jónsson

17.00

DansFlokkur DanceCenter
Reykjavík

Mánudagur 10. október
opið 10.10-22.10
16.00 - 22.10

Hetjur Valhallar
- leikur

17.00 - 18.30

Upplestur
Þórarinn Eldjárn les úr verki sínu
Hávamál, Arndís Þórarinsdóttir
les úr verki sínu Játningar
mjólkurfernuskálds og Jón Gunnar
Þorsteinsson les úr verki sínu
Af hverju gjósa fjöll?

- meistara- og unglingaﬂokkar
kvenna í hópﬁmleikum sýna listir
sínar
15.30

Hetjur Valhallar
- leikur

Opið hús í Smárabíó

13.00

16.00 - 17.00

Sirkus Ísland

16.30

DansFlokkur DanceCenter
Reykjavík

* á meðan birgðir endast

7DNWXîiWW
tíyUOHLNQXP

Hljómsveitin Púgó
- lifandi tónlist, nemendur úr FÍH

17.30 - 18.30

Sirkus Ísland

18.00

Kór Kársnesskóla
- 10 ára stúlkur

18.30

og þú getur unnið miða
á heimsfrumsýningu
myndarinnar.

Dansskóli Jóns Péturs og Köru
- samkvæmisdansar

20.00

Ingó Veðurguð

20.00 - 21.15

Hljómsveitin Púgó
- lifandi tónlist, nemendur úr FÍH

21.00

Skólakór Kársness

Mánudag kl. 20.00

Sunnudagur 9. október
opið 13-18

- leikur
12.00 - 15.00

Ingó Veðurguð
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Við bjóðum alla hjartanlega velkomna í ﬁmm
daga afmælisveislu. Fjölbreytt skemmtidagskrá
og frábær afmælistilboð fyrir alla fjölskylduna.
Láttu sjá þig í afmæli ársins!

VILTU VINNA
50.000
00 KR. GJAFA
GJAFAKORT

Skráðu þig á póstlistann
okkar á aðdáendasíðu
Smáralindar á Facebook
og þú gætir unnið
50.000 kr. gjafakort!
Vinsamlegast EKKI kvitta
á síðuna okkar

smaralind.is

Verslanir opnar: Virka daga 11-19 Fimmtudaga 11-21 Laugardaga 11-18 Sunnudaga 13-18

Frábæ
r
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S m á ra l
i
10 árand

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af vatnsvörninni
Woly Wet Blocker um
afmælishelgina

20% afsláttur
af skóm

SAINTS

Vinsælar vörutegundir
með 30% afslætti

10-15% afsláttur
af öllum vörum fyrir líkama frá
ﬁmmtudegi til mánudags
20% afsláttur
af öllum vörum mánudaginn
10. október

30-50% afsláttur
af völdum vörum
FULL BÚÐ AF
NÝJUM VÖRUM

20% afsláttur
af yﬁrhöfnum

25% afsláttur
af öllum skóm

2.000 kr. afsláttur
af öllum skóm

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum
6. - 10. október

Debenhams

20% afsláttur
ttur
af öllum dömu- og herrajum.
seðlaveskjum.
Ókeypis nafngylling
ling fylgir
afmælishelgina
gina

20% afsláttur
af skóm

Skóverslun Smáralind

20% afsláttur
af Regal og Bosch
hunda- og kattamat

Ef þú kaupir eina peysu
færðu aðra með
50% afslætti

30% afsláttur

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndabrengl. Verð á vörum gildir meðan birgðir endast.

10% afsláttur
af öllum vörum

af völdum vörum

40% afsláttur
af 10 stk. rósabúntum
og 5 stk. liljubúntum

20% afsláttur
af öllum L´Oréal, Maybelline, Oroblu
og Clean and Clear vörum

20% afsláttur
af öllum aukahlutum

25% afsláttur
af Solaray bætiefnum

10% afsláttur
af Urbanears heyrnartólum

20% kynningarafsláttur
af nýjum vörum frá Burts Bees

Nova diskóhúfur og hattar fylgja
með öllum farsímum á
afmælisdaginn 10. október

20% afsláttur
af öllu kaffi og tei og öllum
drykkjum af kaffibar

Í tilefni af 10 ára afmæli Pizza
Hut í Smáralind kynnum við
nýja pizzu sem verður í boði
fram að jólum.
50% afsláttur
af ostafylltum brauðstöngum
yﬁr afmælishelgina

7. - 10. október
10 bestu réttir Fridays
á 10 ára gömlu verði

Þú kaupir fjóra hluti
og færð ﬁmmta
hlutinn frítt

2.000 kr. afsláttur
sláttur
kóm
af öllum skóm

3 fyrir 2
af öllum vörum

20% afsláttur
ttur
rum í
af öllum vörum
máralind
versluninni í Smáralind
afmælishell gina

4.000 kr. afsláttur
af dömu- og herraúlpum

ttur
20% afsláttur
g skóm
af kjólum og

30% afsláttur
ttur
Nautafeta-burrito og kristall á
999 kr. frá 6. til 10.
0. október
Mánudaginn 10. október
tóber býður
Serrano 20% afslátt
átt af öllum
réttum á staðnum
ðnum

25% afsláttur
áttur
af völdum vörum
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FULLT
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U
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AFMÆLIS

TILB Ð

Allir skartgripir með
30% afslætti

25% afsláttur
af allri snyrtivöru,
leikföngum, dömufatnaði,
skóm, barnaúlpum
og herrabolum

25% afsláttur
af öllum buxum

60% afsláttur
af völdum umgjörðum

Tugir vara með
30-60% afslætti,
mögnuð afmælistilboð

10 ára gamalt verð
á öllum sýningum

15% afsláttur
af vörum 66° Norður
laugardag og sunnudag

20% afsláttur
af öllum ferðatöskum
25% afsláttur
af Fimo leir

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum
- nema gullskartgripum og
trúlofunarhringum

Laugavegur / Smáralind / Kringlan

Tilboð
T
ilboð á öllum bolum,
verð frá 990 kr.

10-40%
afmælisafsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum gallabuxum
og peysum

20% afsláttur
af Skin Care-línu
30% afsláttur
af SPA-línu

30% afsláttur
af öllum Mamalicious
meðgöngufatnaði

30-40% afsláttur
af völdum vörum

15% afsláttur
af öllum peysum í dömu-,
herra- og barnadeild

30% afsláttur
af völdum vörum

20-50% afsláttur
af völdum vörum

20% afsláttur
af gallabuxum

Afmælisafsláttur
ur
af völdum gönguskóm
20% afmælistilboð
á Easy Tone vörum
frá Reebok

20% a
afsláttur
af öllum yﬁrhöfnum

Afmælisafsláttur
af völdum símum

30-40% afsláttur
af völdum vörum

50% afsláttur
af völdum vörum

40-60% afsláttur
af völdum vörum

20% afsláttur
af Lancome
ﬁmmtudag - sunnudag

Tilboð á símtækjum

Tilboð
af völdum vörum
ﬁmmtudag-sunnudag

20% afsláttur
af öllum vörum 10. október

30-50% afsláttur
af völdum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum
10 ára gamalt verð
á gallabuxum og bolum

ORGINAL

smaralind.is

Verslanir opnar: Virka daga 11-19 Fimmtudaga 11-21 Laugardaga 11-18 Sunnudaga 13-18
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Bönn borgarráðs ganga lengra en nauðsynlegt er.

Hendum ekki
hefðunum

B

orgarráð hefur samþykkt tillögur mannréttindaráðs
Reykjavíkurborgar um samskipti leik- og grunnskóla
borgarinnar við trúfélög. Þær hafa tekið verulegum
breytingum frá upphaflegri gerð, flestum til batnaðar.
Þannig dettur Bezta flokknum, Samfylkingunni og
Vinstri grænum ekki lengur í hug að reyna að banna jólaföndrið
eða helgileikina, eins og upphaflegar tillögur gerðu ráð fyrir, eða
að börnum sé gefið frí til að fara í fermingarfræðsluferðir. Ekki
á heldur að úthýsa prestum úr
áfallahjálp í skólum eins og lagt
SKOÐUN
var upp með í byrjun.
Það er sjálfsagt að til séu viðÓlafur Þ.
mið og reglur um samstarf trúStephensen
félaga og skóla. Flestir ættu að
olafur@frettabladid.is
geta verið sammála því grundvallaratriði að skólinn sé ekki
vettvangur trúboðs. Yfir 90 prósent Íslendinga aðhyllast kristna
trú, sem er fyrir vikið samofin allri okkar menningu og siðum,
en gæta þarf að rétti þeirra sem hafa aðra trú eða enga. Það er til
dæmis ekki hægt að skikka fólk til kirkjuferðar og sjálfsagt að til
séu viðmið um hvað það gerir þá annað á meðan.
Reglurnar sem borgarráð samþykkti ganga hins vegar lengra en
nauðsynlegt er til að tryggja rétt minnihlutans. Bjarni Karlsson,
sóknarprestur og varaborgarfulltrúi, nefndi í grein hér í blaðinu
í fyrradag þrennt sem hann telur að þurfi að ræða áður en nýju
reglurnar verða endurskoðaðar að ári liðnu. Það er í fyrsta lagi
bann við að húsnæði skóla sé samnýtt með söfnuðum, þótt sjálfsagt
þyki að veita skátum, íþróttafélögum og tónskólum aðgang að því. Í
öðru lagi bann við þeirri grónu hefð að Gídeonfélagið færi tíu ára
börnum Nýja testamentið að gjöf. Í þriðja lagi ákvæði um að börn
eigi bara að fylgjast með ef þau fara í kirkju, en taki ekki þátt í
helgisiðum og athöfnum.
Þetta eru réttmætar athugasemdir. Víða í hverfum borgarinnar
er áralöng hefð fyrir samstarfi kirkju og skóla og ófáir söfnuðir
hófu starf sitt í skólahúsnæði á meðan kirkjuna vantaði. Víða vinna
kirkjur og skólar þétt saman að æskulýðs- og forvarnarstarfi. Það
er gott og brýtur ekki á réttindum nokkurs manns.
Eins og Bjarni bendir á er gjöf Gídeonfélagsins ekki síður af
menningarlegum toga en trúarlegum. Enginn skilur íslenzka
menningu án þess að kunna skil á Biblíunni, enda er það krafa
í aðalnámsskrá grunnskóla. Og það ætti að taka því jafnvel ef
einhver vildi gefa skólabörnum Kóraninn eða Talmúd.
Svo er alveg fráleitt að börn eigi bara að standa og horfa á í
kirkjuferðum. Hefðbundnar kirkjuferðir, til dæmis um jól, byggjast á þátttöku í helgihaldi; sálmasöng, bænum og öðru því sem
tilheyrir. Þetta er falleg og góð hefð og á að halda sér. Þeir sem
vilja ekki vera með geta fengið önnur verkefni á vegum skólans.
Reynsla á eftir að komast á hinar nýju reglur borgarinnar. Ef
niðurstaðan verður sú að í raun er verið að kasta fyrir róða gömlum og góðum hefðum í skólastarfinu er rétt að sá yfirgnæfandi
meirihluti, sem aðhyllist kristna trú og hefur ekkert út á samstarf
kirkju og skóla að setja, láti rækilega í sér heyra.

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

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Gengisvísitala tungutaks og krónu

E

ftir að eiginkona forseta
Íslands hafði faðmað mótmælendur á Austurvelli
við þingsetninguna fyrir
viku skrifaði efnahagsráðherra
hugleiðingu þar sem hann spurði
hvert við værum komin „þegar
forsetafrúin snýr baki í þingið og
setur einkaleikþátt á svið“. Þessi
orð eru vissulega umhugsunarefni.
Nú er það svo að sitt sýnist hverjum um eggjakastið frá Austurvelli
þessa morgunstund. Það er ekki
umræðuefnið í dag heldur hitt að
orð ráðherrans hafa ekki vakið
nein viðbrögð. Erfitt er að ímynda
sér ummæli af þessu tagi og tilefni þeirra í öðrum vestrænum
menningarríkjum. En ganga má

út frá því sem
vísu að teldi ráðherra í öðru ríki
efni til að láta
svo alvarleg orð
falla leiddi það
til nokkurrar
umræðu.
Sumir kunna
að
vera þeirrar
ÞORSTEINN
skoðunar að eigPÁLSSON
inkona forsetans
hafi sýnt alþýðunni þá hjartahlýju
sem ríkisstjórnina skorti. Ætla má
að aðrir deili skoðunum með ráðherranum og líti svo á að hún hafi
tekið stöðu með þeim sem snúa vilja
baki við Alþingi án þess að hafa
nokkuð fram að færa til lausnar.

Kjarni málsins er sá að annað
hvort fór eiginkona forsetans yfir
strikið í athöfnum sínum eða ráðherrann í orðum sínum. Rökræða
á Alþingi eða í ríkisráði hefði með
réttu átt að leiða til niðurstöðu sem
annað hvort þeirra hefði þurft að
bregðast við. En hér gerist ekkert,
rétt eins og athafnir og orð hafi
ekki merkingu.
Í Guðsgjafaþulu Halldórs Laxness kusu víxlarar í London heldur falska peninga en íslenska. Sá
skáldskapur lýsti framvirkri hugsun. En hitt er ekki síður íhugunarverður veruleiki að gengisvísitala
tungutaksins í pólitíkinni virðist
sveiflast eftir svipuðum brautum
og krónan.

Þegar vond mynt rekur þá góðu út

Á

deilan á Alþingi er ekki
ný af nálinni. Það er
heldur ekki umræð an um flokksræði, foringjaræði, sérgæsku og hrossakaup. Heimildir sýna að álit fólks
á þjóðþinginu hefur oft sinnis fallið eins og nú. Prófessor Guðmundur Finnbogason skrifaði árið 1924
bókina Stjórnarbót og lýsir þar
vanda stjórnmálanna með þessum
orðum:
„Frambjóðandi, sem væri of
samvizkusamur til að lofa því, sem
hann vissi að hann gæti ekki efnt,
svo hreinskilinn, að hann segði

afdráttarlaust skoðun sína á hverju
máli, hvort sem áheyrendum líkaði
betur eða ver, og svo sanngjarn, að
hann léti andstæðinga sína alt af
njóta sannmælis, mundi sumstaðar standa illa að vígi gegn þeim,
sem bæði væri lagnari og lygnari
en hann og lofaði margfalt meiru.
Það er því hætt við, að um frambjóðendur fari líkt og um góða og
vonda mynt samkvæmt Greshams
lögmáli: Vonda myntin rekur góðu
myntina af markaðinum.“
Þannig viku vond stjórnmál
góðum til hliðar í hugum margra
fyrir hart nær öld. Þetta er ekki

dregið fram til að bera í bætifláka
fyrir bága stöðu Alþingis eins og
hún blasir við á líðandi stund. Ætli
menn sér hins vegar að auka vegsemd þingsins er rétt að sjá hlutina
í víðu sögulegu samhengi.
Margir kjósendur fylgja þeim
að málum sem vilja heldur fleiri
verðlitlar krónur en færri og verðmeiri. Eins hrífast ýmsir af þeim
sem nota stór en innihaldsrýr orð
fremur en hinum sem viðhafa hófsamari orð en innihaldsríkari.
Það má ekki gleymast að samband
kjósenda og stjórnmálamanna er
gagnvirkt.

Ábyrgðin ræður verðgildi orðanna

E

ftir hrun krónunnar töldu
margir að hækka mætti
gengi stjórnmálanna með
nýrri stjórnarskrá. Hugmyndir stjórnlagaráðs liggja nú
fyrir. Forseti Íslands setti mark
sitt á upphaf þinghaldsins að þessu
sinni með skýringum sínum á
þeim texta. Samkvæmt þeim fær
forsetinn stóraukin völd um leið
og þrengt verður að ríkisstjórn og
Alþingi.
Eftir ræðu forsetans hafa
nokkrir stjórnlagaráðsmenn full-

yrt að þeir hafi haft allt annað í
huga. Ekki er unnt að draga það í
efa. Hitt vita allir sem lesið hafa
textann að skýringar forsetans eru
ekki vitlausari en hverjar aðrar.
Trúlega hafa kaupin gerst þannig
á eyrinni við textagerðina að ólíkum hugmyndum hefur verið hrært
saman til að hafa alla sátta.
Niðurstaðan er texti sem eykur
á stjórnskipulega óvissu í stað þess
að eyða henni. Forsætisráðherrann
hefur það eitt til málanna að leggja
að þjóðin eigi að greiða um þetta

atkvæði. Merking orðanna í textanum er hins vegar aukaatriði. Á
henni ætlar enginn að bera ábyrgð.
Þjóðaratkvæði leysir ekki þann
vanda. Til þess þarf forystu.
Menn hafa lært að gengi krónunnar ræðst af verðmætasköpun
en ekki reglum. Athafnir og orð
þeirra sem stjórna landinu lúta
líka sínu lögmáli. Ábyrgðin sem
að baki býr ræður mestu um verðgildi þeirra. Einfalt lögmál sem þó
hefur vafist fyrir mönnum á öllum
tímum.
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Vandtaldir keppir í sláturtíðinni Svar við brigslum
Landbúnaður
Þórólfur
Matthíasson
hagfræðiprófessor

Í

grein í Bændablaðinu 29. september sl. fjallar forstjóri Sláturfélags Suðurlands (sem notar
hina útflutningsvænu skammstöfun SS á sumar vörur sínar)
um ávinning sauðfjárbænda af
útflutningi sauðfjárafurða. Tilefni greinar forstjórans er greinarskrif mín í Fréttablaðið undanfarið.
Meðferð forstjórans á talnagögnum og hagfræðihugtökum
kallar á nokkrar athugasemdir. Fyrst um gagnauppsprettuna
sem forstjórinn kýs að nota. Hann
notar tölur Hagstofunnar um
útflutningsmagn og útflutningsverðmæti til að áætla skilaverð
á útfluttu kjöti til afurðastöðva.
Þannig fær hann að árið 2010 hafi
skilaverð á útfluttu kindakjöti
verð 616 kr./kg.

Hagnaður af að svelta innlenda
markaðinn?
Af hverju fer forstjórinn í útflutningsskýrslur Hagstofunnar til að
finna tölu sem er að finna í pappírum á hans eigin skrifborði? Af
hverju upplýsir hann ekki hvaða
verð Sláturfélag Suðurlands fær
fyrir kíló af útfluttu dilkakjöti í
heilum skrokkum eða eftir kjöthlutum? Þær upplýsingar ættu að
vera honum höndum nær en þær
tölur sem hann kýs að nota. Af
hverju upplýsir forstjórinn ekki
hvaða verð Sláturfélag Suðurlands
fær fyrir kíló af útfluttu ærkjöti í

heilum skrokkum? Af hverju reynir hann að fela sig á bak við grófa
meðaltölu úr útflutningsskýrslum?
Er hugsanlegt að raunverulega sé
skilaverð vegna útflutnings lægra
en 616 krónur á kíló? Er hugsanlegt að Sláturfélag Suðurlands sé
að selja kjöt til útlanda með stórfelldu tapi? Ef svo er, hvers vegna?
Er markmið útflutningsins að
draga úr kjötframboði á innlendan
markað og hækka þannig verðið
innanlands? Neytendur eiga skilyrðislaust rétt á að fá sannar upplýsingar um útflutningsverð dilkakjöts hjá SS því það gæti verið
býsna ábatasamt fyrir fyrirtækið
að halda kjöti frá innlenda markaðnum og selja til útlanda, undir
kostnaðarverði, sé sú staðhæfing
forstjórans rétt að 1% samdráttur
framboðs verði til þess að SS geti
hækkað verð innanlands um 3-5%.
Afurðastöðvar selja nú um þriðjung kindakjötframleiðslunnar til
útlanda.

við taxta ríkisskattstjóra eða
atvinnuleysisbætur) samkvæmt
búreikningum árið 2009. Færður
til verðlags á árinu 2010 er þessi
kostnaður 810 til 960 krónur á
kíló. Forstjóri SS upplýsir að sláturleyfishafar hafi greitt bændum
393 kr. á kíló kindakjöts árið 2010.
Beint reikningslegt tap bænda
vegna hvers kílós kindakjöts sem
flutt var út hefur því verið á bilinu
400 til 560 krónur. Bændur bera
þó ekki þennan kostnað nema í
nokkra daga. Í krafti takmarkana
á framboði á innlenda markaðnum
er verðið sem íslenskir neytendur
eru knúnir til að borga tug eða
tugum prósentum hærra en það
þyrfti að vera. Og það sem ekki
er hægt að draga upp úr buddu
neytenda er sótt í galtóman ríkissjóðinn. Beingreiðslur til sauðfjárbænda nema 4 milljörðum króna
árlega. Neytendur og skattgreiðendur munar um slíka keppi, líka
í sláturtíðinni.

Framleiðslukostnaður kindakjöts
Með vísan í búreikninga telur
forstjórinn breytilegan kostnað sauðfjárbænda vegna framleiðslu hvers kílós af kindakjöti
hafa verið 286 krónur árið 2010.
Þá er búið að fella út úr hugtakinu „breytilegur kostnaður“
margt sem hagfræðingar telja til
breytilegs kostnaðar, s.s. rekstrarkostnað bifreiðar, raforkunotkun, viðhald tækja og bygginga, tryggingargjöld o.fl. Sé rétt
með farið var breytilegur kostnaður fyrir utan laun vegna framleiðslu kindakjöts 597,50 krónur á
kíló árið 2009. Sé launum bætt við
hækkar þessi kostnaður í 760 til
900 krónur (eftir því hvort mánaðarlaun sauðfjárbænda miðast

Lokaorð
Sé hið hálfreiknaða reikningsdæmi forstjóra SS reiknað til
enda kemur fram býsna nöturleg mynd. Þrátt fyrir lágt gengi
íslensku krónunnar er skilaverð á útfluttu kindakjöti langt
undir framleiðslukostnaði. Einu
rekstrarlegu rökin fyrir útflutningnum virðast vera þau að með
útflutningnum megi svelta innlenda kjötmarkaðinn og þvinga
innlenda neytendur til að borga
miklu hærra verð fyrir kindakjöt
en væri innanlandssalan í samræmi við skuldbindingar í búvörusamningi. Einhver myndi nota þau
orð að útflutningur kindakjöts
væri liður í að blóðmjólka íslenska
kaupendur kindakjöts.

Fjármál
Jónas Fr.
Jónsson
lögmaður

D

oktorsnemi skrifaði grein í
Fréttablaðið um nýlega ráðningu á forstjóra Bankasýslu ríkisins
og taldi hana minna á ráðningu mína
sem forstjóra Fjármálaeftirlitsins
síðsumars 2005, sem er alrangt.
Heimildarvinna höfundar, Bjarna
Torfasonar, er rýr, enda styðst
hann við eina heimild, svokallaðan siðfræðikafla í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis. Þar felldu
þrír einstaklingar sleggjudóma yfir
fjölda einstaklinga án þess að sýna
þá kurteisi eða manndóm að leita
andmæla fyrst. Ekki gerði höfundur
tilraun til að afla sér upplýsinga hjá
mér eða þeim sem tóku ákvörðun um
ráðninguna, þ.e. fyrrverandi stjórn
Fjármálaeftirlitsins.

Fagleg ráðning
Við ráðningu í starf forstjóra Fjármálaeftirlitsins sumarið 2005 var
beitt faglegu ráðningarferli sem
stjórnað var af ráðningafyrirtæki.
Fleiri umsækjendur voru um stöðuna og enginn þeirra gerði athugasemdir eftir ráðningu mína. Engar
athugasemdir voru heldur gerðar
opinberlega við ráðninguna.
Menntun og reynsla
Í grein Bjarna kemur fram að ég
starfaði áður sem framkvæmdastjóri Innra markaðssviðs Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA), þó að höfundur telji það litlu skipta. Á Innra
markaðssviði ESA störfuðu um
25 sérfræðingar frá 8 löndum og

undir starfsemi þess féllu m.a. málefni fjármálaþjónustu og fjármálamarkaðar. Þannig stýrði ég í tæp
5 ár eftirliti með málefnum fjármagnsmarkaða á Íslandi, Noregi
og Liechtenstein.
Áður en ég var ráðinn sem framkvæmdastjóri hjá ESA, í opnu
ráðningaferli þar sem umsækjendur gátu komið frá öllu EES-svæðinu, starfaði ég sem sérfræðingur
hjá stofnuninni varðandi málefni verðbréfamarkaða og frjálsra
fjármagnsflutninga.
Þar á undan starfaði ég bæði
sem lögfræðingur og aðstoðarframkvæmdastjóri Verslunarráðs
Íslands og sinnti m.a. verkefnum
tengdum fjármálamarkaðnum og
hafði aðkomu að löggjöf um þann
markað.
Ég hef lokið embættisprófi í lögfræði, meistaraprófi í lögfræði frá
Cambridge-háskóla og MBA-gráðu
frá Vlerick Leuven Gent Management School, auk þess að vera með
verðbréfamiðlunarpróf.
Að síðustu er það ágætur mælikvarði á þekkingu og reynslu ef
ótengdir aðilar vilja greiða fyrir
þjónustu. Í dag rek ég lögmannsstofu þar sem viðskiptavinir eru
einkum aðilar á fjármagnsmarkaði.

Niðurlag
Hér hefur verið svarað tilefnislausum brigslum Bjarna Torfasonar. Þeir sem vilja skrifa málefnalega um íslenskan fjármálamarkað
ættu að afla sér sjálfstæðra heimilda og ekki að líta á rannsóknarskýrsluna sem trúarrit, enda liggur
fyrir sú niðurstaða Hæstaréttar að
skýrslan er ekki sönnunargagn (mál
561/2010). Það kann að vera erfitt
fyrir Bjarna, sem var starfsmaður
rannsóknarnefndarinnar.

GALDRAKARLINN Í OZ
Þetta sígilda ævintýri er nú
loksins fáanlegt óstytt í vandaðri
innbundinni útgáfu í íslenskri
nskri
þýðingu.
Bókin er fallega myndskreytt
reytt og
segir frá ævintýrum Dóróteu
óteu í
framandi töfralandinu OZ.
Z.

Verð

799
krónur

ÞRAUTA- OG LITABÓKIN
Skemmtileg þrautabók fyrir
yngstu börnin þar sem þau
hjálpa Dóróteu og vinum
hennar að komast til Oz.
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Verð

1.999
krónur

P?LC |L;AçO
Georg tók við rekstri Flúðasveppa árið 2005 en ræktun sveppa á Flúðum
hófst árið 1984. Sveppirnir eru ræktaðir í lífrænum rotmassa sem einnig er
framleiddur hjá Flúðasveppum. Svepparæktin er nákvæmnisverk sem krefst
alúðar og þekkingar. Sveppirnir eru flokkaðir í höndunum og þeim pakkað
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á staðnum. Um 30 manns vinna hjá Flúðasveppum árið um kring.
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Aðför gegn aðildarviðræðum
ESB -aðild
Úlfar
Hauksson
stjórnmálafræðingur
og togarasjómaður

A

ðildarumsókn Íslands að ESB
virðist nú á haustdögum vera að
færast nær kastljósinu eftir að hafa
verið í skugga erfiðra mála sem
hafa gegnumsýrt þjóðmálaumræðuna undanfarin misseri. Umræðan
þessa stundina virðist þó ekki ætla
að snúast um efnisatriði væntanlegs
aðildarsamnings og um hvað ESBaðild felur í sér heldur um það hvort
halda beri aðildarviðræðum áfram
eður ei.
Háværar raddir eru uppi um
að slíta beri aðildarviðræðum við
ESB. Hér er á ferðinni aðför gegn
aðildarviðræðum með það að markmiði að hafa efnislega umræðu um
aðildarsamning af þjóðinni og koma
í veg fyrir að hún geti kosið um
samninginn þegar þar að kemur.

Aðför forsetans
Forseti lýðveldisins leggur opinberlega lag sitt við andstæðinga
ESB-aðildar og tekur virkan þátt í
þeirri aðför sem nú á sér stað gegn
aðildarviðræðum. Innlegg forsetans er þó afar einkennilegt svo
ekki sé meira sagt. Ólafur Ragnar
Grímsson heldur því fram fullum
fetum að okkar helstu nágrannaog vinaþjóðir, sem flestar eru í
ESB, hafi gagngert tekið sér stöðu
gegn okkur og séu í raun okkar
helstu andstæðingar! Fullyrða
má að þessi söguskoðun forsetans standist engan veginn. Ólafur Ragnar Grímsson hefur jafnframt ekki farið í grafgötur með
þá skoðun sína að aðild Íslands að
ESB feli í sér afsal á fullveldi og
sjálfstæði þjóðarinnar.
Þessi skoðun forsetans er sérstaklega athyglisverð og ekki síst
í ljósi þess að hann lét sig ekki
muna um að láta sjá sig gleiðbrosandi á sjálfstæðis- og fullveldishátíð Eystrasaltsríkja sem
nýverið fögnuðu 20 ára frelsi.

Þjóðir sem allar sem ein gengu
í ESB, meðal annars til þess að
tryggja í sessi nýfengið fullveldi
og sjálfstæði. Forsetinn skuldar þjóðinni rökstuðning á því
hvernig hann fær það út að okkar
helstu nágranna- og vinaþjóðir
séu í raun okkar helstu andstæðingar! Jafnframt ætti forsetinn að
útskýra af hverju hann þekktist
boð Eystrasaltsríkja um að heiðra
þau á sjálfstæðis- og fullveldishátíð þeirra ef hans staðfasta trú er
sú að ESB-aðild ríkjanna geri það
að verkum að þau séu hvorki fullvalda né sjálfstæð og þar að auki
í hópi þjóða sem hafa snúið við
okkur baki! Flestir sem þekkja til
forseta lýðveldisins vita að hann
er á móti aðild Íslands að ESB.
Ummæli Ólafs Ragnars Grímssonar undanfarið bera þess skýr
merki að hann ætlar – í skjóli forsetaembættisins – að taka opinberan og virkan þátt í þeirri
atlögu sem nú stendur yfir gegn
þeim aðildarsamningi sem nú er
í vinnslu.

Formaður Sjálfstæðisflokksins
Bjarni Benediktsson hefur snúist
eins og vindhani í afstöðu sinni til
ESB. Hringlandaháttur formanns
Sjálfstæðisflokksins er með eindæmum og blása vindar nú þannig
að hann hefur sett nafn sitt við þá
hugmynd að slíta beri aðildarviðræðum við ESB. Fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins er formaðurinn
með þessu að ítreka enn frekar
fullkomna einangrun flokksins
meðal mið-hægri systurflokka í
Evrópu, sem allir sem einn styðja
aðild og veru síns lands í ESB. Að
þessu leyti tekur Sjálfstæðisflokkurinn sér stöðu með ógeðfelldum
öfgaflokkum yst til hægri í litrófi
stjórnmálanna.
Formaður Sjálfstæðisflokksins
styður sem sagt þá hugmynd að
aðildarviðræðum við ESB verði
slitið, meðal annars á þeim forsendum að ESB sé að breytast svo
mikið og að evran sé í fullkominni
óvissu. Nú þykist ég vita að Bjarni
Benediktsson veit full vel að samstarf þjóða innan þess bandalags

sem nú er undir merkjum ESB
hefur verið í stöðugri þróun allt
frá upphafi og er síbreytilegt – líkt
og samstarf þjóða almennt – og
þannig verður það um ókomna tíð.
Bjarni Benediktsson hlýtur
einnig að gera sér grein fyrir
því að þrátt fyrir að evran sigli
nú, líkt og flestallir gjaldmiðlar,
ólgusjó þá er óvissan ekki meiri
en svo að evran er komin til að
vera og mun auka stöðugleika í
efnahagslífi Íslendinga, komi til
þess að hún verði lögeyrir hér í
kjölfar aðildar að ESB. Sjálfstæðismenn, með Bjarna Benediktsson í broddi fylkingar, hljóta jafnframt að gera sér grein fyrir því
að trúverðugleiki Íslendinga er í
húfi, verði aðildarviðræðum slitið. Hugmyndin um að slíta aðildarviðræðum við ESB – og hafa þar
með efnislega umræðu um málið
af þjóðinni – og sú veruleikafirring forseta lýðveldisins að ESB
hafi að geyma óvinveittar þjóðir
er því ekki aðeins illa ígrunduð
heldur fullkomlega galin.

Ólög eyða

Ráðstefna um

Gengistr yggð lán
Lúðvík
Bergvinsson
lögmaður

gæðamál háskóla
Nánari upplýsingar og dagskrá má nálgast á heimasíðu Rannís www.rannis.is
Allir eru velkomnir og aðgangur er ókeypis.
Vinsamlegast skráið þátttöku á rannis@rannis.is
Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og
framkvæmd stefnu Vísinda- og tækniráðs. Rannís er miðstöð stuðningskerﬁs vísindaog tæknisamfélagsins og hefur umsjón með opinberum samkeppnissjóðum s.s.
Rannsóknasjóði og Tækniþróunarsjóði. Rannís sér um greiningu á rannsóknum og
nýsköpun og gerir áhrif þeirra á þjóðarhag sýnileg. Rannís er miðstöð upplýsinga og
miðlunar alþjóðasamstarfs vísinda- og tæknisamfélagsins.

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

LA-Z-BOY DAGAR!
LÁTTU FARA VEL UM ÞIG Í VETUR!
NÝ
SENDING
AF LA-Z-BOY
Á FRÁBÆRU
VERÐI!

Hinn eini sanni!
LA-Z-BOY er hágæða vörumerki, þar sem
þægindi, notagildi og ending fara saman.
Upplifðu hvíld á nýjan hátt og færðu þægindi
inn á þitt heimili með LA-Z-BOY.
LA-Z-BOY er brautryðjandi í hönnun á
amerískum hvíldarstólum. LA-Z-BOY stóllinn
hefur skapað sér sérstöðu í gegnum tíðina
og eru nú til margar mismunandi gerðir sem
stöðugt er verið að þróa og gera enn betri.
LA-Z-BOY er skrásett vörumerki
og fæst eingöngu í Húsgagnahöllinni.

89.990

Tilboðin gilda til 17. október 2011

FULLT VERÐ: 109.990

NORMAN La-z-boy stóll. Ljósbrúnt
eða dökkbrúnt áklæði. B:70 D:75 H:103 cm.

HÚSGAGNAHÖLLINǦ Bíldshöfða 20Ǧ ReykjavíkǦ sími 585 7200 OPIÐ: Virka daga 10-18 ǦLaugardaga 12-18 ǦSunnudaga 13-17

H N OTS KÓ GU R g r afís k h ö n n u n

Þriðjudaginn 18. október kl. 9:30-17:00 á Grand hótel Reykjavík.
Á ráðstefnunni verður nýtt gæðakerﬁ fyrir íslenska háskóla formlega kynnt.

F

orsenda jafnréttis og gagnkvæmrar virðingar í samfélaginu er að allir séu jafnir fyrir
lögunum. Kjörorð lögreglu „með
lögum skal land byggja en ólögum eyða“ undirstrikar mikilvægi
þessa. Í þessu ljósi er athyglisvert
hvernig löggjafinn tók á skýlausum
brotum lánafyrirtækja á vaxtalögum, en í 17. gr. vaxtalaga eru skýr
fyrirmæli um að refsa skuli þeim
sem veita ólögmæt gengistryggð
lán.
Vandséð er hvernig fjármálafyrirtækin geta útskýrt lögbrotið
en ljóst er að fyrirtækin geta ekki
borið fyrir sig vanþekkingu, því
í umsögn samtaka fjármálafyrirtækja til Alþingis við afgreiðslu
vaxtalaga á sínum tíma, kom fram
það sjónarmið þeirra að yrði frumvarpið að lögum væri fjármálafyrirtækjum óheimilt að veita gengistryggð krónulán. Frumvarpið varð
að lögum. Bannið tók gildi. Þrátt
fyrir það veittu fjármálafyrirtækin
ólögmæt gengistryggð lán. Því verður ekki annað séð en að brotavilji
fjármálafyrirtækjanna hafi verið
einbeittur í þessu máli.

Viðbrögð löggjafans
Viðbrögð löggjafans við niðurstöðum dómstóla um ólögmætið verða að teljast afar sérstæð.
Í stað þess að brotin væru rannsökuð og fyrir þau refsað, eins
og jafnan á að gerast þegar lögbrot eru framin, greip löggjafinn
inn í atburðarásina og samþykkti
lög nr. 151/2010 sem fólu í sér uppgjörsreglur vegna ólögmætra lána
til einstaklinga, sem gerðu lánin
jafnvel enn verðmeiri fyrir hina
brotlegu lánveitendur en áður.
Með lögunum voru lánveitendunum veittar áður óþekktar heimildir til að endurreikna og innheimta
afturvirkt ólögmæt lán og jafnvel
vaxtareikna og vaxtavaxtareikna á
nýjan leik fullgreiddar kröfur.
Það er afar vandséð að lögin
fái samrýmst eignarréttarvernd
stjórnarskrár eða almennum
reglum um neytendavernd, eins
og margir umsagnaraðila bentu
á við meðferð málsins á Alþingi.
Enn fjarlægara er að það fáist samrýmst því sem kalla má almenna
réttlætiskennd fólks að aðili sem
brýtur gegn lögum standi uppi í
jafngóðri eða betri stöðu en áður.
Í þessu ljósi eru yfirlýsingar um
miklar afskriftir fjármálafyrirtækja í þágu einstaklinga og heimila vegna endurútreiknings og niðurfærslu lána afar undarlegar, því
ekkert slíkt hefur átt sér stað. Er

Þessi forsendubrestur og sú
staða sem uppi er í samskiptum kröfuhafa og
skuldara í dag slítur á
endanum í sundur friðinn í samfélaginu, ef
ekkert verður að gert …
þar að auki í besta falli villandi að
tala yfirleitt um afskriftir þegar
gerð eru upp lán sem lánveitendur hafa veitt með ólöglegum hætti
gegn betri vitund.

Nauðsyn aðgerða stjórnvalda
Þegar þetta er haft í huga þurfa
hörð viðbrögð og reiði almennings að undanförnu ekki að koma
á óvart. Hrun fjármálakerfisins,
fall krónunnar og mikil verðbólga
virkaði líkt og lottóvinningur fyrir
eigendur verðtryggðra og gengistryggðra skuldabréfa. Aftur á
móti leiddi stökkbreyting lánanna
til þess að stór hluti landsmanna
hefur horft á eigið fé sitt hverfa
og mörg heimili eru komin í algert
þrot. Það er auðvelt að færa sannfærandi rök fyrir því að hrun fjármálakerfisins sé raunverulegur
forsendubrestur í lánasamningum
kröfuhafa og skuldara.
Þessi forsendubrestur og sú
staða sem uppi er í samskiptum
kröfuhafa og skuldara í dag slítur
á endanum í sundur friðinn í samfélaginu, ef ekkert verður að gert,
því staðan mun aðeins versna úr
þessu. Það er því afar mikilvægt
að löggjafinn komi til móts við réttmætar kröfur um að umrædd ólög
um endurútreikning lána verði
afnumin hið fyrsta. Bænagerðir til
kröfuhafa um bætta hegðun duga
ekki. Löggjafinn afhenti þeim vopnið og verður nú að taka það til baka.
Jafnframt verða stjórnvöld, sem
neyðarúrræði, að grípa inn í og
færa neysluverðsvísitöluna nær því
sem hún var þegar fjármálakerfið
hrundi, hvort sem niðurstaðan að
lokum verður sú að afnema verðtryggingu eða ekki. Sem fyrstu
skref væru slíkar aðgerðir líklegar til að skapa einhverja samstöðu
og sátt meðal borgaranna og vekja
upp raunverulegan vilja til endurreisnar íslensks samfélags eftir
áfall hrunsins. Sáttin mun eðlilega
kosta eitthvað, en aðgerðaleysi
mun kosta meira. Sátt er alger forsenda viðsnúnings úr þeirri stöðu
sem íslenskt samfélag er statt í í
dag. Alþingismenn hafa vald til að
framkvæma þessar breytingar.
Þeirra er að framkvæma, því aðrir
hafa ekki það vald.

God K
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TILBOÐIN GILDA 08.10-09.10
INNA sængurverasett
Bláröndótt sængurverasett á mjög
góðu verði. Efni: 55% polyester /
45% bómull . Tölur að neðan.
Stærð: 140 x 200 sm.
og koddaver 50 x 70 sm.

TEXAS FATASKÁPAR

Hannaðu þinn eigin fataskáp! Raðaðu saman einföldum, tvöföldum, þreföldum, fjórföldum, fimmföldum.....fataskápum
saman og settu hillur, skúffur og fatahengi í hann eftir þínu höfði.
VERÐ :
FULLT 5
4 .99
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TEXAS hillur
3 stk. saman í pakka.
Stærð: B47 x D56 sm.
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VERÐ :
FULLT 5
5.99
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TEXAS körfur
2 stk. saman í pakka.
Stærð: B47 x H17/34 x D50 sm.
Fullt verð: 5.995
Nú aðeins: 4.965

TEXAS hillur
2 stk. saman í pakka.
Stærð: B96 x D56 sm.

Kuldaskór
Flottir, háir kuldaskór í svörtum lit.
Stærðir: 36-41.
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Herra og dömusokkar
Fást í hvítu og svörtu. 10 pör
saman í pakka.

Gallabuxur
Gallabuxur í bláum lit.
Margar stærðir fáanlegar.

VERÐ :
FULLT 0
24 .95
10 P ÖR 95
: 2 .4
Ð
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1.495

2 stk. saman í pakka.
Stærð: B96 x H49 x D52 sm.
Fullt verð: 9.995 Nú aðeins: 6.996

3 stk. saman í pakka.
Stærð: B47 x H71 x D52 sm.
Fullt verð: 7.995
Nú aðeins: 5.596

TEXAS grunnskápur
Stærð: B99 x H221 x D58 sm.

TEXAS með 2 hurðum

2FS0LÁT%TUR

VERÐ :
FULLT 0
29.95

A

TEXAS með 3 hurðum

20.9 65

TEXAS með 4 hurðum

VERÐ :
FULLT 0
49.95

VERÐ :
FULLT 0
59.95

34 .9 65

FRANKLIN stólar
Þægilegir og góðir stólar, sem hægt er að stilla á
3 vegu. Stólarnir eru með stálgrind sem klædd er
svampi og sliterku áklæði.
Fáanlegir í bláum,
grænum og orange lit.
Stærð: B62 x L111 x H83 cm
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1.995
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TEXAS skúffur

TEXAS skúffur

41.965
:
ÁÐU R
VERÐ 5
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VERÐ :
FULLT 0
24 .95

16.950
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OSCAR skrifborðsstóll
Skrifborðsstóll með
innbyggðri gaspumpu sem
tryggir stiglausa hæðarstillingu.
Hægt að rugga.
Litur: Svartur.
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VERÐ :
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Form með loki
Gott kökuform með loki og
góðu handfangi.
Stærð: 33 x 23 sm.
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Leðurhanskar
Góðir leðurhanskar fyrir dömur
og herra á frábæru verði!
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Aksel skóhilla
Skóhilla úr áli. Stærð: B93 x H38 x D35 sm.

VERÐ :
FULLT 5
2 .29

:
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VERÐ 5
9
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1

1.695
MATS fataslá

4 0%

Fín fataslá á góðu verði. Stærð:
B90 x H104/173 x D47 sm.
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MERINO BLEND DK PRINTS garn
Flott, sjálfmunstranlegt garn. Fæst í 4 litatónum.
100% ull. Superwash. 50 gr. dokka

A L L IR D A R
KOD
HEIL SU

30%

VERÐ :
FULLT 5
4 .49

T
A F S L ÁT

3. 495

UR

4 0%
A F S L ÁT

HANS fatastandur
Fatahengi úr járni og
beyki með 7 snögum.
Hæð:178 sm.

T UR
Á ÐU R
VERÐ
729

60

:

437
RIOT DK garn
Mjög skemmtilegt garn sem fæst í 4 einstaklega fallegum litatónum.
30% ull og 70% acryl. 100 gr. dokka

Tusindfryd gæsadúnssæng
Þessi sæng er fyrir kónga,
greifa, prinsessur og....já,
þig! Það er hreint ævintýri
að sofa undir þessari sæng.
Fyllt með snjóhvítum
gæsadúni. Þyngd: 800 gr.
Áklæði er úr 100%
bómullarsatíni.
Sængin er saumuð í
5 x 7 ferninga. Sængurtaska
fylgir. Má þvo við 60°C.
Stærð: 135 x 200 sm.

VERÐ

SPA RI

29.950

1.295

Ð

10.000

VERÐ :
FULLT 0
.9
39 5

SPA RI

Ð

30.000

3 STK . .695
:1
Á ÐU R

23%
A F S L ÁT

T UR

Kerti
Falleg kerti á frábæru verði!
Fáanleg fjólublá, kiwi og
svört að lit.
3 stk. saman verð áður: 1.695
Nú aðeins: 1.295

:
Á ÐU R
VERÐ
995

79 5
VERÐ
FULLT 0
69.95

ARTHUR tungusófi
Flottur tungusófi sófasett úr PU efni.
Fæst í dökkbrúnu og rauðu.
Stærð: 181 x 144 x 83 sm.

:

20%

39.950
13 lítra plastkassi með loki
Góður plastkassi með loki og handfangi.

A F S L ÁT

T UR
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ÞRÍHNÚKAGÍGUR

Gagnrýnin hugsun
Menntamál
Henry Alexander
Henrysson
verkefnisstjóri við
Heimspekistofnun HÍ

Í

HUGMYNDA
SAMKEPPNI
UM AÐSTÖÐU OG AÐGENGI VIÐ ÞRÍHNÚKAGÍG

Þríhnúkar ehf. efna til opinnar hugmyndasamkeppni
um starfsemi og aðstöðu í og við Þríhnúkagíg.
Meginmarkmið með samkeppninni er að fá hugmyndir
um starfsemi, aðstöðu, fræðslu og viðburði fyrir
ferðamenn sem styrki upplifun þeirra af þessu
ótrúlega náttúrufyrirbæri.
Hugmyndasamkeppnin er opin öllum en sérstaklega
er óskað eftir hugmyndum frá þeim sem hafa sérþekkingu og reynslu af sambærilegum verkefnum,
t.d. „hönnuðum“ upplifana, sýningahönnuðum,
sérfræðingum um ferðamennsku o.fl.
Nánari upplýsingar eru í samkeppnisgögnum
á útboðsvef VSÓ Ráðgjafar á slóðinni www.vso.is
frá og með fimmtudeginum 6. október nk.
Hugmyndum skal skilað í móttöku
VSÓ Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 Reykjavík,
fyrir kl. 14:00 fimmtudaginn 10. nóvember 2011.

Lundúnum er hægt að rekast á
unga menn sem eru á góðri leið
með að efnast nægilega til þess
að setjast í helgan stein um fertugt. Margir þeirra hafa efnast
á því að kaupa og selja sykur og
tin. Eða hvaða hrávöru sem er.
Samt hafa fæstir komið út fyrir
stærsta bílastæði í heimi sem innfæddir kalla M25. Hvað þá út á
akur eða ofan í námu. Þegar ég
hef verið í samkvæmum með slíkum mönnum hef ég alltaf átt erfitt
með að viðurkenna að ég tilheyrði
ekki hópnum; til þess að falla inn
í hef ég einfaldlega svarað að ég
sé í „hugsanabransanum“. Aldrei
hefur neinn kippt sér upp við slíkt
svar. Menn hafa kannski helst lýst
þeirri skoðun sinni að ég ætti nú að
reyna að komast yfir í arðvænlegri
vöruflokk.
Verðmæti hugsana líður örlítið
fyrir það að framboðið virðist fullnægja eftirspurninni. Það eina
sem er ódýrara er tal, sem bendir einmitt til þess að framboðið
á því fari fram úr þeirri hugsun
sem á sér stað í heiminum. Raunar
eigum við örlítið bágt með að tala
um hugsun. Sem er undarlegt þar
sem hún kemur fyrir flest okkar.
Fólk grípur stundum til þess ráðs
að leika Hugsuð Rodins til þess
að útskýra hugsun, eins og það að
styðja hönd undir kinn sé nauðsynlegur hluti hugarstarfs.
Ein ástæða þess að fáir vilja
ræða um hugsun sem slíka er að
okkur grunar að hún sé flókið fyrirbæri. Skýringarinnar er líklega
að leita í því að hugsunin er stigskipt. Öll þekkjum við dæmi um
einhvers konar lágmarkshugsun.
En svo virðist einnig vera til hugarstarf sem er næstum því annars eðlis. Vönduð hugsun getur
gerbreytt sýn okkar á heiminn.
Stundum rekst maður á fólk sem
telur sig hafa allt sitt á hreinu þar
sem það fylgist svo vel með. Það
hlustar eftir öllum þeim tilboðum
sem lífið hefur upp á að bjóða. Og
er fyrst af stað. Þetta fólk telur að
þær leiðbeiningar sem það hefur
heyrt út undan sér dugi til að
mynda sér farsæla afstöðu; vangaveltur leiði til glataðra tækifæra.
En veruleikinn hefur því miður tilhneigingu til þess að hlífa okkur
ekki við því að hugsa mál til enda.
Um það vitna fjölmörg myndbönd
á YouTube.
Það kallast gagnrýnin hugsun að
fallast ekki á neina skoðun, hvaðan
sem hún kemur, nema maður rannsaki hvað í henni felst og geti fundið fullnægjandi rök fyrir henni.
Gagnrýnin hugsun hjálpar okkur
að setja kerfisbundið fram vandamál sem við gerum okkur einungis lauslega grein fyrir. Með því að
beita gagnrýninni hugsun áttum
við okkur á hvaða upplýsingar
skipta máli fyrir lausn vandamálsins. Hugsun okkar verður virk
þegar við túlkum upplýsingarnar
með opnum huga og metum afleiðingar mismunandi túlkunarleiða.
Gagnrýnin hugsun er bæði athöfn
og leiðarvísir fyrir skoðanir okkar
og gerðir.

Gagnrýnin hugsun er þannig
takmark allrar menntunar.
Aðgangur að upplýsingum er fyrir
löngu orðinn ótakmarkaður í öllu
skólastarfi. Nú er mikilvægara en
nokkru sinni að kenna hvernig á að
fara með upplýsingarnar. Hver sá
sem leggur stund á fræði- eða iðngrein hlýtur að hafa það takmark
að ná því valdi á greininni og beitingu hennar að hann geti sjálfur
lagt eigið mat á fullyrðingar og
skoðanir sem henni tengjast. Ennfremur hlýtur markmiðið að vera
að temja sér gagnrýna hugsun sem
lífsviðhorf og stefna að þátttöku í
samfélagsumræðunni.
Ákallið um að vegur gagnrýninnar hugsunar verði að aukast í
skólakerfinu varð nokkuð hávært
eftir þær hremmingar sem áttu
sér stað í íslensku samfélagi árið
2008. Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis varpaði skýru ljósi á
hvernig veruleikinn á það til að
koma í bakið á þeim sem ekki hafa
tamið sér að hugsa um mál á gagnrýninn hátt. Það er þó erfitt að
koma auga á hvernig eigi að svara
kröfu um að Íslendingar verði
gagnrýnni í hugsun þegar menntakerfið byggist ekki, og hefur aldrei
gert, á því að efla hæfni nemenda í
að hugsa um veruleika sinn. Gagnrýnin hugsun á sér rætur í heimspeki. Þó að gagnrýnin hugsun sé
í raun sú hugsun sem allar fræðigreinar og menntir vinna eftir er
það heimspekin sem best getur
svarað því kalli að leiða starf til
þess að efla kennslu gagnrýninnar
hugsunar.
Krafan um að staðhæfa ekkert
nema hafa einhvers konar haldbær rök fyrir því er ekki einungis
vísindaleg krafa. Krafan er einnig
siðferðileg. Ákveðnar hugsanareglur og æfingar geta auðvitað hjálpað okkur við að láta ekki blekkjast. Þjálfun í gagnrýninni hugsun
gerir okkur hæfari í að takast á
við verkefni sem reyna á rökhugsun og beitingu tungumáls. En mikilli hæfni fylgja einnig freistingar.
Það er stutt skrefið frá rökræðu
yfir í kappræðu; frá því að láta ekki
blekkjast og til að freistast til þess
að leika sér með trúgirni annarra.
Siðfræðin hjálpar okkur til að þjálfa
dómgreind okkar og hún hvetur
okkur til þess að axla ábyrgð. Þekkingu og rökhæfni á ekki að beita af
skeytingarleysi – það skiptir máli í
hvað hugsun okkar er notuð.
Rannsóknarstofa um háskóla,
Heimspekistofnun og Siðfræðistofnun Háskóla Íslands hafa sett
af stað verkefni sem ætlað er að
efla kennslu í gagnrýninni hugsun og siðfræði. Á næstu misserum er fyrirhugað að bjóða upp á
fyrirlestra um gagnrýna hugsun
og tengsl hennar við fjölmörg svið
mennta og menningar. Einnig er
ætlunin að gefa út fjölda aðgengilegra rita um gagnrýna hugsun og
siðfræði. Í hugsun okkar eru þegar
öllu er á botninn hvolft líklega falin
þau mestu verðmæti sem við eigum
í okkar fórum. Kröfunni um að
auka veg gagnrýninnar hugsunar í
íslensku þjóðlífi verður vart svarað
öðruvísi en með því að sem flestir
þeirra sem að menntamálum þjóðarinnar koma taki höndum saman
og gefi sér tíma til þess að svara
því hvort ungt fólk sem gengur út
í lífið eigi að geta hugsað á yfirvegaðan hátt um veruleika sinn og
samfélag.

Sendið okkur línu
Þríhnúkar ehf. vinna að undirbúningi að bættu aðgengi
fyrir ferðamenn að gíghvelfingu Þríhnúkagígs, norðvestur
af Bláfjallasvæðinu, með það að markmiði
að úr verði ferðamannastaður á heimsvísu.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

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

UMRÆÐAN

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til að leggja orð í belg um málefni líðandi stundar. Greinar og bréf skulu vera stutt og gagnorð, að
hámarki um 4.500 tölvuslög með bilum. Aðeins er tekið við yfirlesnum og villulausum texta. Greinahöfundar eru beðnir að hafa í
huga að því styttri sem greinin er, þeim mun líklegra er að hún fái
skjóta birtingu.
Eingöngu er tekið við raunverulegum umræðugreinum, en ekki
greinum sem eru fyrst og fremst kynning á til dæmis fyrirtæki eða
félagasamtökum, ráðstefnu eða átaki. Tekið er á móti efni á netfanginu greinar@frettabladid.is eða á vefsíðu Vísis, þar sem finna
má nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í Fréttablaðinu eða á Vísi eða í báðum miðlum að hluta eða í heild. Áskilinn
er réttur til leiðréttinga og til að stytta efni.

Sígild hefð
Það eru gömlu hefðirnar sem gera jólin að sannri hátíð.
Við hittum fólkið okkar, gleðjumst og borðum góðan mat.
Jólahlaðborðið okkar á sér fastan sess á aðventunni og eins og
á hverju ári taka Trausti og Marentza höfðinglega á móti ykkur.
Sígild hátíðarstemmning á glæsilegum nýjum veitingastað.

Borðapantanir: 444 4020 satt@sattrestaurant.is
Icelandair Hotel Reykjavík Natura Nauthólsvegi 52 Reykjavík

Jólin hefjast hjá okkur Þann 18. nóvember.
Jólahlaðborð í hádeginu alla daga vikunnar frá kl 11.30.
Jólahlaðborð öll kvöld frá kl. 19.00 nema á sunnudögum frá kl 18.00.
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Fljúgandi rass og rækjur
Ágúst Bogason, útvarpsmaður og nýráðinn fjölmiðlafulltrúi BSRB, og Þórunn Erlu- Valdimarsdóttir rithöfundur hlusta bæði
á erlendar fréttastöðvar. Ágúst á það til að missa af afmælum því hann kann ekki nógu vel á Facebook. Á þeim vettvangi segist
Þórunn vera kónguló. Júlía Margét Alexandersdóttir hitti rökstólapar vikunnar.

Á RÖKSTÓLUM
Hafið þið hist áður?
Þórunn: Nei, en ég þekki röddina
hans Ágústs. Reyndar ekki svo gott
að ég hafi hlustað á útvarpsþættina
en hann er með rödd eins og pabbinn (innsk. blm. Bogi Ágústsson
fréttamaður er faðir Ágústs). Ég
var fyrirfram glöð yfir að fá að hitta
Ágúst því Bogi er heimilisvinur í
sjónvarpinu og býður af sér góðan
þokka. Hann flytur fréttirnar í svo
fínu jafnvægi, með fréttapókerfeis.
En þú ert örugglega leiður á því
talað sé um pabba þinn – þannig að
ég bið að heilsa mömmu þinni.
Ágúst: Nei, ég kippi mér ekkert
upp við það. Hann er búinn vera í
sjónvarpinu að segja fréttirnar frá
því áður en ég fæddist.
Þórunn: Þannig að þú lifir þetta
alveg af.
Ágúst: Algjörlega. Ég finn engan
mun á því hvort hann eða Jóhanna
Vigdís eru á vakt, þetta er bara fólkið sem les fréttirnar. En sá sem er
að lesa fréttirnar er ekki sami maðurinn og ég fer í mat til á sunnudagskvöldum. Ekki alveg sami talandinn í röddinni. Ég þekki ekki
Þórunni og les því miður sjaldan
skáldsögur en ég hef þó lesið Sól í
Norðurmýri enda áhugamaður um
tónlist og ævisögur.
Þórunn: Þú ert að fara að starfa
fyrir stéttarfélag? Ertu þá ekki með
sterka réttlætistilfinningu – er ekki
betra að fara þarna inn af hugsjón?
Ágúst: Jú, ég held að það sé nauðsynlegt. Fólk á mínum aldri gerir
sér voða litla grein fyrir hvað stéttarfélög eru eða til hvers, af því að
í dag eru öll þessi réttindi sjálfsögð sem hafa þó fengist með mjög
langri baráttu. Áttar sig ekki á því
að bara fyrir nokkrum árum var
jafnvel líka unnið á laugardögum og
veikindadagar ekki til. Margt fólk
í kringum þrítugt notar til dæmis
alltaf veikindadaga tvisvar í mánuði
bara af því að það hefur rétt á því.
Það fólk er mjög meðvitað um réttindi sín en ekki endilega um skyldur. Öll réttindi fengust með baráttu
og þeim þarf að viðhalda.
Þórunn er fædd árið 1954 og
Ágúst árið 1980. Hvaða þjóðþekktu
persónur getur þú nefnt Þórunn
sem þú heldur að séu fæddar á 9.
áratugnum og hvaða þjóðþekktu
persónur getur þú nefnt Ágúst sem
eru fæddar sirka á fæðingarári
Þórunnar?
Ágúst: Ég hugsa strax um Valgeir
Guðjónsson og Jakob Frímann er
kannski ´52 módel. En það er enginn
sem ég er handviss um að sé fæddur 1954. Þessi kynslóð sem stjórnaði öllu og stjórnar kannski enn
þá svolítið miklu er aðeins eldri –
Davíð Oddsson, Geir Haarde, Össur
Skarphéðinsson. Þeir eru svona 49,
50, 51 módel. Kynslóð Þórunnar er
þá busar þegar þessi svakalega kynslóð valda- og áhrifamanna eru eldri
bekkingar í mennta- og gagnfræðiskólum landsins. Kannski hefur
1954 árgerðin þurft að líða eitthvað
fyrir það.
Þórunn: Ég man helst kollega,
unga rithöfunda. Kristínu Svövu
Tómasdóttur og Kristínu Eiríksdóttur, Hauk Má Helgason og Hauk
Ingvarsson – Sölvi Björn Sigurðsson er líka fæddur um 1980, held ég.
Bryndís Björgvinsdóttir er ofarlega
í huganum, því að hún var að vinna
barnabókaverðlaunin. Ég fylgist
ekki nógu vel með ungum þjóðþekktum persónum almennt, helst
leikurum, listamönnum.

Mávar í nýju ljósi
Að fréttum vikunnar. Vigdís Hauksdóttir þingmaður Framsóknarflokks þykir eiga setningu síðustu
daga – „Það mega sumir kasta
grjóti úr steinhúsi“ – sem hún
segir reyndar sjálf að hafi verið
orðaleikur. Hvaða vandræðalegu
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vörður á lífsleiðinni, að eignast
barn og barnabarn, þá er maður
svo heppinn að eiga von um genetíska framtíð. Ég hef meiri tilverurétt líka núna, sem amma, það er
meiri þörf fyrir mig og það er góð
tilfinning. Ég hef gaman af þróunarlíffræði og þar er sagt að kannski
lifi konur lengur að meðaltali því
að í gegnum þróunarsöguna hefur
verið meiri þörf fyrir ömmur en
afa. Til að vera með krílin.

Ágúst: Ég er ekki búinn að taka
eftir því sjálfur að útlitið hafi enn
breyst hjá mér en hef séð fólk
kvarta yfir því. Ég er svolítið á
Facebook út af illri nauðsyn. Það
fer mikið fram þarna og ég kemst
ekki upp með að fylgjast ekki með
út af vinnunni.
En sem dæmi um hvað ég er
lélegur notandi að þá hef ég misst
af afmælum vegna þess að það var
boðið í þau á Facebook og ég áttaði
mig ekki á boðinu. Ég skrifa lítið
þarna inni en set stöku „læk“ ef það
er eitthvað skemmtilegt. En ég er
meira bara að njósna. Ég vona að
með þessu nýja útliti verði almennir
viðburðir, tónleikar og slíkt aðskildir frá persónulegum viðburðum
svo að ég missi ekki af fermingarveislum. Það yrði góð viðbót.

Þórunn: Ég er dugleg á Facebook
og á helling af vinum, get ekki sagt
nei við þá sem vilja vera vinir
mínir. Ég hugsa að ég sé kónguló
frekar en veggjalús. Er ófeimin
við að skrifa því ég hef alla ævi
unnið við skriftir. Þar sem ég vinn
heima, eru fésin notaleg nærvera.
Ég dáist að þessu fyrirbæri því
þetta er í raun og veru framhald
dreifiblaða fyrri alda og kjaftaklúbba, sem hétu salons í París,
án þeirra hefði franska byltingin
ekki orðið.
Fésbók er kjaftaklúbbur alþýðunnar, fréttaveita, listaveita. Ég
læt breytingar á kerfi Fésbókar
ekki ergja mig, fýlupúkar fara
alltaf af stað við allar nýjungar
og kveina, en eftir nokkra daga er
allt gleymt og allir ánægðir.
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Veggjalús og kónguló
Að lokum. Þið eruð bæði á Facebook sem er að ganga í gegnum
nokkuð stórar breytingar um þessar mundir sem þó eru ekki komnar
í hús hjá öllum. Eruð þið duglegir
notendur?
Þórunn: Enn einar?

Internet hjá Símanum

Netvarinn tryggir öryggi
barna á netinu og verndar
þau gegn óvæntum hryllingi
Áskriftarleiðir Símans eru hraðar og öruggar. Netvarinn
fylgir með þeim öllum og möguleiki á Sjónvarpi Símans.
Hringdu núna í 800 7000 og veldu þína leið.

Viltu miklu
hraðara Internet?
Á siminn.is sérðu
hvort Ljósnetið er
komið til þín.
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Það næsta við að tjarga og fiðra
Fylgdust þið með mótmælum eða
tókuð þátt í eggjakasti ?
Ágúst: Ég fór oft á mótmælafundina árið 2009 en mér leið eins og ég
myndi ekki vita hverju ég væri að
mótmæla núna og fór ekki. Fyrirfram þótti manni mjög órætt hvort
það yrðu tveir viðstaddir eða tíu
þúsund manns, öfugt við það sem
var árið 2009 þegar maður fann
það vel áður að það var eitthvað
mikið að fara að gerast. Fólk hefur
oft verið duglegt að túlka mótmælin
sem stuðning við hinn eða þennan
en það virðist vera öll flóran sem
mótmælir núna. Sumir vilja örugglega betur vakúmpökkuð matvæli á
meðan aðrir vilja draga umsókn um
Evrópusambandsaðild til baka og
hengja útrásarvíkingana. Það eru
öfgar í alls kyns skrýtnar áttir. Ég
hélt reyndar að það yrði minna um
að dóti og drasli væri hent en það
virðist vera orðin hefð. Lögreglan
sagðist hafa haft það á tilfinningunni að eldra og virðulegra fólk
hefði verið að henda sem er öðruvísi
en oft áður. En maður á kannski að
forðast að túlka þetta öðruvísi en að
þetta sé almennt vonleysi.
Þórunn: Við þingsetninguna
í fyrra var ég fyrir tilviljun í
Austurstræti og flæddi með að
Alþingishúsinu. Þá skynjaði ég múgæsinguna á sjálfri mér, maður æsist
upp við trommurnar og reiðin bara
smýgur í mann. Tók ekki þátt í að
kasta neinu, það er villimennska,
næsti bær við að tjarga fólk og setja
á það fjaðrir. Daginn eftir lenti ég í
veislu með forseta Alþingis og var
hin vinsamlegasta við ágæta konu
sem ég hafði látið múginn æsa mig
upp í að „púa“ niður. Kamelljónið
var komið á annan stað, í annað hlutverk. Það er nauðsynlegt að prófa
að mótmæla, skynja reiði hópsálarinnar, þannig skilur maður Grikki
og þjáningar þeirra núna. Heimurinn virðist á leiðinni í stóra kreppu,
ég veit svo vel sem sagnfræðingur hvað stutt er í heimsstyrjöld og
mega hrylling og að allt getur gerst.
En ég trúi samt á framfarir því það
er hollara, til dæmis eru bleiur alltaf að batna og kaffihúsamenningin. Maður má ekki vera of gisinn
og viðkvæmur, það hjálpar ekkert.
Ég velti mér ekki of mikið upp úr
íslensku fréttunum og sofna út frá
útvarpi BBC.
Ágúst: Já, ég horfi oft einmitt á
dönsku fréttatímana sem og BBC
– þá er maður allavega með aðalatriðin á hreinu og missir ekki af
ef það er að gjósa einhvers staðar.
Þetta gerir manni mjög gott. Maður
sleppur við þessar litlu, íslensku neikvæðnisfréttir sem eru heilt yfir
ómerkilegar í stóra samhenginu.
Vegna starfa minna þarf ég reyndar að fylgjast með en þegar ég er
í sumarfríi og var í fæðingarorlofinu var voðalega gott að geta sleppt
kvöldfréttatímanum, síðum eins og
Skoðanir og lesa bara öftustu síðurnar í dagblöðunum.
Þórunn: Ísland hefur verið svo
þjóðernissinnað og við því full
mikið ofan í eigin koppi, það hjálpar
að hafa víðari sýn. Varðandi eggjakastið mikla nú í vikunni, þá gekk
það svo langt að það hefur öfuga
virkni, þeir sem grýttu þingmenn
gerðu í raun þinginu greiða því það
vakti samúð með þeim sem lentu í
þessari skelfilegu lífsreynslu.

Ný hlutverk
Fyrst við minntumst á bleiur – nú
eruð þið bæði frekar nýbúin að
eignast börn – þú Ágúst eignaðist þitt fyrsta barn fyrir sex mánuðum og Þórunn eignaðist sitt
fyrsta barnabarn. Hvernig er
tilfinningin?
Ágúst: Ég vissi engan veginn
hverju ég átti von á. Það voru allir
búnir að segja við mann að það
væri ekki hægt að lýsa þessu og
það er alveg rétt. En nú er maður
allt í einu orðinn miklu þroskaðri
og gáfaðri en vinir manns sem
eiga ekki börn og með þessa speki
alveg á hreinu núna. Það er helst að
maður skilur ekki í hvað tíminn fór
á kvöldin og um helgar áður.
Þórunn: Það er alveg dásamlegt
að verða amma. Þetta eru stórar

B

mismæli er ykkur minnisstæð?
Ágúst: Ég man einu sinni að kollegi minn í útvarpinu sagði „ríður
rækjum“ í útsendingu í staðinn fyrir
„ræður ríkjum“.
Þórunn: Það er ógeðslega fyndið.
Ágúst: Hann var að tala eitthvað
svo mikið að það kveikti enginn á
því fyrr en eftir á þegar einhver
benti honum á það. Þá var farið í
upptökuna til að kanna hvort þetta
hefði í alvöru verið svona og jú, það
passaði alveg.
Þórunn: Maður er hvatvís og sér
og segir alls konar vitleysu. Ég var
svo mikil borgarstelpa að ég fattaði ekki að mávar væru illir eggjaþjófar fyrr en vinkona mín, Jóhanna
Sveinsdóttir „matkráka“, sagði mér
það. Næst þegar ég sá máv fljúga
og ætlaði að dást að honum kom
skapandi hik – ég mátti ekki dást að
illfyglinu. Þá sá ég mávinn eins og
teikningu úr barnaskóla, benti og
sagði „fljúgandi rass“. Súrrealísk
skynjun er fyndin og hjálpar.
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SVEITASÆLA Í BÓNUS ALLA HELGINA !
FERSKUR

KJÖRFUGL

698
BÓNUS FERSKIR KJÚKLINGALEGGIR

698

1995

KR. KG

KR. KG

FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

KR. KG

BÓNUS FERSK KJÚKLINGALÆRI

FERSKUR

KJÖRFUGL

598
KR. KG

695

BÓNUS FERSKIR KJÚKLINGABITAR

FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR

998

SVEITASÆLA
Í BÓNUS UM
HELGINA
ÍSLENSKAR
LANdBÚNAÐARVÖRUR
Á FRÁBÆRU VERÐI

KR. KG

FERSKAR GRÍSAKÓTILETTUR

298

KR. KG

KR. KG

BÓNUS FERSKIR KJÚKLINGAVÆNGIR
B

998
KR. KG

FERSKUR ÚRB. GRÍSAHNAKKI

798

598

KR. KG

KR. KG

ferskt ali grísahakk
k

295

F
FERSKUR
GRÍSABÓGUR

KR. 1 KG

íslenskir tómatar 1 kg.

129
SÖLUFÉLAG GARÐYRKJUMANNA

GRAND SALAT 198 KR.
R

KR. 350 G

íslensk agúrka 350 g.

145
KR. KG

NÝJAR ÍSLENSKAR KARTÖFLUR Í LAUSU
GULLAUGA OG RAUÐAR

LAUGARDAGUR OPNUM KLUKKAN TÍU

SVEITASÆLA Í BÓNUS ALLA HELGINA !
Ferskt ókryddað

FULLELDUÐ ÍSLENSK
KJÖTSÚPA
ÞARF AÐEINS AÐ HITA !

998 KR. 1. LTR.

Ferskt jurtakryddað

1395

1395

KR. KG

KR. KG

ferskt sérskorið lambalæri - minna bein meira kjöt

1398
KR. KG

KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA

frosið lambalæri 1.ﬂokkur

1598
KR. KG

KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA

frosinn lambahryggur

998

3598

KR. KG

KR. KG

KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA

KAUPFÉLAG
KA
AUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA

frosinn lambabógur / framp.

frosið lambaﬁllet

1398

759

KR. KG

SLÁTURFÉLAG SUÐURLANDS : G RILL

895
KR. KG
ÍSLANDSLAMB HAUSTSLÁTRUN 2011

FROSINN HÁLFUR
LAMBASKROKKUR

KR. KG

KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA

579

498

KR. KG

KR. KG

SS ÓSOÐIÐ FROSIÐ SLÁTUR
LIFRARPYLSA 579 KR.KG

298

259

KR. KG

KR. KG

frosin lambahjörtu
u

BLÓÐMÖR 498 KR.KG.

frosin lambalifur

298
KR. DS

995
KR. KG

298

SKAGFIRSKUR

KR. 250 G

SVEITABITI 17% OSTUR

BÓNUS FETAOSTUR

GAMALDAGS SVEITAKÆFA
FRÁ KJARNAFÆÐI
Gerð úr kindakjöti án MSG
magn 250 grömm

LAUGARDAGUR OPNUM KLUKKAN TÍU
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Færði tæknina
til fólksins
„Hann hafði mjög sterka sýn á það hvernig hann gæti
fangað hug og hjörtu fólks,“ segir Ólafur Jóhann Ólafsson
rithöfundur, sem hafði töluverð kynni af Steve Jobs
vegna starfa sinna hjá Sony og Time-Warner.
Steve Jobs
1955-2011

H

þurfa margar hendur og margir hausar að
koma saman til að hlutirnir gangi upp. En
það sem gerir þetta mjög sérstakt í hans tilfelli er að það er mjög erfitt að segja annað
en að hann hafi sjálfur haft mjög bein áhrif
á þróun fyrirtækisins. Það út af fyrir sig er
mjög óalgengt og í þessu tilviki er það ekki
bara mýta, sem er búin til í söluskyni.“

Óvíst um afdrif Apple
Ólafur segir erfitt að segja til um hvernig
Apple muni reiða af, nú þegar Jobs er fallinn
frá.
„Þeir eru náttúrlega með mjög gott fólk
innanhúss og þeir hafa mjög sterka stöðu.
Þeir eiga eflaust margt á teikniborðinu og
eru búnir að draga upp næstu skref. Þannig að í næstu framtíð held ég að fátt breytist. Hins vegar er spurning hvað verður til
lengri tíma litið. Það verður fróðlegt að sjá
hvernig þeir bera sig til við þetta.“
Hann segir reyndar erfitt að greina á
milli persónu Jobs og fyrirtækisins sem
hann vann hjá.
„Stór fyrirtæki eru að vísu stór og það

Dauðinn lengi nálægur
Andláti Steve Jobs hefur verið líkt við dauða
stórstjarna á borð við Elvis Presley, John
Lennon, Michael Jackson, John F. Kennedy
og Díönu prinsessu.
Lát hans bar þó ekki brátt að, því hann
hefur glímt við krabbamein árum saman.
Hann greindist fyrst með krabbamein í
brisi fyrir sjö árum. Læknar sögðu honum
þá strax að hann ætti aðeins nokkra mánuði
eftir ólifaða, en hálfu ári síðar töldu læknar
sig hafa komist fyrir meinið. Næstu árin
virtist hann þó veiklulegur þegar hann kom
fram opinberlega, hann tók sér nokkur löng
veikindaleyfi og lést síðastliðinn miðvikudag, aðeins 56 ára gamall.
Dauðinn hafði reyndar verið honum hugleikinn lengi. Í magnaðri ræðu, sem Jobs
flutti við útskrift háskólanema í Stanford
árið 2005 sagðist hann jafnan hafa skoðað
líf sitt í ljósi dauðans, alveg frá því hann
var sautján ára og las einhvers staðar þessa
setningu: „Ef þú lifir hverjum degi eins og
hann væri þinn síðasti, þá hefurðu örugglega rétt fyrir þér einn daginn.“
„Eitt mikilvægasta verkfæri sem ég hef
nokkurn tímann kynnst til að hjálpa mér við
að taka stórar ákvarðanir í lífinu er að muna
að ég verð bráðum dauður,“ sagði hann í
ræðu sinni yfir ungum háskólanemum, um
það bil ári eftir að hann greindist sjálfur
fyrst með krabbamein.

ann var alltaf að reyna að
búa til eitthvað nýtt, brjóta
ísinn og færa út kvíarnar,“
segir Ólafur Jóhann Ólafsson rithöfundur, sem hafði
töluverð kynni af Steve
Jobs vegna starfa sinna erlendis, fyrst hjá
raftækjafyrirtækinu Sony og nú seinni árin
hjá fjölmiðlasamsteypunni Time Warner.
„Það er ekki langt síðan hann kom við og
átti fund með okkur.“
Þeir Ólafur Jóhann hittust fyrst árið 1986
þegar Ólafur var nýbyrjaður að vinna hjá
Sony í Kísildalnum svokallaða í Kaliforníu,
þar sem tölvufyrirtækin spruttu upp eins
og gorkúlur.
Töluvert samstarf var á milli Sony og
Apple á þessum árum, því Sony framleiddi
ýmsan búnað í tölvurnar frá Apple, svo sem
diskadrif og harða diska.
„Ég var auðvitað bara strákur þarna, en
samskiptin voru töluverð því hvorugt fyrirtækjanna var með mikið batterí. Við vorum
fáliðuð og þau voru líka fáliðuð.“

Bjó til tæki fyrir almenning
Þessi afstaða hefur kannski átt stóran þátt í
þeim árangri sem Jobs náði, með því að setja
á markað tæki sem almenningur tók opnum
örmum, allt frá fyrstu Apple- og Macintoshtölvunum til iPod-tónlistarspilaranna, iPadspjaldtölvanna, iPhone-snjallsímanna og annarra nýjunga, sem streymdu frá fyrirtækinu.
Ólafur Jóhann segir að kostir hans hafi
ekki síst verið fólgnir í því hvernig hann sá
fyrir sér að tæknin gæti komið venjulegu
fólki að notum í daglegu lífi.
„Hann var náttúrulega leiftrandi klár.
Hann var samt enginn tæknimaður, þannig. Hann var ekki í því að prógrammera eða
skrúfa saman græjur eða hanna þær, þótt
hann hafi auðvitað skilið það allt saman. Það
sem hann hafði hins vegar var tilfinning fyrir
því hvað gæti gengið saman og hvað gæti nýst
fólki. Það loðir svolítið við tæknimenn að þeim
hættir til að búa til tæki fyrir sjálfa sig og vini
sína sem eru eins og þeir. Og gleyma þá hinum
almenna neytanda. Það kunni hans hins vegar
og hann kunni líka að hrífa fólk með sér og
var mikill eldhugi. Svo hafði hann mjög
sterka sýn á það sem hann hélt geta fangað
hug og hjörtu fólks og hvernig hægt væri að
taka tækni og gera hana þannig úr garði að
almenningi myndi finnast hún aðlaðandi, og
það gerði held ég útslagið.“
Endurtók leikinn
Þeir Ólafur Jóhann hittust meðal annars árið
1996 þegar Jobs var að taka við Apple á nýjan
leik, eftir að hafa verið áratug í burtu. Þann
áratug hafði hann notað bæði til að byggja
upp tölvuteiknimyndir hjá Pixar-fyrirtækinu
og þróa Next-tölvutæknina, sem síðar varð
grunnurinn að endurreisn Apple-tölvanna.
„Hann var á þessum tíma að hitta menn
sem hann þekkti úr bransanum, taka púlsinn

og leggja á ráðin um það sem fram undan
væri,“ segir Ólafur Jóhann, en segir það
oftúlkun, sem skrifað var um á sínum tíma,
að Jobs hafi verið að falast eftir sér til stjórnunarstarfa hjá Apple.
„Þegar þetta gerðist voru margir búnir að
afskrifa Apple. Þeir voru einfaldlega búnir að
tapa fyrir Microsoft. Eftir að Steve fór höfðu
ýmsir forstjórar komið og farið og enginn
þeirra staðið sig neitt vel.“
Ólafur Jóhann segir það vera einsdæmi í
þessum bransa að menn komi aftur eftir að
hafa hætt hjá fyrirtæki sem þeir byggðu upp.
„Við getum talið upp þá alla sem hafa búið
til stórfyrirtæki og enginn þeirra, svo ég viti
eða muni, hefur gert það sem Steve gerði,
sem gerir þetta tvisvar. Hann kom þarna inn
aftur og í rauninni endurtekur leikinn − en
á mun hressilegri hátt. Hann smíðar þetta
veldi upp á nýtt og það gerir hann í rauninni
einstakan.“

Mótmælendur setti hljóða
Það segir sína sögu að meira að segja mótmælendur á Wall Street í New York setti
hljóða þegar fréttirnar af láti hans bárust
á miðvikudag. Þar hefur stór hópur fólks
komið saman daglega í nærri þrjár vikur
og mótmælt græðgi fjármálafólksins í Wall
Street.
Þótt fyrirtæki Jobs hafi malað gull fyrir
þá sömu auðkýfinga, sem mótmælin beinast
gegn, þá datt engum í hug að Jobs væri af
sama sauðahúsinu.
„Við höfum misst eitthvað sem við fáum
aldrei aftur,“ sagði Steve Wozniak, sem stofnaði Apple-fyrirtækið upphaflega með Steve
Jobs. „Ég lít samt þannig á málið, að það hve
fólk hefur hrifist af afurðunum sem hann
lagði svo mikið í að skapa, sýni okkur að hann
hafi fært heiminum mikið af lífi.“

■ AFREKASKRÁ FRUMKVÖÐULS
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Steve Jobs stofnar tölvufyrirtækið Apple ásamt fleirum

Apple fyrirtækið skráð
á markað

Apple kynnir
Macintosh-tölvurnar

Jobs hættir hjá Apple
í kjölfar ágreinings

Jobs stofnar NeXT
tölvufyrirtækið

Jobs kaupir Pixarteiknimyndaverið

Jobs snýr aftur til Apple

1998
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iMac tölvurnar koma
á markað

iPod tónlistarspilari
á markað

Veftónlistarverslunin
iTunes opnuð

iPod Shuffle og iPod
Nano á markað

iPhone snjallsíminn
á markað

App-verslun opnuð
á Netinu

iPad spjaldtölvur koma
á markað

iPad 2 og iPhone 4S
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Kaffi Garður Skútuvogi opið til kl. 17 um helgar.
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kr.

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík
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Eldfjallasalur
í iðrum jarðar
Ofan við Heiðmörk, í 25 mínútna akstursfjarlægð frá
Reykjavík, standa Þríhnúkar, gígþyrping umkringd hrauni.
Í miðgígnum er á 120 metra dýpi að finna opna hvelfingu
sem eitt sinn var kvikuhólf eldstöðvar. Vilhelm Gunnarsson
ljósmyndari komst að því í vikunni að hvelfingin er stórbrotinn og litskrúðugur eldfjallasalur sem á engan sinn
líka í heiminum. Uppi eru hugmyndir um að opna hvelfinguna brátt fyrir almenningi og ljóst er að hún gæti orðið
magnaður ferðamannastaður.

afmælisboð
VERIÐ VELKOMIN

Á 3JA ÁRA AFMÆLISHÁTÍÐ
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Hlýrabolur úr léttu og teygjanlegu
bómullarefni. Litir: Svartur, dökkbleikur,
fjólublár. Dömustærðir.

BCè99K@C9F

* + 0'

>C¤J@C<>KK@C9FK@CBCè99=yC8>8

( ' 0 0'
]lcckm\i(+%00'

, 0 0'

* + 0'

IPBvI<>LC8K<

<E<I><K@:JD@II8G8EK

<E<I><K@:JC@J<KK<K8EBKFG

Æﬁnga- og hlaupaskór. Þægilegt
snið og góð dempun. Dömustærðir.

Æﬁngabuxur úr teygjanlegu DRI PLUSefni með öndun. Dömustærðir.

Hlýrabolur úr teygjanlegu DRI PLUS-efni með öndun. Litir: Svartur,
bleikur, fjólublár. Dömustærðir. Fæst aðeins á Bíldshöfða og í Lindum.
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Æﬁngabolur úr teygjanlegu DRI PLUS-efni með öndun.
Litir: Svartur, bleikur, fjólublár. Dömustærðir.

Kvartbuxur úr teygjanlegu DRI PLUSefni með öndun. Dömustærðir.

Rennd peysa úr teygjanlegu DRI PLUS-efni
með öndun. Dömustærðir.
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Kynningarblað
Sjónvörp
Þrívídd
Þráðlaus netkort
Söguleg augnablik
á skjánum
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Spennandi nýjungar
Sjónvarpsmiðstöðin, sem fagnar 40 ára afmæli í ár, selur sjónvörp frá mörgum stærstu raftækjaframleiðendum heims. Panasonic er þar á meðal og
hefur framleiðandinn hlotið fjölda viðurkenninga og er stöðugt að þróa nýjungar.
jónva r psm iðstöði n va r
stofnuð árið 1971 og fagnar
Japanski
því 40 ára afmæli í ár. Fyrstu
raftækja framárin var fyrirtækið í litlu húsnæði
leiðandinn Panasonic er
við Þórsgötu og sinnti aðallega
viðgerðum en fljótlega jókst inneinn virtasti
flutningur á raftækjum og stækka
framleiðandi heims á
þurfti verslunina.
sviði sjónvarpstækja og
Árið 1979 f lutti fyrirtækið í
hafa margar nýjungar
Síðumúla 2, þar sem verslun
litið dagsins ljós
fyrir tækisins er enn þann dag í
undanfarin ár.
dag. Þjónustudeild Sjónvarpsmiðstöðvarinnar var lengi vel í
sama húsnæði og verslunin en var
flutt í rúmbetra húsnæði í Síðuverið að fá mjög jákvæða umfjöllmúla 4 þegar verslunin var stækkun í fagtímaritum og hlotið fjöluð enn frekar fyrir um 15 árum.
mörg verðlaun þrátt fyrir að hafa
„Eins og nafnið gefur til
eingöngu verið á markaðnum í
kynna er aðaláhersla Sjónvarpsstuttan tíma, auk þess að hafa
miðstöðvarinnar á sjónvarpshlotið hin virtu EISA-verðlaun,“
tæki en einnig höfum við upp á að
segir Ólafur Már.
bjóða mikið úrval raftækja, svo
Hann bendir á að á IFA, stærstu
sem heimabíó, hljómtæki, ferðaraftækjasýningu Evrópu, sem var
tæki, flakkara og myndspilara auk
haldin núna í september, hafi
myndavéla, sjónauka og minnmargir framleiðendur sýnt svoiskorta og því má segja að úrval
kölluð „SmartTv“ þar sem samfyrirtækisins sé mjög fjölbreytt,“
spil sjónvarps við mörg önnur
segir framkvæmdastjórinn Ólaftæki, svo sem snjallsíma og spjaldur Már Hreinsson.
tölvur, hefur aukist til muna með
Ha n n seg i r Sjónva r psótal möguleikum. „Panasonic er
Ólafur Már segir nýju Panasonic-sjónvarpstækin hafa verið að fá mjög jákvæða umfjöllun í fagtímaritum og hlotið fjölmörg verðlaun
enginn eftirbátur þegar að þessu
miðstöðina alla tíð hafa lagt þrátt fyrir að hafa einungis verið á markaðnum í stuttan tíma.
MYND/STEFÁN
áherslu á að bjóða vandaðar vörur
kemur og hefur undanfarin ár
á mjög viðráðanlegu verði og selur framleiðandi heims á sviði sjón- myndina og fylgir hún með öllum myndum í þrívídd og þannig öðl- verið að þróa Viera Connect, sem
í dag sjónvörp frá mörgum stærstu varpstækja og hafa margar nýj- 3D-sjónvarpstækjum frá Pana- ast eldri myndir nýtt líf í nýju þrí- tengir sjónvarpið við veraldarvefraftækjaframleiðendum heims, ungar litið dagsins ljós undanfar- sonic.“
víddarsjónvörpunum frá Pana- inn auk þess sem hægt er að stýra
til dæmis Enox, Finlux, Grundig, in ár,“ segir Ólafur Már. „Þar ber
Ólafur Már segir ekki endi- sonic.
tækinu með einföldu forriti í gegnJVC, Philips, United, Toshiba og fyrst að nefna þrívíddartæknina lega þurfa að horfa á mynd sem
„Gervihnattamóttakari er í um Android eða iPhone-snjallsíðast en ekki síst Panasonic.
sem Panasonic hefur þróað meðal var gerð í þrívídd til að njóta þrí- mörgum tækjum í dag til að fækka síma. Þannig má fara á Facebook,
„Japanski raftækjaframleið- annars í samstarfi við leikstjórann víddar, því Panasonic býður upp tækjum og snúrum og eins hafa spjalla í gegnum Skype eða fara í
andinn Panasonic er einn virtasti James Cameron sem gerði Avatar- á að breyta venjulegum tvívíðum nýju Panasonic-sjónvarpstækin leiki með einföldum hætti.“

S

BESTA PLASMASJÓNVARPIÐ
B

ÓLYMPÍULEIKARNIR Í ÞRÍVÍDD

P
Panasonic
TXP50VT30 var valið besta plasmassjónvarpið af EISA-samtökunum nú í ágúst. Í
u
umsögn um tækið segir meðal annars að tækið
ssameini fjölmargar tækninýjungar og bjóði upp á
ó
ótrúleg myndgæði bæði í tví- og þrívídd.

Panasonic hefur stutt Ólympíuleikana í meira en 20
n
ár, og Ólympíuleikarnir 2012 í London verða þar engin
undantekning heldur verða þeir fyrstu leikarnir sem
sýndir eru í þrívídd. Panasonic er þar í fararbroddi og
mun sjá um allan þrívíddarbúnað á leikunum.


2011-2012


PLASMA TV
Panasonic TX-P50VT30

Nr. 06-07/11

Panasonic TX-P55VT30

Þetta margverðlaunaða Panasonic NeoPlasma Smart TV sjónvarp gefur þér frábæra mynd með
nýjustu plasma tækninni í bæði 2D og 3D. Uppgötvaðu hina fullkomnu hreyfingu, skerpu, bjartari
liti og dýpri svartan tón. Njóttu þess að skoða úrval af internetinu beint í sjónvarpinu.

NeoPlasma - einfaldlega heillandi!

STOFNAÐ 1971
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Hagur neytenda að leiðarljósi
G
ríðarleg þróun sjónvarpstækja síðustu
ár hefur skilað áhorfandanum þeirri tilfinningu að hann sé sjálfur á staðnum
þegar hann horfir á sjónvarpið. Þrívíddartækjum fjölgar stöðugt og það er viss upplifun að
horfa á þrívíddarmynd í góðu sjónvarpi, eitthvað sem allir geta gert í næstu verslun ELKO.
Ég hef líka fulla trú á að sjónvarpsútsendingar í þrívídd verði í boði hér á landi fyrr en flesta
grunar,“ segir Guðjón Júlíusson, vörustjóri
sjónvarps- og hljómtækjadeildar ELKO.
Guðjón bendir á að sum þrívíddartæki bjóði
upp á að breyta venjulegri mynd í þrívídd.
Hægt er að horfa á þrívíddarmyndir með öllum
BluRay-spilurum sem styðja þrívídd og einnig
er hægt að horfa á þrívíddarmyndir og spila þrívíddartölvuleiki með Playstation 3. Nettengjanlegum tækjum fjölgar einnig, sum með þráðlausu neti en önnur með snúrutengingu.

ELKO býður yfir 80
mismunandi
sjónvarpstæki
„Flottustu tækin eru með innbyggt þráðlaust netkort, internetvafra og tengingu við
Facebook, Google Talk, Skype og fleira, en flest
nettengjanleg tæki styðja við DLNA-tæknina
svo hægt er að tengjast við önnur samhæfð tæki
heimilisins og horfa á myndbönd, skoða ljósmyndir og hlusta á tónlist af PC-tölvu,“ segir
Guðjón.
ELKO býður yfir 80 mismunandi sjónvarpstæki frá helstu framleiðendum, svo sem Samsung, Sony, Philips, LG, Panasonic, Toshiba
og fleirum. Sjónvörpin eru sýnd á risastórum
sjónvarpsveggjum í öllum verslunum ELKO
og tengd með HD-tengingu. Það er því hægt
að horfa á HD-sjónvarpsútsendingu, sem auð-

Guðjón Júlíusson, vörustjóri sjónvarps- og hljómtækjadeildar ELKO, segir alla geta fundið sjónvarpstæki við sitt hæfi í verslunum ELKO.

veldar viðskiptavinum að sjá muninn á tækjunum. Öll tækin eru einnig í boði í vefverslun ELKO.is en þar er hægt að bera saman eiginleika tækjanna á einfaldan hátt og gott að
kynna sér tækin á ELKO.is áður en haldið er í
verslun. Í gegnum ELKO.is og símsölu ELKO er
einnig hægt að kaupa sjónvarp og fá sent út um
allt land gegn vægu gjaldi.
„Við aðstoðum viðskiptavini okkar við að
finna tæki sem hentar hverjum og einum. Hafa
þarf í huga að stærð tækis henti því rými sem

það á að vera í en ágætis viðmið er 15 tommur
á hvern metra frá sófa að sjónvarpi,“ segir Guðjón. „Einnig er mikilvægt að geta tengt myndlykla, myndspilara, leikjatölvu og fleira við
sjónvarpið. Flestir eldri myndlyklar eru ekki
með HD-tengingu en hægt er að skipta gamla
myndlyklinum út fyrir nýjan HD-myndlykil.
Plasma, LCD og LCD með LED-sjónvarpstæki
eru til í öllum helstu stærðum í ELKO svo allir
ættu að geta fundið tæki við sitt hæfi.“
ELKO hefur hag neytenda ávallt að leiðar-

!
Ð
I
L
A
V
R
Ú
U
i!
Ð
ð
o
A
b
Ð
í
p
O
r
vö rar í boði!
SK
n
ó
j
s
i
d
n
ila
na

0% VEXTIR
3% lántökugjald og 325 kr. greiðslugjald á hverja borgun. Sjá nánar á www.elko.is
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Yfir 40
32”
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x108
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- LED

40”

D
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1920

ljósi og býður upp á 30 daga verðvernd sem
tryggir neytendum lægsta verðið í 30 daga eftir
kaup. Ef aðrir hafa lækkað verð sitt endurgreiðir ELKO viðskiptavinum mismuninn og 10% af
mismuninum að auki. Til viðbótar hefur neytandinn kost á að skila tækinu innan 30 daga,
velja nýtt eða fá endurgreitt þó að hann hafi
notað tækið eða prófað yfir þessa daga, tækið
þarf bara að vera í upprunalegu ástandi.
Boðið er upp á 12 mánaða vaxtalaus lán í
öllum verslunum ELKO.

i

teng

269.995

2,99 cm

89.995
eða 8.050 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust lán, alls 96.600 kr.

32VLC6120C. Vandað 32” LCD sjónvarp með upplausn 1920x1080 og stafrænan móttakara
sem gefur mjög skýra mynd. Tengimöguleikar eru 3xHDMI, 1xScart, 1xComponent, 1xRCA,
1xVGA, 1xLoftnet og 2xUSB sem gerir þér kleift að horfa á myndbönd, skoða ljósmyndir og hlusta
á tónlist beint af USB minnislykli.

eða 23.500 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust lán, alls 282.000 kr.

40”
UE40D6755XXE. Fullkomið 40” 3D FullHD LED sjónvarp frá Samsung. Tækið er 200Hz með upplausn
1920x1080 og stafrænan móttakara sem gefur mjög skýra mynd. Tækið er með innbyggðan vafra til að skoða
netsíður og “Allshare” hugbúnaðurinn gerir þér kleift að tengjast þráðlaust við t.d. PC tölvu með DLNA tækninni
og horfa þannig að myndbönd, hlusta á tónlist og skoða myndir úr PC tölvunni. Tengimöguleikar eru 4xHDMI,
1xScart, 1xComponent, 1xHeyrnartólatengi, 1xVGA, 1xRF, 1xLAN, 1xWiFi, 1xUSB sem gerir þér kleift að horfa
á myndbönd, skoða ljósmyndir og hlusta á tónlist beint af USB minnislykli eða hörðum diski í sjónvarpinu, einnig er
hægt að taka upp á harðan disk úr sjónvarpinu. Þetta er tæki sem allir ættu að skoða.

9.995
DVPSR150B. Vandaður DVD spilari sem spilar
DVD/CD og styður MP3/JPEG/DivX afspilun.
Tengist með scart snúru í sjónvarp.
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HETTHI
Stækkanleg eikarborð

PINK DREAM Tungusófi
Stærð: 292X160

Tilboðsverð: 206.100,-

Stærð: 200(288)X110cm

Stærð: 160 (248)X100cm

169.900,-

Verð:

Verð:

189.900,-

HETTHI Eikarskenkur
Stærð: 180X45XH:125cm
Verð:

195.000,-

AMBER Tungusófi
Stærð: 290X165

Tilboðsverð: 205.700,-

MIKIÐ ÚRVAL AF FALLEGUM HÚSGÖGNUM

FATCAT tungusófi
Færanleg tunga
Stærð: 320X165

Tilboðsverð:

219.600,CHANARAL
armstóll
Verð: 39.900,-

RONNE stóll
RO
Verð: 29.900,Ver
BA
BAR
AR Lady
L d R
Rockk
Verð: 105.000,-

KUND tungusófi

HETTHI

Stillanlegir höfuðpúðar

Hvítt Háglans

Stærð: 303X168

Tilboðsverð:

Vegghengdur skenkur

238.500,-

Breidd: 180cm
Verð:

ROMEO leðurtungusófi
Stærð: 320X165
Verð:328.000,-

Opið mán-fös: 10:00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00-16.00 - Sun: 10.00-16.00

149.900,-

Stækkanlegt borð
Stærð:180(268)X100

159.900,-

Verð:

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 5444420 - www.egodekor.is
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Sögulegar stundir á
sjónvarpsskjánum
Mynd segir meira en mörg orð. Það eru orð að sönnu og sannast helst á því að mörgum stundum úr sögunni er
haldið lifandi með eftirminnilegum upptökum. Hér eru nokkur atvik sem greypt eru í minni manna um allan heim.
● Margar stúlkur kiknuðu í hnjánum þegar þær
sáu Elvis Presley fyrst í sjónvarpinu á sjötta
áratugnum. Það hvernig hann hnykkti til
mjöðmum í villtum dansi þótti einkar ögrandi.
● Kappræður Kennedys og Nixons í sjónvarpi
árið 1960. Þó að Nixon hafi unnið kappræðurnar heilluðust áhorfendur af hinum myndarlega
og vel máli farna John F. Kennedy. Það lagði
grunninn að sigri hans í forsetakosningunum.
● „Ég á mér draum,“ sagði Martin Luther King
Jr. svo eftirminnilega 28. ágúst 1963. John F.
Kennedy, sem fylgdist með ræðunni í sjónvarpi, bauð baráttumanninum í Hvíta húsið í
kjölfarið.
● Langflestir Vesturlandabúar hafa einhvern tíma
séð upptökuna af morðinu á John F. Kennedy
árið 1963.
● Bítlaæði rann á unga fólkið fyrir alvöru vestanhafs eftir að Bítlarnir spiluðu í þætti Ed Sullivan
árið 1964.

● Útsendingin frá því er Neil Armstrong tók
fyrsta skrefið út á víðáttur tunglsins árið 1969
er greypt í minni margra.
● Richard Nixon sagði af sér í sjónvarpsávarpi
árið 1974 vegna Watergate-hneykslisins.
● Grínþátturinn Saturday Night Live var frumsýndur árið 1975 og lifir góðu lífi enn í dag.
● Íbúar alls heimsins sátu límdir við skjáinn þegar
Karl Bretaprins og Díana Spencer gengu í það
heilaga árið 1981. Talið er að um 750 milljónir
hafi fylgst með.
● Tónlistarstöðin MTV sendi út í fyrsta sinn árið
1981.

hendur Kína vegna mannréttindabrota.
● Fall Berlínarmúrsins árið 1989 var
eftirminnilegur sjónvarpsviðburður,
þegar Þjóðverjar úr vestri hjálpuðu
löndum sínum úr austri yfir
múrinn.
● Upptaka af því þegar lögreglumenn gengu í skrokk á Rodney
King árið 1991 vakti mikla athygli.
Þegar lögreglumennirnir voru
sýknaðir brutust út óeirðir á
götum Los Angeles.

● Margir tóku andköf þegar geimferjan Challenger sprakk í loft upp í beinni útsendingu árið
1986.

● Mest spilaða upptaka ársins 1994
hefur að öllum líkindum verið þegar lögregla
veitti bíl leikarans og íþróttamannsins
O.J. Simpson eftirför þar sem hann var
grunaður um morðið á konu sinni.

● Upptaka af blóðugum átökum milli mótmælenda og hers á Torgi hins himneska friðar í
Peking leiddi til alþjóðlegra refsiaðgerða á

● Áhrifamesti sjónvarpsviðburður síðari
ára er að sjálfsögðu hryðjuverkaárásin á
Tvíburaturnana árið 2001.
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We were on a
break
Friends

Svona er Ísland
í dag
Jón Ársæll Þórðarson

Á ég að
sprauta
honum?

D’oh!
The Simpsons

Heilsubælið í Gervahverfi

2

Logi Bergmann
Langaði að byrja í 18 ár

3

Edda Andrésdóttir
Hei, sjáðu!

4-5

Topp tíu á Stöð 2
bestu þættirnir í sögu Stöðvar 2.

Hvers konar
tegund af steik
ertu eiginlega?
Dagvaktin

8

Ari Edwald
Framúrskarandi dagskrá í 25 ár

2 ● fréttablaðið ● stöð 2 25 ára
● TAKK ÁSKRIFENDUR!
Stöð 2 hefði aldrei náð að
blómstra í 25 ár án áskrifenda.
Það er stór hópur sem hefur verið
með okkur svo til frá upphafi.
Þessi fasti kjarni, sem kemur því
til leiðar að við getum framleitt
íslenskt sjónvarpsefni og keypt
erlent efni, þætti og bíómyndir.
Án þessa fólks væri Stöð 2 ekki til.
Einn þessara tryggu áskrifenda
er Sigurður Sigurðsson, forstöðumaður hjá Orkuveitu
Reykjavíkur. Hann og kona hans
Lilja Sörladóttir hafa verið með
samfellda áskrift að Stöð 2 í 25 ár.
„Ég held að við höfum keypt
okkur áskrift þegar þetta byrjaði
á sínum tíma af forvitni og nýjungagirni,“ segir Sigurður. „Svo
var maður líka óánægður með
ríkissjónvarpið og hvað dagskráin var fábrotin þar. Það var
allt svo spennandi í kringum Stöð
2, menn á tánum og gaman að
styðja við þetta góða framtak.“
- Hefur einhvern tíma
hvarflað að þér að hætta að vera
áskrifandi?
„Nei, það hefur aldrei komið til
greina að hætta með Stöð 2. Mér
finnst líka dagskrárúrvalið hafa
batnað eftir að erlendu rásirnar
bættust við með fjölvarpinu,
þá er úrvalið enn þá meira. Við
horfum mikið á sjónvarp hjónin
og þá sérstaklega klassíska leynilögregluþætti, Taggart, Inspector
Barnaby, við tökum það fram yfir
X Factor. Mér finnst stundum
hávaðinn aðeins of mikill á Stöð
2! En við hlökkum mikið til að sjá
nýju íslensku framhaldsþættina
Heimsendi. Stöð 2 hefur gert
mjög mikið af góðu íslensku efni í
gegnum árin og skýtur ríkissjónvarpinu alveg ref fyrir rass í þeim
efnum.“
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Fyrsti starfsmaður á plani!
Ragnar Bragason leikstjóri markaði ákveðin kaflaskil í íslenskri
sjónvarpssögu með samstarfsmönnum sínum þegar Næturvaktin varð til á Stöð 2. Mörgum
þótti djarft að Stöð 2 skyldi veðja
á nýtt íslenskt sjónvarpsefni en
þvílík sprengja! Vaktaþáttaraðirnar urðu þrjár, Næturvaktin, Dagvaktin og Fangavaktin,
og eru þær eins og bautasteinar
þegar horft er yfir sögu íslenskra
framhaldsþátta í sjónvarpi síðustu 25 ár.
- Það má óhikað segja, Ragnar, að þetta sjónvarpsefni hafi
brotið blað í íslenskri sjónvarpsþáttaframleiðslu. Ertu sammála
því þegar þú horfir til baka?
„Að minnsta kosti finnur
maður enn þá fyrir þeim áhrifum sem þættirnir höfðu á íslenska
menningu. Maður heyrir frasa
eins og „Já sæll“ og „starfsmaður á plani“ mjög reglulega í öllum
stigum þjóðfélagsins og hjá fólki
á öllum aldri. Vinsældirnar urðu
einnig til þess að sjónvarpsstöðvarnar fóru að framleiða leikið efni
í miklu meiri mæli en áður þekktist og metnaðurinn varð meiri.
Það var það jákvæðasta sem
kom út úr þessu. En svo hefur
líka verið gaman að fylgjast
með því hversu vel hefur verið
tekið í Vaktaseríurnar erlendis.
Næturvaktin var meðal annars
sýnd á BBC, sem var einstaklega
ánægjulegur árangur.“
- Nýja þáttaröðin Heimsendir
er að hefjast á Stöð 2. Hennar
hefur verið beðið með mikilli eftirvæntingu eftir velgengni Vaktaþáttaraðanna. Hvaða leiðir valdir þú að fara við undirbúning, skrif
og tökur á þessari þáttaröð?
„Ég hef komið mér upp ákveðinni vinnuaðferð sem ég hef notað
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„Það var óvenju langur þróunartími á handritinu að Heimsenda. Við lögðum á okkur
mikla rannsóknarvinnu og ég vann,” segir Ragnar Bragason leikstjóri.

alveg frá því fyrir Næturvaktina
og hef haldið mig við síðan. Það
er að fá leikarana í sköpunarferlið
frá upphafi. Það var óvenju lang-

ur þróunartími á handritinu að
Heimsendi. Við lögðum á okkur
mikla rannsóknarvinnu og ég
vann hátt í fimm mánuði með leik-

arahópnum við persónusköpun og
spuna áður en að tökum kom. Að
þessu stendur líka nánast sama
fólk og hefur verið með mér í síðustu fimm stóru verkefnum.“
- Möguleikar! Þú og þitt samstarfsfólk hafið sýnt að það er allt
hægt þegar kemur að leiknu íslensku sjónvarpsefni. Hvað þarf
að gerast til að þessi atvinnugrein
haldi áfram að blómstra?
„Gott efni elur af sér. Á meðan
standardinn er hár verður eftirspurn eftir meiru af góðu efni.
Fyrir hið svokallaða hrun var
kominn skilningur stjórnvalda á
að það þyrfti að styrkja stoðir íslenskrar kvikmyndagerðar með
aukinni fjárfestingu. Hún skilar
sér margfalt, bæði fjárhagslega
en fyrst og fremst í menningarlegum verðmætum.
Íslensk menning er okkar mikilvægasta útflutningsgrein því
hún hefur svo víðtæk áhrif. Íslensk kvikmyndagerð berst í
bökkum þessa dagana vegna
stórvægilegs niðurskurðar og
við munum ekki halda það mikið
lengur út.“
- Að síðustu og þú sleppur ekki
við þá spurningu! Hvaða þætti á
Stöð 2 manstu fyrst eftir, þú varst
örugglega fæddur, er það ekki,
fyrir 25 árum?
„Ég var fimmtán ára þegar
Stöð 2 fór í loftið og man mjög
vel eftir því kvöldi eins og flestir
sem voru með viðtæki í stofunni
hjá sér. Þetta var mikill viðburður og þó að byrjunin þetta kvöld
hafi verið brösug var stöðin mjög
fljót að sanna sig og verða hluti af
íslenskri menningu.
Ég held að Heilsubælið hafi
verið fyrsti þátturinn sem maður
lét ekki fram hjá sér fara. Enda
leikið efni.“

Íslensk dagskrárgerð er
styrkur Stöðvar 2

● LOGI BERGMANN „Ég man eftir því þegar Stöð 2 fór í loftið. Mér
fannst hún alveg fáránlega töff og man eftir að hugsa um að mig langaði
til að vinna þarna. En það tók tæp 18 ár.
Reyndar kom það til tals árið 1993 og þá sem íþróttafréttamaður. En
úr því varð ekki og nokkrum árum síðar munaði reyndar ótrúlega litlu.
Þá var samningurinn tilbúinn og ekkert eftir annað en að renna til Páls
Magnússonar og skrifa undir. Á síðustu stundu hætti ég við og man eftir
reiðilestrinum frá honum í símann.
Svo gerðist þetta loksins í september 2005. Því fylgdi náttúrlega
heilmikil dramatík en ég hef aldrei séð eftir því. Stöð 2 er gríðarlega
skemmtilegur vinnustaður og hér er alltaf eitthvað nýtt að gerast. Stöðin
hefur verið á mikilli siglingu síðustu ár og í fararbroddi í framleiðslu íslensks efnis.
Breytingin, á þeim 25 árum sem liðin eru síðan stöðin fór í loftið, er
nánast eins og bylting. Bara tæknibreytingarnar hafa verið svo ótrúlegar,
svo maður nefni ekki hvernig viðhorfið hefur breyst.
Ég held að við eigum eftir að sjá miklar framfarir á næstu árum. Og
ég held að Stöð 2 hafi fetað rétta braut í því að skapa sér sérstöðu með
íslensku efni. Framtíðin og sjálfstæði stöðvarinnar liggur fyrst og fremst
í því að halda áfram á þeirri braut. Og ég hef engar áhyggjur af því
hvernig henni vegnar á næstu árum.“

„Íslandsbanki og Íþróttabandalag
Reykjavíkur hafa átt í samstarfi um
Reykjavíkurmaraþonið undanfarin
átta ár. Þetta er eitt af þeim verkefnum sem bankinn er hvað stoltastur af að tengjast og hefur alltaf
lagt mikinn metnað í. Eitt af því var
að bjóða upp á vefinn www.hlaupastyrkur.is síðastliðið ár. Þar gefst
fólki tækifæri á að hvetja hlaupara og leggja um leið sitt að mörkum við að leggja góðum málefnum lið. Við ákváðum að leita nýrra
leiða og hófum samstarf við Stöð
2 til að kynna þetta verðuga verkefni í sameiningu. Ísland í dag
setti upp skemmtilega keppni milli
tveggja liða sem voru mönnuð þjóðþekktum persónum sem ákváðu að
safna áheitum fyrir góð málefni. Er
skemmst frá því að segja að árangurinn lét ekki á sér standa, þjóðin
tók höndum saman og safnaði áheitum sem aldrei fyrr. Við vorum í sjöunda himni þegar við héldum uppskeruhátíðina með ÍBR í byrjun
september og færðum við góðgerðarfélögum landsins söfnunarfé að
upphæð 43.654.858 kr. sem hlauparar höfðu safnað.
Við heyrðum jafnframt að svo
mikil hlaupastemning hefði skap-

Hólmfríður Einarsdóttir markaðsstjóri Íslandsbanka: „Ég sem markaðsmanneskja
fagna líka þeirri nýbreytni stöðvarinnar að bjóða upp á auglýsingar inni í þáttum.”

ast meðal starfsfólks Stöðvar 2 að
erfitt hefði reynst að manna vaktir
á maraþondeginum!“
- Hverjir eru styrkleikar Stöðvar
2 sem auglýsingamiðils?
„Ég myndi tvímælalaust segja
að íslensk dagskrágerð væri helsti
styrkur Stöðvar 2. Þarna hefur
hvert stórvirkið á fætur öðru
sprottið fram og skemmt þjóðinni.
Dagskráin er jafnframt mjög fjölbreytt og nær því til mjög breiðs

aldurshóps, þannig að allir ættu að
geta fundið eitthvað við sitt hæfi í
erlendum framhaldsþáttum, upplýsandi fréttaskýringarþáttum og
síðast en ekki síst nýjustu bíómyndunum. Ég sem markaðsmanneskja
fagna líka þeirri nýbreytni stöðvarinnar að bjóða upp á auglýsingar
inni í þáttum, það gefur okkur auglýsendum alveg nýja leið að markhópnum sem er sífellt erfiðara að
ná í.“
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Hei, sjáðu!

Svínasúpan,
Stelpurnar, Fóstbræður
og núna Mið-Ísland

Edda Andrésdóttir hefur verið
helsti fréttaþulur Stöðvar 2
um árabil. Hún kom til starfa
frá Ríkissjónvarpinu 1990
og er að öðrum ólöstuðum
andlit fréttastofunnar á Stöð
2 síðustu áratugi. Svo er hún
líka dagskrárgerðarmaður,
blaðamaður og rithöfundur,
svo allt sé talið upp!
„Hélt einhvern veginn að fyrsta
spurningin yrði: Hvað ertu eiginlega búin að vera lengi þarna á
Stöð 2? Og þá ætlaði ég að segja:
Síðan í gær! Sem hefði auðvitað
verið ansi langur gærdagur! En
þýðir að það hefur oftast verið
býsna gaman – á Stöð 2, á Fréttastofunni ...“
Hvað gerir fréttir þá svona
spennandi?
„Núið, augnablikið, hraðinn,
spennan, suðupotturinn. Hver
dagur er nýr dagur, að finnast
maður vera með puttann á púlsinum, að vera á sinn hátt þar sem
hlutirnir eru að gerast. Miðla
þeim áfram til þeirra sem hlusta
og horfa – stundum varfærnislega,
stundum skemmtilega. Að gefa af
sér. Að bera virðingu fyrir viðfangsefni og áhorfendum og vona
að þeir séu með okkur í kvöld og
aftur annað kvöld. Annars væri
þetta ansi lítils virði.“
Fyrir ykkur öll …
„Já, svo ekki sé talað um fólkið sem vinnur á bak við tjöldin og
gerir að verkum að við förum yfirleitt í loftið, dag eftir dag, kvöld
eftir kvöld. Fólkið sem við á fréttastofunni treystum á. Reynslu þess,
þekkingu. Þetta er tæknifólkið,
kamerumenn, klipparar, sminkur,
útsendingarstjórar, prompter-fólkið, skriftan sem telur niður 10 – 9
– 8 – 7 (þar til verður ekki aftur
snúið!). Þetta fólk er Stöð 2. Sama
hvernig allt velkist og þvælist.
Sama í hvaða stórsjóum hún lendir.
Því þetta er auðvitað bara keðja.
Og enginn hlekkur má slitna.“
25 ár eru líka afar langur
tími í sjálfu sér, þótt þetta hafi
liðið hratt. Það ánægjulegasta
er kannski að fyrirtækið, Stöð
2, er alltaf að vaxa og dafna með

Þetta byrjaði allt með Heilsubælinu í Gervahverfi. Þættirnir
voru ótrúlega metnarfullir að allri gerð, stærsta leikmyndin,
stærstu og fyndnustu leikararnir!
Síðustu árin hafa komið fram nýir íslenskir grínþættir á Stöð
2, Fóstbræður, svo ekki sé talað um Svínasúpuna, Stelpurnar,
Ástríði, Ríkið, Vaktaseríurnar, Mannasiði Gills, Hlemmavídeó og
svo Steinda Jr.
Hann er að skrifa nýja þætti núna og svo er uppistandshópurinn Mið-Ísland á leið með nýja þáttaröð. Íslenskt efni er okkar
mál á Stöð 2, algerlega!
Heilsubælið í
Gervahverfi

Fór í banka,
ekki banka
Heilsubælið í Gervahverfi

Ég vil enga aumingja í
mitt lið!
Fóstbræður
Mið-Ísland
Edda Andrésdóttir: „Núið, augnablikið, hraðinn, spennan, suðupotturinn. Hver
dagur er nýr dagur.”

nýjum dagskrárliðum, nýju fólki.
„Stöð 2 er alltaf að þroskast!
Vonandi! Stöðug á sinn hátt – þótt
við höfum þurft að sjá á bak allt
of mörgu fólki – en alltaf að reyna
eitthvað nýtt og alltaf að gefa fólki
með hugmyndir tækifæri. Nægir
að nefna Næturvaktina og svo
hinar þáttaraðirnar tvær, Dagvaktina og Fangavaktina. Risaskref – hvað á ég að segja – í afþreyingu, list og menningu. Þannig þarf sjónvarpsstöð einmitt að
vera, mótandi, vinna sigra og hafa
líka bein til að þola dræmar undirtektir.
Mér dettur nú bara í hug sonarsonur minn sem er á þeim aldri að
finnast hann þurfa að vinna nýja
sigra á hverjum degi – skora betra

mark en í gær, taka fleiri armbeygjur, hlaupa hraðar. Það er
honum afar mikils virði að einhver
taki eftir þessu og til að tryggja
það kallar hann: „Hei, sjáðu mig!“
Og fær þá undirtektir í samræmi
við glæsileika framlagsins, stundum rífandi góðar, stundum dræmar – annars lærir maður auðvitað
ekki neitt. Þetta er liður í þroska
hans og sýnir bara heilbrigðan
metnað. En í þessu er líka alltaf í
hvert sinn þessi barnslegi ákafi og
eftirvænting – sem ég ætla að yfirfæra á afmælisbarnið, á Stöð 2, og
vona að hún varðveiti í allri sinni
framleiðslu í framtíðinni og geti
þá kallað með umtalsverðu öryggi
í hvert einasta skipti: „Hei, sjáðu
mig …!““
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Stelpurnar

Þetta verður
eitthvað!

● ANDRI ÞÓR, FORSTJÓRI

ÖLGERÐARINNAR

„Stöð 2 og Ölgerðin hafa átt frábært
samstarf í þau 25 ár sem liðin eru frá
opnun Stöðvar 2. Ölgerðin er með
stærstu auglýsendum landsins í
sjónvarpi og það er gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtækið að hafa góðan
aðgang að stórum hluta þjóðarinnar í gegnum metnaðarfulla dagskrá
Stöðvarinnar. Stöð 2 hefur sannað
sig sem mjög öflugur auglýsingamiðill.
Ég man að ég og félagar mínir
freistuðum þess að fá að sjá um
grínþátt þegar Stöðin fór í loftið.
Við áttum nokkra góða fundi með
Jónasi R. dagskrárstjóra en því
miður fyrir okkur runnu þessi áform
út í sandinn.
Stöð 2 hefur gjörbreytt fjölmiðlalandslaginu. Með tilkomu
stöðvarinnar jókst samkeppni til

Shut your
face Vinnie!

Logi í beinni

Hann
sagði að
ég væri
dreki.
Fóstbræður

Svínasúpan

„Tilkoma Stöðar 2 hefur gjörbreytt fjölmiðlalandslaginu.”

muna á auglýsingamarkaði og það
hefur komið auglýsendum til góða.
Stöð 2 væri aldrei í þeirri stöðu
sem hún er núna nema vegna þess
að áhorfendur á Íslandi kunna að

meta dagskrá stöðvarinnar. Ég óska
afmælisbarninu alls hins besta.“
Kv.
Andri Þór Guðmundsson, forstjóri Ölgerðarinnar.

Komið’ið sæl
og blessuð
Jón Ársæll Þórðarson
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Toppþættirnir

á Stöð 2 í 25 ár

Stöð 2 hefur sýnt margt það besta af íslenskum og erlendum framhaldsþáttum síðustu 25
ár. Það er næstum því útilokað að velja tíu bestu eða skemmtilegustu og mest spennandi
þættina í sögu Stöðvar 2. Það er þó eitt og annað sem stendur upp úr á þessum 25 árum. Þrír
valinkunnir einstaklingar og sjónvarsáhugafólk skrifuðu um það sem fyrst kom upp í hugann.
Það spannar allt tilfinningarófið, frá Næturvaktinni, Twin Peaks, Simpsons! Þetta eru þau
Skarphéðinn Guðmundsson, dagskrárstjóri Stöðvar 2, Selma Björnsdóttir söngkona og Ari Eldjárn
skemmtikraftur.

NÆTURVAKTIN
FRUMSÝNT: 16.09.2007

Freyr Einarsson, ritstjóri Fréttastofu Stöðvar 2 og Vísis: „Nú horfa að meðaltali í
kringum 25% landsmanna á fréttatíma Stöðvar 2 og Ísland í dag. Yfir hundrað
þúsund manns nota Vísi á hverjum degi og nánast hver einasti Íslendingur vikulega.”

Ein öflugasta
fréttastofa Íslands
„Fréttastofa Stöðvar 2 hefur verið
ein öflugusta fréttastofa landsins
í 25 ár. Starfsemi Fréttastofunnar hefur breyst mikið á þessum
aldarfjórðungi. Með tilkomu vefsins hefur þjónusta okkar við landsmenn aukist frá því þegar einungis
voru fluttar fréttir einu sinni á dag

fréttirnar okkar og Ísland í dag
aukist mikið samkvæmt rafrænum mælingum. Nú horfa að meðaltali í kringum 25% landsmanna
á fréttatíma Stöðvar 2 og Ísland í
dag. Yfir hundrað þúsund manns
nota Vísi á hverjum degi og nánast hver einasti Íslendingur viku-

Vefurinn hefur gjörbylt öllu
fréttaumhverfi og nú birtast allar
fréttir um leið og þær berast.
á Stöð 2 og á klukkutímafresti yfir
daginn á Bylgjunni. Í dag flytjum
við landsmönnum stöðugar fréttir
á frétta- og afþreyingarvef okkar
Vísi, 365 daga ársins, auk reglulegra fréttatíma á Bylgjunni og
Stöð 2.
Vefurinn hefur gjörbylt öllu
fréttaumhverfi og nú birtast allar
fréttir um leið og þær berast. Aðgengi að eldri fréttum hefur aldrei
verið betra og á Vísi má nálgast
fréttir okkar langt aftur í tímann. Hægt er að horfa eða hlusta
á fréttatíma okkar á Stöð 2 og
Bylgjunni í beinni útsendingu á
Vísi bæði í tölvum og snjallsímum.
Tækninni fleygir hratt fram og
höfum við það að markmiði að vera
í fremstu röð íslenskra fréttamiðla
þegar kemur að tækninýjungum,
hvort sem er í sjónvarpi, útvarpi,
tölvum eða snjallsímum.
Á síðustu árum hefur áhorf á

lega. Við flytjum fréttir á Bylgjunni á klukkutíma fresti allan daginn sem tugþúsundir landsmanna
hlusta á. Vegna þeirrar miklu útbreiðslu sem við njótum í sjónvarpi, útvarpi og á vefnum má
segja að staða Fréttastofu Stöðvar
2 hafi aldrei verið sterkari.
Stefna okkar er að vera fyrst
með fréttirnar og njóta sérstöðu
fyrir skýra og lifandi framsetningu frétta. Á fréttastofunni starfa
um 60 metnaðarfullir einstaklingar með fjölbreytta menntun, þekkingu og reynslu. Fagfólk í fremstu
röð sem hefur það að markmiði að
flytja fólkinu í landinu traustar
fréttir með ábyrgum hætti. Starfsfólk fréttastofunnar mun áfram
þjóna sínu mikilvæga hlutverki að
veita landsmönnum öllum fyrsta
flokks fréttaþjónustu.“
Freyr Einarsson, ritstjóri
fréttastofu Stöðvar 2 og Vísis.

Serían sem breytti öllu. Markaði nýtt
upphaf. Setti ný viðmið. Með
Næturvaktinni hófst íslenska
sjónvarpsvorið. Þá fyrst fengum við
vissu um að við gætum vel búið til
leikið íslenskt sjónvarpsefni sem
stæðist fyllilega samanburðinn við það
besta sem gerist í útlandinu.
Skarphéðinn Guðmundsson
Þarna var í eitt skipti sannað að það er
hægt að gera leiknar seríur á Íslandi.
Frábærar persónur, kolsvartur húmor
og mörg gríðarlega hrífandi móment.
Mitt eftirlæti er þegar Pétur Jóhann
syngur „Spenntur“ í litla jeppanum
sínum. Mér skilst að Doug Stanhope sé
nýjasti aðdándinn, ekki amalegt það.
Ari Eldjárn

PRESSA
FRUMSÝNT: 30.12.2007

FRUMSÝNT: 19.09.2003

Morðgáta á Íslandi í sjónvarpi. Fékk sömu
tilfinningu þegar ég sá þessa þætti og
þegar ég sá Vaktirnar; að þetta væri hægt.
Ari Eldjárn

Það er ekki hægt að horfa fram hjá
Idol-Stjörnuleit. Þessi þáttaröð var
algjört monster. Eiginlega algjört
skronster eins og Pétur heitinn
Kristjáns hefði orðað það (djöfull hefði
hann verið flottur dómari enda okkar
Steven Tyler).
Skarphéðinn Guðmundsson

Ótrúlega vel leyst og spennandi
þáttaröð! Skemmtilega kastað í rullur og
ég sat límd við skjáinn alltaf. Húrra fyrir
Skara!
Selma Björnsdóttir
Það var svo margt sem við áttum ekki að
geta gert. Íslenska sjónvarpsmenningin
væri bara allt of lítil og vanmáttug. En
sem betur fer eigum við bjartsýnisfólk
eins og Óskar Jónas og Sigurjón
Kjartans– sem neita að kaupa svona bull.
Vita betur. Þess vegna hefur okkur tekist
að búa til rómantíska gamanþætti sem
gerast í Borgartúninu, réttarkrimma með
alíslenskum lagaflækjum og spennuþætti
þar sem söguhetjan er einstæð íslensk
móðir sem á í mesta basli með ná
höndum utan um flókið fjölskyldulífið,
rómantíkina, harkið á ritstjórninni og
átökin við ótínda íslenska glæpamenn.
Skarphéðinn Guðmundsson

Elska þessar seríur og hef séð þær
allar. Óborganleg persónusköpun
nokkurra leikara er mér efst í huga,
sérstaklega Péturs Jóhanns og Björns
Thors. Vandað íslenskt sjónvarpsefni
eins og það gerist best og húmor sem
fær mann til að emja.
Selma Björnsdóttir

FÓSTBRÆÐUR
FRUMSÝNT: 04.10.1997
Ég man enn þá hvar ég var þegar ég
sá „Þú ert drekinn“ í fyrsta skipti. Þessir
þættir eru enn þá ógeðslega fyndnir
og ferskir. Ótrúlega fjölbreyttir og sjálf
kvikmyndagerðin er ekki minni stjarna
en sjálfir Fóstbræðurnir.
Ari Eldjárn
Fyndnasta sketsaþáttaröð Íslandssögunnar. Setti þjónustuverið á hliðina á
sínum tíma enda dúndraði hún svo
fast í rassinn á þjóðinni að marbletturinn sést enn.
Skarphéðinn Guðmundsson
Mér fannst þessir þættir ferskur, nýr,
og þakklátur húmor í íslensku
grínflóruna. Við vinkonurnar vitnum
enn þá óspart í suma ógleymanlega
sketsa og hlæjum enn þá að sömu
bröndurunum.
Selma Björnsdóttir

IDOLSTJÖRNULEIT

Fóstbræður

Ég hef sjaldan horft jafn mikið á einn
þátt og fyrstu seríuna af Idolinu. Enn
þann dag í dag er ég hissa á hvað það
mættu hlutfallslega margir Íslendingar
í prufur og þarna kviknaði jafnframt
ástríða mín fyrir Bubba Morthens sem
persónu; hann er mesta kamelljón
Íslandssögunnar.
Ari Eldjárn
Nýtt fyrirbæri í íslensku sjónvarpi sem
fékk fjölskyldur til að sameinast og
poppa og horfa saman á sjónvarpið.
Spennan var gífurleg og það var
gaman að sjá pabba og mömmu og
alla í fjölskyldunni eiga sitt uppáhald.
Góð fjölskylduskemmtun og maður
hlakkaði til föstudaga.
Selma Björnsdóttir

Í tilefni af tendrun Friðarsúlunnar býður Yoko
Ono gestum í fría kvöldsiglingu til Viðeyjar annað
kvöld, á afmælisdegi Johns Lennon. Ýmsir skipulagðir viðburðir verða í Viðey, þar á meðal kvöldverður og tónlistardagskrá helguð Lennon í Viðeyjarstofu, en panta þarf borð með fyrirvara.
Nánar á www.elding.is.
Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457
Valdimar Guðmundsson, tónskáld, básúnuleikari og söngvari Valdimars, heldur hvíldardaginn heilagan.

NÁMSAÐSTOÐ
Vantar þig aðstoð í einhverri námsgrein?
íslenska - stærðfræði - enska - danska - efnafræði - lestur
eðlisfræði - þýska - franska – spænska – stafsetning o.fl.

Vill ekki vera
dónalegur

Öll skólastig - Réttindakennarar

Nemendaþjónustan sf

www.namsadstod.is

s. 557 9233
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Hanskasendingin komin
Laugavegur 55, sími 551-1040 • Opið mán.–fös. kl. 11-18 • lau. kl. 10–16
Sendum í póstkröfu um allt land.
Það er aðeins ein alvöru hanskabúð og hún er á Laugaveginum við hliðina á Bónus.

Gæði &

Glæsileiki

Mikið úrval af
fallegum skóm
og töskum

É

g var ansi lokaður sem
barn og haldinn miklum sviðsskrekk. Söngröddin blundaði innra
með mér en ég þorði ekki fyrir
mitt litla líf að syngja frammi
fyrir öðrum,“ segir Valdimar,
sem fyrr á árinu söng sig inn í
hjörtu landsmanna með smellinum Yfirgefinn.
„Ég losnaði við feimnina
með þátttöku í Hljóðnema
Fjölbrautaskóla Suðurnesja,
en þeir sem hafa séð mig á
sviði vita að ég verð alltaf
vandræðalegur á milli
laga. Ég er því ekki
bestur í heimi á sviði en
veit að ég get þetta og á
ekki lengur í baráttu við
sjálfan mig. Aðalatriðið er að syngja og spila á
básúnuna mína; þá nýt ég lífsins til fulls.“
Valdimar ólst upp í bítlabænum Keflavík,

www.gabor.is

Sérverslun með

F Á K A F EN I 9 - S í m i : 5 5 3 7 0 6 0
Opið mánud-föstud. 11-18 & laugard. 11-16

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

uppeldisstöð margra af bestu
tónlistarmönnum lýðveldisins. „Árangur Suðurnesjamanna á tónlistarsviðinu
er í raun ráðgáta, en flestir
töldu hann tengjast nálægðinni við varnarliðið á Vellinum í þá daga sem Hljómar
urðu til. Ég held einfaldlega að tónlistin sé Keflvíkingum í blóð borin,“ segir
Valdimar, sem í byrjun
hausts flutti í höfuðstaðinn, en áður hafði
hann keyrt Reykjanesbrautina daglega
þegar hann stundaði
nám í tónsmíðum við
Listaháskólann.
„Reykjavík togar því hér er
líf mitt að mestu og hér á ég marga vini. Ræturnar verða áfram í uppáhaldsbænum mínum Keflavík og þar eru fjölskylduböndin.

2
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Krakkadagar
Lokadagur laugardag
25-40% afsláttur af
öllum barnavörum
opið laugardag 11-16

Lín Design Laugavegi 176, gamla sjónvarpshúsið Sími 533 2220 www.lindesign.is

8. október 2011

2

Hulda Hlín Magnúsdóttir sýnir olíuverk og teikningar í Listasal Mosfellsbæjar í Bókasafni Mosfellsbæjar. Þar bregður fyrir fjöllum, klettum og persónum í litskrúðugum búningi. Yfirskrift sýningarinnar er Litir – Krómatískir
töfrar. Hún er höfð opin á afgreiðslutíma bókasafnsins. Aðgangur er ókeypis.

NÝKOMNAR Í ÚRVALI
ÚLPUR OG KÁPUR

HOLLUR

BITAFISKUR

DÚN - OG VATTKÁPUR
50 % afsl.

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð
fyrir heilabúið

ÓNUSTA
TOPPÞJ
•
R
U
R
TOPPVÖ

Mörkinni 6 - Sími 588 5518
Opið mán - fös 10-18, laugardaga 10-16
www.topphusid.is
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Stofan hjá söngvaskáldunum Unni og Jóni Tryggva í Merkigili á Eyrarbakka mun óma af þrírödduðum
söng systranna Elínar, Elísabetar og Sigríðar Eyþórsdætra síðdegis á morgun.
„Við erum að byrja að koma fram
allar saman en höfum fengist við
tónlist hver í sínu lagi til þessa,“
segir Sigríður Eyþórsdóttir, ein
systranna þriggja sem syngja og
spila í Merkigili á Eyrarbakka á
morgun. Hinar eru Elín og Elísabet. Þær eru dætur hjónanna
Eyþórs Gunnarssonar og Ellenar
Kristjánsdóttur og eiga því ekki
langt að sækja tónlistargáfurnar.
Systurnar eru að æfa þríraddaðan söng fyrir tónleikana en segjast líka verða með sóló og syngja
og spila eigið efni. „Svo tökum við
gömul amerísk kántrílög í okkar
útsetningum og spilum lög hver
annarrar,“ segja þær.
Elín hefur verið í tónlistinni frá
fjórtán ára aldri og er í fullu starfi
sem gítarleikari og söngkona. Hún
er með annan fótinn í New York.
Sigríður er námsmaður í augnablikinu, er að læra tónsmíðar í
Listaháskólanum. Elísabet starfar
hjá Nova en ver frístundum í músíkina. „Tónlistin tekur heilmikinn
tíma,“ segir Sigríður. „Allan þann
tíma sem við erum ekki að sinna
fjölskyldum okkar.“
Merkigil er við Eyrargötu á
Eyrarbakka. Dagskrá þeirra

Elísabet, Elín og Sigríður hafa sungið hver í sínu lagi hingað til en nú hefja þær upp
raustir saman.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

systra á morgun er liður í eftirmiðdagstónleikaröð sem Unnur
Arndísardóttir og Jón Tryggvi
Unnarsson halda á heimili sínu nú
á haustdögum. Margir mætir tónlistarmenn hafa sótt þau heim og
sungið og spilað fyrir gesti hússins. Stundum hefur verið troðið

út úr dyrum. „Við höfum tekið á
móti allt upp í 60 manns en húsið
tekur ekki öllu fleiri. Sumir þurftu
að standa,“ segir Jón Tryggvi og
hvetur fólk til að mæta snemma.
Tónleikarnir hefjast klukkan 16.
Frítt er inn en frjáls framlög eru
vel þegin.
gun@frettabladid.is

hlæjandi. „Fólk virðist bara hafa
mikinn áhuga á spjalli við þekkt
fólk og er oftast skemmtilegt,
en mér leiðist að tala við mjög
drukkið fólk þótt ég vilji ekki
vera dónalegur og sýni því alltaf
kurteisi.“
Og hvíldardaginn tekur Valdimar hátíðlegan. „Þá sef ég vel
út og tek því rólega. Undanfarna
sunnudaga hef ég tekið mig á í
kvikmyndasögunni því ég hef
séð sárafáar af gömlu klassísku myndunum og haft mikla
skemmtun af.“
thordis@frettabladid.is

Valdimar segist vel geta hugsað sér að
fást við klassík og djass í tónsmíðum
framtíðar, þótt popp eigi hug hans allan
nú.

Framhald af forsíðu

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

Meiri Vísir.

Námskeið
hefjast
NÁMSKEIÐ
Í
laugar
daginn
15
október
ANDLITSNUDDI
frá kl. 11 - 15
& INDVERSKU

•
•
•
•

Viðurkenndur sérmenntaður
kennari með 20 ára reynslu

Systur sameina kraftana

Andlits og höfuðnudd
HÖFUÐNUDDI
Sjálfsnudd
27
nóvember frámeð
kl. 11.00
til 15.00
Andlitsnudd
ilmkjarnaolíum
Indverskt höfuð og baknudd
Upplýsingar í síma 896-9653
Þórgunnu
ogHeilsusetur
á www.heilsusetur.is.
Upplýsingar í síma 896-9653 – 552-1850
Heilsusetur Þórgunnu
www.heilsusetur.is.
552 1850og/ á896
9653 · www.heilsusetur.is

Ég er enn að venjast því að
geta ekki skotist óvænt í mat til
pabba og því að vera meira einn
en ella, en flutningunum fylgja
bæði kostir og gallar,“ segir
Valdimar, sem um helgar stígur
oftast á svið með hljómsveit sinni
en fer einnig drjúgt að skemmta
sér með vinum og þá oftast á
Bakkusi eða Faktorý.
„Það fylgir tónlistarbransanum að fá meiri athygli frá
stelpum, en reyndar fæ ég mikla
athygli frá báðum kynjum þótt
strákarnir daðri ekki við mig
eins og stelpurnar,“ segir hann

GÖNGUSKÍÐAFERÐ

Fallega
Jólaskeiðin
frá Ernu

Ungbarnanuddnámskeið fyrir foreldra 1-10 mánaða
Skoðaðu Heilsusetur.is eða hringdu í síma 552 1850 eða 896 9653

ÚTSÖLULOK
MUNIÐ AFMÆLISAFSLÁTTINN

Í Tösku- og hanskabúðinni finnur þú
mikið úrval af handtöskum, tölvu- og
skjalatöskum, seðla-og leðurveskjum,
ferðatöskum, leðurhönskum og vönduðum
göngustöfum svo fátt eitt sé nefnt.
Þú getur litið við í verslun okkar eða farið á

Achensee í Tíról

21. - 28. janúar 2012

Vetrarfrí á gönguskíðum í skemmtilegum félagsskap og fallegu umhverfi er sannkallaður
draumur útivistarfólks, því hvað er betra en að vera úti, hreyfa sig og slaka síðan vel á í lok
dags! Achensee er eitt af bestu skíðagöngusvæðum Austurríkis, enda eru skíðabrautir
svæðisins 201 km langar og á öllum erfiðleikastigum. Svæðið við Achensee er einstaklega
fallegt, enda dalurinn umlukinn tignarlegum fjöllum á nánast alla vegu. Gist verður á 4*
hóteli í bænum Pertisau sem er sá bær við vatnið sem býður upp á bestu
skíðagönguaðstöðuna. Brautirnar eru rétt fyrir utan hótelið og hægt er að drífa sig út á skíði
og njóta útivistarinnar strax eftir morgunverð. Aðstaðan á hótelinu er til fyrirmyndar, en þar
er mjög góð heilsulind og er því hægt að njóta þess að fara í sundlaugina, prófa eitt af
gufuböðunum eða bara slaka á eftir ánægjulegan dag. Daglega verður farið í spennandi
ferðir og er að sjálfsögðu hægt að velja hvort farið er með fararstjórum eða á eigin vegum.

að skoða úrvalið og gera góð kaup!

ERNA

Skipholti 3, s.552 0775, erna.is

Fararstjórar: Anna Sigríður Vernharðsdóttir &
Vernharður Anton Aðalsteinsson
Verð: 188.800 kr. á mann í tvíbýli. Mikið innifalið!

Innifalið: Flug með Icelandair til München, flugskattar, rútuferðir til og frá flugvelli,
gisting í 7 nætur á 4* hóteli, morgun- og kvöldverður, aðgangur að heilsulind og
sundlaug hótelsins og íslensk fararstjórn.

ALLIR GETA BÓKAÐ SIG Í BÆNDAFERÐIR

slóðina www.th.is þar sem hægt er

CbZd^VWP]bZPQ»X]BZ [Pea»dbcV&  AThZYPeZB\X$$ $' #fffcWXb

Verð 16.500,-

www.baendaferdir.is

s: 570 2790

Spör ehf.

Nýtt námskeið hefst fimmtudaginn 13 október kl. 14.

LJÓSMYNDIR

Myndavélar eru af margvíslegum toga og að ýmsu er að huga við val
á slíku tóli. Til dæmis þarf að huga að fjölda punkta, en þeir ráða hve
stórar myndirnar geta orðið þegar þær eru prentaðar út. Þá þarf að
huga að útliti og stærð, stýrimöguleikum, skjánum og ýmsu öðru.

Sigma linsur
fyrir ﬂestar
gerðir
myndavéla

Gunnar Marel tók 62 ljósmyndir af Selfossi og paraði við þær texta sem tengist bænum.

MYND/GUNNAR MAREL HINRIKSSON

Selfoss í svarthvítu
Gunnar Marel Hinriksson sagnfræðingur opnar í dag ljósmyndasýningu í Listagjá Bókasafns Árborgar
á Selfossi í tilefni útkomu bókar sinnar Selfoss. Bókin inniheldur 62 ljósmyndir af bænum í svarthvítu.
„Bókin er ekki sagnfræði og
ekki hrein ljósmyndabók, hún
er kannski á mörkunum að vera
einhvers konar héraðssaga,“
segir Gunnar Marel Hinriksson,
en hann kynnir bók sína Selfoss
í Listagjá Bókasafns Árborgar í
dag. Þá verður einnig opnuð sýning á völdum ljósmyndum úr bókinni, sem inniheldur 62 myndir
frá Selfossi í svarthvítu og texta
sem tengist bænum á einhvern
hátt, og Gunnar tíndi meðal annars til úr óútgefinni jarðabók frá
17. öld, dagblöðum, bloggsíðum og
dægurlagatextum.
„Selfoss hefur á sér þann
stimpil að vera óspennandi bær.
Mig langaði til að sjá hvernig
hann lítur út hrár og án litar, en
sú tegund ljósmyndunar að taka
landslagsmyndir af borg heillar

mig,“ útskýrir Gunnar, sem tók
allar myndirnar á filmu.
„Fyrstu myndina tók ég á
gangi um bæinn á páskadag 2009,
nýbúinn að eignast forláta myndavélar frá níunda áratugnum.
Seinna kom sú hugmynd að tvinna
texta við myndirnar. Samhengi
mynda og texta gefur hvoru um
sig nýja merkingu og þar með Selfossi nýja mynd,“ útskýrir hann.
Sjálfur er Gunnar Selfyssingur
í húð og hár en brottfluttur. Hann
var því á ferð um helgar með
myndavélina á lofti en segist ekki
hafa truflað bæjarbúa að ráði.
„Nei, löggunni var allavega aldrei
sigað á mig,“ segir hann hlæjandi.
Gunnar verður í Listagjánni milli
klukkan 11 og 14 í dag en sýningin
stendur út októbermánuð.
heida@frettabladid.is

Okkar
hlutverk
er að
dreifa
fjölpósti,
blöðum,
tímaritum,
bréfum og
vörum.
Póstdreifing - Suðurhraun 1
210 Garðabær - Sími 585 8300
www.postdreifing.is

Gunnar Marel Hinriksson segir Selfoss
hafa þann stimpil á sér að vera óspennandi bær. Því vildi hann skoða bæinn
nánar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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MEIRA SJÓNVARP

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða,
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA

ÞAÐ ER KOMINN TÍMI Á
DEKKJASKIPTI. KOMDU
NÚNA OG SLEPPTU VIÐ
BIÐRÖÐINA. UMFELGUN FRÁ 5.641 KR.
FLESTAR STÆRÐIR HEILSÁRS- OG
VETRARDEKKJA FYRIR FÓLKSBÍLA
OG JEPPLINGA. FJÖLDI TEGUNDA
Á GÓÐU VERÐI.

568 2020 SÍMI
DUGGUVOGI 10 RVK
HJALLAHRAUNI 4 HFJ
RAUÐHELLU 11 HFJ
PITSTOP.IS WWW

ÓNEGLD VETRAR- OG HEILSÁRSDEKK
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STÖÐVIÐ KLÆR
KOLKRABBANs!
Sameinumst
gegn óréttlætinu
á vefsvæði mínu
thoggun.is.

Samfélagssátak
Einars Vilmundarsonar.

Veghús 27A
Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

112 Reykjavík
Björt og falleg íbúð.

Stærð: 105,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1989
Fasteignamat: 18.950.000

Opið
Hús

Mikil hreyfing á markaðnum - Tækifærið er núna
Frítt verðmat og fáðu að heyra
n!
hvað er hægt að gera fyrir þína eign!

Lind
Jóhanna Íris
Sölufulltrúi
662 1166
johanna@remax.is

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi
663 3219
sigga@remax.is

Ástþór Reynir
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
arg@remax.is

Laugardaginn 8.október 16:00-16:30

Þóra Birgisdóttir

777 2882

thora@remax.is

Árskógar 8..
109 Reykjavík
Útsýnisíbúð á 12 hæð.

Verð: 24.900.000

Flísalögð forstofa. Stór stofa og borðstofa með gegnheilu parketi, útgengi á ca 30 fm suðursvalir.
Eldhús er opið inn í stofu með fallegri mahogany og hvítri innréttingu, gegnheilt parket, þrjú rúmgóð
svefnherbergi með gegnheilu parketi á gólfi , og eru skápar í tveimur. Flísalagt baðherbergi með
sturtubaðkari, t.f. þvottavél og þurrkara. Góð geymsla innan íbúðar.
Í sameign er vagna og hjólageymsla.
Falleg eign í barnvænu hverfi, stutt í leikskóla og skóla.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Stærð: 76,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1993
Fasteignamat: 19.400.000

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Fasteignamat: 0

Stórhöfði 17
Lind

110 Reykjavík
Cera snyrtihús

Lind
Jóhanna Íris
Sölufulltrúi
662 1166
johanna@remax.is

Open house?..

Stefán Jarl
Sölufulltrúi
8929966

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi
663 3219

stefan@remax.is

sigga@remax.is

Gott tækifæri fyrir snyrtifræðing.

Verð: 24.300.000

Forstofa: Parket á gólfi, innbyggður fataskápur í holi. Eldhús: Parket á gólfi, ágætt skápapláss, AEG
helluborð og AEG ofn í þægilegri vinnuhæð. Uppþvottavél getur fylgt. Stofa: Parket á gólfi, björt og
ágætlega rúmgóð með gluggum á suður og austurhlið. Útgengt á suðursvalir. Herbergi: Parket á gólfi
og fínir skápar.Neyðarþjónustuhnappar eru á 3 stöðum í íbúðinni.Mikil þjónusta er í Árskógum m.a.
handavinnustofa, myndlistarstofa, smíðastofa ofl.Hádegismatur og miðdegiskaffi á staðnum.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Ánanaust 15
101 Reykjavík
Glæsileg íbúð í vesturbænum.

Stærð: 88,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978
Fasteignamat: 17.700.000

Laugardaginn 8. október 15:00-15:30

Lind

240 Grindavík
Gott verð.

Lind
Jóhanna Íris
Sölufulltrúi
662 1166
johanna@remax.is

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi
663 3219

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi
663 3219

sigga@remax.is

sigga@remax.is

Laugardaginn 8.október, 15:00-15:30
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Stærð: 189,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1954
Fasteignamat: 16.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000

Flísalögð forstofa með fataskáp. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með fataskápum, parket á gólfum. Eldhús
með hvítri og kirsuberja innréttingu, flísalagt. Rúmgóð stofa með parketi á gólfi, útgengi á stóra verönd
og garð, fallegt útsýni. Baðherbergi flísalagt hólf í gólf með fallegri innréttingu, hiti í gólfi. Flísalagt
þvottahús, hvít innrétting, innangengt í flísalagðan bílskúr með hita í gólfi. Inn af bílskúr er baðherbergi
með sturtu, ásamt geymslu.
Einstaklega falleg eign sem vert er að skoða.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Hrísmóar 11
Lind

210 Garðabær
Ein fallegasta útsýnisíbúð GBÆ

Stærð: 200 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984
Fasteignamat: 37.650.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Lind
Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi
699 5008

johanna@remax.is

hannes@remax.is

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi
663 3219

Anton Máni Svans
Sölufulltrúi
615 0005

sigga@remax.is

antonmani@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9.OKT, KL.18 -18:30 Verð: 44.900.000

Verð: 15.900.000

Rúmgóð sérhæð á 1.hæð í tvíbýli. Á jarðhæð er auka herbergi og þvottahús sem fylgir hæðinni.
Flísalögð forstofa. Flísalagt hol með skápum. Rúmgóð parketlögð stofa, útgengt á stóran nýlegan pall,
og út í garð.
Í eldhúsi er eldri innrétting. Baðherbergi flísalagt. Tvö svefnherbergi, annað með skápum.
Á neðri hæðinni er rúmgott herbergi, þvottahús og köld geymsla.
40 fm bílskúr, ný bílskúrshurð, þak yfirfarið.

Stærð: 154,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Fasteignamat: 24.000.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Jóhanna Íris
Sölufulltrúi
662 1166

Pantið skoðun hjá sölufulltrúum.

thorarinn@remax.is

johanna@remax.is
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Túngata 3

800 Selfoss
Fallegt einbýli með bílskúr.

Jóhanna Íris
Sölufulltrúi
662 1166

Verð: 25.900.000

Forstofa með fataskáp. Rúmgóð parketlögð stofa, úr stofu er gengið út á góðar svalir. Stofa og eldhús
eru samliggjandi, í eldhúsi er hvít innrétting, dökkar flísar á gólfi. Tvö svefnherbergi, fataskápar í
báðum, eikar parket á gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með hvítum flísum, hvít innrétting.
Þvottahús er innan íbúðar. Sér geymsla við hlið íbúðar og sameiginleg hjólageymsla í sameign.
Virkilega falleg og eiguleg eign.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
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Hellubakki 7

Opið
Hús

Verð: Tilboð óskast

Til sölu Cera snyrtihús. Gott atvinnutækifæri - góð staðsetning.
Um er að ræða fallega snyrtistofu, vel búin tækjum.
má þar nefna:
Nuddbekkir,snyrtistóll, naglaborð, tæki fyrir brúnkusprey, hitabað f. steinanudd, vaxpottar, Febelos
tæki, og margt fleira. Snyritstofan er í leiguhúsnæði.
Kjörið tækifæri að byrja eigin rekstur.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Penthouse íbúð með bílskúr. Algjörlega einstök íbúð sem hefur sl. mánuði verið endurnýjuð að mestu.
Eldhúsið nýlega tekið í gegn, opnað inn í stofuna. Húsið var allt tekið í gegn að utan fyrir 3 árum. Mikil
lofthæð er í íbúðinni. Útsýnið er stórglæsilegt, yfir alla Reykjavík. og Snæfellsnes. Lýsing frá lúmex.
Yfirtakanlegar 30.mill. Skipti skoðuð.
Í eigninni er eldhús, stofa, 5 svefnherbergi, baðherbergi, sjónvarpshol og bílskúr.
Nánari uppl. veitir: Hannes í s: 699-5008 og n: hannes@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Nýr og byltingarkenndurr
fasteignavefur
Byltingarkennd leitarvél.
Notaðu google map.
Gríðarlega öflug
leitarvél fyrir
kaupendur og leigjendur.
Fjölbreyttari, einfaldari
hraðari, nákvæmari
og skemmtilegri fasteignaleit.

www.

.is

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

Rekstrar- og mannauðsstjóri

Upplýsingar veita:
Rannveig J. Haraldsdóttir,
rannveig@hagvangur.is

Héraðsdómur Reykjavíkur auglýsir eftir rekstrar- og mannauðsstjóra.
Starfið heyrir beint undir dómstjóra og felur í sér daglegan rekstur og
mannauðsstjórnun dómstólsins.
Hæfniskröfur:

Starfssvið:

• Vegna eðli starfsemi dómstólsins er gerð krafa um
embættispróf í lögfræði.
• A.m.k. þriggja ára stjórnunarreynsla skilyrði.
• Stjórnunarhæfileikar með áherslu á frumkvæði,
samskiptahæfni og skipulögð vinnubrögð.
• Viðkomandi þarf að vera fylginn sér og eiga auðvelt
með að taka ákvarðanir.
• Hæfni til þess að tjá sig á einu Norðurlandamálanna
ásamt ensku.
• Tölvufærni.
• Áhugi á mannauðsmálum.

• Yfirumsjón með daglegum rekstri dómstólsins.
• Mannauðsmál, þ.m.t. ráðningar nýrra starfsmanna
og eftirfylgd starfsmannastefnu dómstólsins.
• Gerð rekstraráætlunar og eftirfylgd.
• Upplýsingagjöf – yfirumsjón með innri vef dómstólsins.

Ólöf Finnsdóttir,
skrifstofustjóri Héraðsdóms
Reykjavíkur - s: 5604900
Umsóknarfrestur er til og
með 23. október nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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FLUGMENN ÓSKAST TIL STARFA
HJÁ ICELANDAIR
Icelandair óskar eftir að ráða flugmenn til starfa vegna aukinna umsvifa. Við leitum
eftir áhugasömum flugmönnum í áhugavert og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi
þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

Vegna fyrirsjánlegrar árstíðarsveiflu í umsvifum Icelandair er gert ráð fyrir að nýir
flugmenn hefji störf næsta vor og starfi til hausts.
Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambærilegu námi.

Umsækjendur skulu hafa gilt atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun fyrir
tveggja hreyfla flugvél, hafa lokið bóklegu námi til réttinda atvinnuflugmanns
1. flokks og hafa lokið námskeiði í áhafnarsamstarfi (MCC).
UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA EFTIRFARANDI GÖGN:
I Afrit af flugmannsskírteini ásamt áritunum og heilbrig›isvottor›i
I Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum fyrir allt bóklegt flugnám
I Afrit af stúdentsskírteini e›a ö›rum sambærilegum prófskírteinum ásamt einkunnum
I Afrit af sí›ustu 100 fartímum í flugdagbók
I N‡tt sakavottor›

Umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er til og með 21. október.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vef Icelandair www.icelandair.is/umsokn
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Á UMSÓKN SKAL VERA SUNDURLIÐUN FLUGTÍMA SEM HÉR SEGIR:
I Heildarfartími
I Fartími sem kennari
I Fartími í blindflugi
I Fartími sem flugstjóri
I Fartími á fjölhreyfla flugvél
I Fartími á fjölstjórnarflugvél (MPA)
I Fartími á þotu og skrúfuþotu

Fyrirspurnum svara:
Hilmar Baldursson, flugrekstrarstjóri I hba@icelandair.is
Þorgeir Haraldsson, yfirflugstjóri I tor@icelandair.is
Einnig á netfangið: starf@icelandair.is I 5050 300

Fjölbreytt störf í boði
LS Retail ehf. leitar að starfsfólki til að takast á við aukin verkefni. Óskum að ráða í eftirtali
tirtalin störf:

Þjónustustjóri

Hugbúnaðarhönnuður veﬂausna

Starfssvið felst í þjónustu á viðskiptalausnum LS Retail.

Starfssvið felst í hönnun og forritun veﬂausna

Menntunar- og hæfniskröfur: Þekking og reynsla á Microsoft Dynamics NAV.
Skipulögð vinnubrögð og góðir samstarfshæﬁleikar ásamt góðri enskukunnáttu eru
skilyrði. Reynsla af LS Retail hugbúnaðarlausnum kostur.

Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða
sambærilegt nám. Skipulögð vinnubrögð og góðir samstarfshæﬁleikar ásamt
góðri enskukunnáttu eru skilyrði. Viðkomandi þarf að geta unnið í dýnamísku
starfsumhverﬁ þar sem Agile aðferðafræði er beitt. Þekking á Microsoft Visual
Studio, C# og ASP.NET er kostur en ekki skilyrði.

Ráðgjaﬁ Microsoft Dynamics
Starfssvið felst í ráðgjöf og þjónustu á viðskiptalausnum
byggðum á Microsoft Dynamics.
Menntunar- og hæfniskröfur: Góð almenn tölvukunnátta. Haldgóð þekking á
Microsoft Dynamics er æskileg. Reynsla af verslunarlausnum skilyrði. Góðir
samskiptahæﬁleikar eru skilyrði og viðkomandi verður að vera ófeiminn við að sýna
og kenna á hugbúnað. Mjög góð enskukunnátta er skilyrði.

Söluráðgjaﬁ
Starfssvið felst í söluráðgjöf á viðskiptalausnum LS Retail,
bæði fyrir viðskiptavini og samstarfsaðila.
Menntunar- og hæfniskröfur: Góð almenn tölvukunnátta. Reynsla af
verslunarlausnum skilyrði. Góðir samskiptahæﬁleikar eru skilyrði og viðkomandi
verður að vera ófeiminn við að sýna og kenna á hugbúnað. Mjög góð
enskukunnátta er skilyrði.

Hugbúnaðarhönnuður .NET
Starfssvið felst í hönnun og forritun á hugbúnaðarlausnum í .NET umhverﬁ
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða
sambærilegt nám. Skipulög vinnubrögð og góðir samstarfshæﬁleikar ásamt góðri
enskukunnáttu eru skilyrði. Viðkomandi þarf að geta unnið í dýnamísku
starfsumhverﬁ þar sem Agile aðferðafræði er beitt. Þekking á Microsoft Visual
Studio og C# er kostur en ekki skilyrði.

Sérfræðingur í viðskiptagreind
(Business Intelligence)

Hugbúnaðarhönnuður handtölvulausna
Starfssvið felst í hönnun og forritun á lausnum fyrir
hand- og spjaldtölvur
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða
sambærilegt nám. Skipulög vinnubrögð og góðir samstarfshæﬁleikar ásamt
góðri enskukunnáttu eru skilyrði. Viðkomandi þarf að geta unnið í dýnamísku
starfsumhverﬁ þar sem Agile aðferðafræði er beitt. Reynsla af
hugbúnarðarþróun fyrir handtölvur (Android, Windows Mobile, iOS) er kostur
en ekki skilyrði.

Við leggjum okkur fram, stöndum saman og vitum hvað þarf til að skara
framúr. Frumkvæði og nýsköpun eru mikilsverðir eiginleikar sem hafa
skipað LS Retail í fremstu röð í þróun hugbúnaðar á alþjóðavísu. Við
þróum hugbúnað fyrir fyrirtæki í verslunarrekstri og seljum vörur okkar
gegnum net 140 endursöluaðila í 60 löndum. Við leitum að öﬂugu og
metnaðarfullu fólki sem er reiðubúið að takast á við fjölbreytt og vaxandi
verkefni. Nú er lag að sækja um starf og koma til liðs við samheldinn hóp.
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Starfssvið felst í ráðgjöf og þjónustu á viðskiptagreindarlausnum
byggðum á LS Retail hugbúnaði
Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun eða sambærilegt nám. Haldgóð
þekking á viðskiptagreindarlausnum er skilyrði. Reynsla af verslunarlausnum mikill
kostur. Góðir samskiptahæﬁleikar eru skilyrði og viðkomandi verður að vera
ófeiminn við að sýna og kenna á hugbúnað. Mjög góð enskukunnátta er skilyrði.

LS Retail hugbúnaður er í fremstu röð á heimsvísu og seldur í samstarﬁ við 120 vottuð fyrirtæki í meira en 60 löndum. Um 1.850 fyrirtæki nota hugbúnað LS Retail á 78.000 afgreiðslukössum í alls 35.000 verslunum. Meðal ánægðra viðskiptavina LS Retail eru: adidas, Fríhöfnin,
ÁTVR, Nova, Apple Íslandi, Laugar, Ilva, Melabúðin, Dublin Airport Authority (DAA), Rivoli Group, aswaaq, Pizza Hut, IKEA, Hard Rock Café Þýskalandi, Bodycare International, Eu Yang San, Sony Co. (Hong Kong), Wind (Telecom) Ítalíu, Topps Tiles, DIAL (Delhi International
Airport Limited) og Kingdom of Dreams.
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DEILDARSTJÓRI Í INNKAUPADEILD
Icelandair leitar að öflugum liðsmanni til starfa sem deildarstjóri í innkaupadeild í
tækniþjónustu Icelandair – Icelandair Technical Services, ITS, á Keflavíkurflugvelli.

Varahluta- og innkaupadeild er 40 manna starfseining. Deildin annast innkaup,
geymslu, sölu, flutning og stýringu á varahlutum fyrir Icelandair og viðskiptavini þess
um heim allan. Deildarstjóri leiðir þennan hóp og tekur virkan þátt í verkefnum
deildarinnar.

STARFSLÝSING
I Stýring og ákvarðanataka vegna innkaupa, viðgerða og sendingar varahluta
I Stýring, bestun og hámörkun nýtingar á varahlutaeign félagsins
I Samningagerð við birgja og viðskiptavini, innlenda og erlenda
I Daglegur rekstur deildarinnar, þ.m.t. starfsmannamál
I Stefnumótun og áætlanagerð

HÆFNISKRÖFUR
I Háskólapróf í verkfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun
I Reynsla af birgðahaldi æskileg
I Góð stjórnunarreynsla og samskiptahæfni
I Mjög góð enskukunnátta er skilyrði
I Frumkvæði, skipulag og hæfni til að vinna undir álagi er skilyrði
I Áhugi á flugstarfsemi

Við leitum að áhugasömum einstaklingi í öflugt og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi, með framúrskarandi samskiptahæfileika sem finnst gott að vinna sem hluti af
heild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi. Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Fyrirspurnum svara:
Jens Þórðarson I 4250 199 I jensth@its.is
Kristín Björnsdóttir I 5050 155 I stina@icelandair.is
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 16. oktbóber 2011.
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Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

Míla leitar að sérfræðingi
í hönnun örbylgjusambanda

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar óskar eftir
starfskrafti í fullt starf í sérhópadeild fyrirtækisins.
Við leitum að jákvæðum og öflugum aðila til að sjá um
skipulagningu og úrvinnslu ferða fyrir erlenda ferðamenn, með áherslu á þýskumælandi markað.
Hæfniskröfur:
• Mjög góð þýsku-, ensku- og íslenskukunnátta
• Reynsla og/eða menntun í ferðaþjónustu æskileg
• Góð þekking á landafræði Íslands
• Góð tölvukunnátta
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2011.

Starfslýsing
· Hönnun nýrra örbylgjusambanda Mílu
· Hönnun SDH og IP sambanda
· Umsjón með tíðnum Mílu og samskipti
við Póst- og fjarskiptastofnun
· Hönnun lausna fyrir viðskiptavini
· Áætlanagerð varðandi örbylgjukerfi

Umsóknir og fyrirspurnir:
Sonja Magnúsdóttir: sonja@gjtravel.is

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 sendar á umsoknir@mila.is

Menntunar- og hæfniskröfur
· Menntun á sviði verk- eða tæknifræði

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á

· Samskiptalipurð

Íslandi. Míla sér fjarskipta- og afþreyingarfyrirtækjum

· Skipulagshæfni

fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net ljósleiðara og kopar-

Sérfræðingur á skrifstofu menntamála

strengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn.

· Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Míla er lífæð samskipta.

· Góð enskukunnátta

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir laust til
umsóknar tímabundið starf sérfræðings í í málefnum
er einkum varða námskrárgerð og þróun námsbrauta
á framhaldsskólastigi, á skrifstofu menntamála,
stefnumótunar- og þróunardeild. Um er að ræða fullt
starf í eitt ár.

ENNEMM / SÍA / NM48501

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

Míla ehf.

t

Stórhöfða 22

t Sími 585 6000 t

Leitað er að háskólamenntuðum einstaklingi með
yfirgripsmikla þekkingu á framhaldsskólakerfi landsins,
einkum starfsmenntun, innsýn inn í þær breytingar sem ný
aðalnámskrá framhaldsskóla boðar og starfsreynslu sem
framhaldsskólakennari eða stjórnandi í framhaldsskóla.
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, góð kunnátta í
ensku og einu Norðurlandamáli og þekking á nýtingu
upplýsingatækni eru nauðsynlegir kostir ásamt ritfærni
og hæfni í mannlegum samskiptum.

Lífæð samskipta

www.mila.is

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun
greiðast samkvæmt launakerfi Félags háskólamenntaðra
starfsmanna stjórnarráðsins. Nánari upplýsingar veitir
Jens Pétur Hjaltested á upplýsinga- og fjármálasviði.
Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil
sendist mennta- og menningarmálaráðuneytinu,
Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík. Umsóknarfrestur er til
25. október 2011.

LARGE ENOUGH

GLOBAL

FOR
MARKET LEADERSHIP
– SMALL ENOUGH FOR YOU TO MAKE A

Mennta- og menningarmálaráðuneyti,

DIFFERENCE

Dresser-Rand AS in Norway is part of the Dresser-Rand Group, an independent energy
industry leader with headquarters in Paris and Houston. Dresser-Rand has approximately
7.000 employees with around 180 based in Norway, one of its 12 world wide manufacturing
facilities. The Norwegian activities include the engineering and manufacturing of gas turbine
packages for generators and centrifugal compressors as well as being a service hub for all
Dresser-Rand products. With a gas turbine power range from 1 to 55 MW, Dresser-Rand AS
supports the oil and gas industry at offshore and land based installations around the world.
The company is situated close to both mountains and the coast in the beautiful countryside
city of Kongsberg, an one hour car drive to the capital, Oslo.

Are you interested in working in an
international company in Norway
within oil and gas?

Veist
þú hvað
VR gerir
fyrir þig?
VR býður atvinnuleitandi félagsmönnum
upp á fjölda áhugaverðra námskeiða,
þeim að kostnaðarlausu. Um er að
ræða ýmiss konar námskeið sem auka
þekkingu, hæfni og reynslu.

VISIT US DURING THE EURES JOB
DAYS AT REYKJAVIK CITY HALL:

Nánar á www.vr.is

www.dresser-rand.com

www.octagon.no

FRIDAY 14TH OCTOBER, 17:00-20:00
SATURDAY 15TH OCTOBER, 12:00-18:00
Virðing
Réttlæti
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,AUS ER STAÈA BËKARA HJ¹ FYRIRT¾KI Å FERÈAÖJËNUSTU
«SKAÈ ER EFTIR TÎLUGLÎGGUM EINSTAKLINGI MEÈ REYNSLU AF $+
BËKHALDSFORRITINU 'ËÈ ALMENN TÎLVUKUNN¹TTA SKILYRÈI ¹SAMT
J¹KV¾ÈNI SAMSKIPTAF¾RNI OG SVEIGJANLEIKA Å STARFI 3TARFIÈ FELST
Å F¾RSLU BËKHALDS AFSTEMMINGUM UPPF¾RSLUM ¹ BIRGÈAKERFI
SAMSKIPTI VIÈ BIRGJA OG EINNIG VINNU VIÈ ALMENNA STARFSEMI
FÁLAGSINS SS SÅMSVÎRUN 5MSËKNIR SENDIST ¹ BOX FRETTIS

Faggreinar

vélstjórnar
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, auglýsir eftir
kennurum til kennslu í vélstjórnar- og vélfræðigreinum frá og með vorönn 2012.
Menntunarkröfur:
Véltæknifræðingur/vélaverkfræðingur með vélfræðimenntun og starfsreynslu. Kennsluréttindi æskileg.
Við leitum að áhugasömum einstaklingum sem vilja
vinna í krefjandi og metnaðarfullum skóla. Nánari
upplýsingar veitir Egill Guðmundsson skólastjóri
Véltækniskólans, í síma 514 9501 og í tölvupósti,
egud@tskoli.is
Umsóknir sendist á bg@tskoli.is fyrir 16. október.

Rafvirki
Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða rafvirkja
til sölustarfa í raflagnadeild fyrirtækisins.
Starfið felur einkum í sér kynningu og sölu á raflagnaefni og öðrum
rafbúnaði sem og ýmis önnur verkefni.
Leitað er að röskum, sjálfstæðum og samvinnuliprum einstaklingi
með góða fag- og efnisþekkingu og reynslu af rafvirkjastörfum,
sem hefur einnig brennandi áhuga á sölu- og markaðsstörfum
og mannlegum samskiptum.
Góð framkoma, snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.
Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu
fyrirtæki.
Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda
umsókn til Smith & Norland með upplýsingum um aldur,
menntun og fyrri störf fyrir mánudaginn 17. október.
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Smith & Norland og þau
má einnig nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.sminor.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum verður svarað. Nánari upplýsingar um starfið eru
veittar í síma 520 3022.

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

www.tskoli.is

Atvinnutækifæri í Evrópu
Vinnumálastofnun og EURES standa fyrir starfakynningu
í Ráðhúsi Reykjavíkur 14. og 15. október
Föstudagur 14. október kl. 17:00 – 20:00
Laugardagur 15. október kl. 12:00 – 18:00
Á kynningunni verða kynnt laus störf og veittar upplýsingar um starfs- og búsetuskilyrði víða í Evrópu. Einnig gefst fólki færi á að ræða
milliliðalaust við atvinnurekendur. Sjá má hluta þeirra starfa sem í boði eru á síðunni www.eures.iss með því að smella á „Laus störf“
Norsk fyrirtæki og bæjarfélög kynna laus störf og taka á móti umsóknum.
EURES ráðgjafar frá Bretlandi, Danmörku, Noregi, Þýskalandi, Svíþjóð og Belgíu kynna atvinnutækifæri í sínum löndum.
Einkum er eftirspurn eftir fólki úr eftirtöldum starfsstéttum:
Iðnaðarmönnum svo sem smiðum, pípulagningamönnum, rafvirkjum ofl., járniðnaðarmönnum, verkfræðingum, hjúkrunarfræðingum ofl. heilbrigðisstarfsfólki, vélvirkjum,
suðumönnum og bifvélavirkjum fyrir vörubíla.

Your Job in Europe - European Job Days 2011
The Directorate of Labour and EURES IS host a European Job fair in Reykjavik City Hall on the following dates:
Friday 14th October 17:00 – 20:00
Saturday 15th October 12:00 – 18:00
Are you interested in finding a job opportunity abroad? At the fair you will find a wide range of vacancies, get a chance to meet employers and to discuss your plans with
EURES Advisers from different countries. You also get first hand information about living and working abroad.
Some of the vacancies are listed on our website www.eures.iss under “Laus störf”.
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HÁSKÓLINN Á BIFRÖST

Rekstrarstjóri
fyrir nemendagarða
Starfssvið:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dýralæknaþjónusta í dreifðari
byggðum landsins
Matvælastofnun auglýsir eftir sjálfstætt starfandi dýralæknum til
að taka að sér almenna dýralæknaþjónustu og bráðaþjónustu í
dreifðari byggðum landsins í samræmi við reglugerð nr. 846/2011.
Með reglugerðinni er ætlað að tryggja dýraeigendum nauðsynlega
almenna þjónustu og bráðaþjónustu við dýr á landssvæðum þar
sem fjöldi dýra er takmarkaður og/eða verkefni dýralækna af
skornum skammti.

Reynsla og hæfniskröfur:

Úthlutun húsnæðis
Gerð húsaleigusamninga
Afhending húsnæðis
Úttektir á húsnæði
Samskipti við íbúa
Móttaka verkbeiðna frá íbúum
Viðhald, skipulag og framkvæmd
Innheimta og bókhald

•
•
•
•
•
•

Gerður verður þjónustusamningur við viðkomandi dýralækni/
dýralækna á hverju þjónustusvæði fyrir sig. MAST tryggir skv.
samningnum mánaðarlega greiðslu til að sinna dýralækna- og
bráðaþjónustu á víðkomandi þjónustusvæði.

Rekstrar- og iðnmenntun eða önnur menntun
sem nýtist í starfi
Reynsla af bókhaldi æskileg
Reynsla af almennu viðhaldi nauðsynleg
Góð almenn tölvuþekking
Viðkomandi þarf að vera skipulagður
og nákvæmur
Frumkvæði og lipurð í mannlegum samskiptum

Dýralæknir sem gerir þjónustusamning skal vera með starfsstöð
innan hlutaðeigandi þjónustusvæðis til að tryggja eftir föngum
að dýraeigendur fái ávallt dýralækna- og bráðaþjónustu innan
hæfilegs tíma. Dýralækninum er heimilt að sinna bráða- og
dýralæknaþjónustu á öðrum svæðum en tilgreind eru í samningi
þessum. Með sama hætti er öðrum dýralæknum heimilt að bjóða
fram þjónustu sína á þjónustusvæðinu.
Um eftirfarandi þjónustusvæði er að ræða:
Þjónustusvæði 1: Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsbær,
Grundafjarðarbær, Helgafellssveit og Stykkishólmsbær.

Um er að ræða fullt starf. Umsóknir ásamt upplýsingum um umsækjendur
og starfsferilsskrár sendist til Halldóru Jónsdóttur á netfangið
halldora@bifrost.is fyrir 18. október nk.

Þjónustusvæði 2: Dalabyggð, Reykhólahreppur, Strandabyggð, Árneshreppur, Kaldrananeshreppur og Bæjarhreppur.
Þjónustusvæði 6: Bakkafjörður (fyrrum Skeggjastaðahreppur), Vopnafjarðarhreppur, Fljótdalshérað, Fljótdalshreppur,
Borgarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður og Fjarðabyggð
(nema Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður).
Þjónustusvæði 8: Sveitarfélagið Hornafjörður.
Þjónustusvæði 9: Skaftárhreppur og Mýrdalshreppur.
Nánari upplýsingar um dýralæknaþjónustu og gerð þjónustusamnings veita Halldór Runólfsson (halldor.runolfsson@mast.is)
og Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.hannesson@mast.is) í
síma 530-4800. Jafnframt er vísað til reglugerðar nr. 846/2011 um
dýralæknaþjónustu í dreifðari byggðum landsins. Umsóknum um
þjónustusvæði skal skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64,
800 Selfoss, merktum “Dýralæknir – þjónustusvæði X” eða með
tölvupósti á mast@mast.is en umsóknarfrestur er til og
með 17. október 2011.

www.bifröst.is

VERKEFNALEIÐTOGI ÓSKAST
VIÐSKIPTASTJÓRI (PROGRAM MANAGER) HRV REYÐARFIRÐI
HRV býður spennandi og krefjandi starf fyrir verkefnaleiðtoga á Austurlandi.
Um er að ræða starf við stjórnun Verkfræðiþjónustu HRVfyrir Alcoa á Reyðar¿rði. Í star¿nu felst m.a. skipulagning
krefjandi verkefna, gerð og eftirfylgni verkefnaáætlana, ásamt því að stjórna hópi verkefnastjóra og sérfræðinga. Star¿ð
kallar á jákvæð og uppbyggileg samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila HRV.
Þekking á verkefnastjórnun er nauðsynleg og þarf umsækjandi að geta sýnt fram á reynslu á því sviði, helst í tengslum við
verklegar framkvæmdir tengdar iðnaði eða virkjunum. Viðkomandi mun starfa með lykilstjórnendum HRV og heyra beint
undir framkvæmdastjóra Verkfræðiþjónustu HRV (Engineering Alliance).

HRV Engineering er framsækið
þjónustufyrirtæki við áliðnaðinn
og hefur um árabil sérhæft sig í
uppbyggingu álvera.

HRV vinnur eftir
viðurkenndum alþjóðlegum
verkefnastjórnunaraðferðum við
undirbúning, hönnun og stjórnun

Hæfniskröfur og eiginleikar:
ŏ Háskólamenntun á sviði verk- eða
tæknifræði nauðsynleg
ŏ Þekking og reynsla í verkefnastjórnun

Nánari upplýsingar um starÀð veita:
Símon Þorleifsson, (framkvæmdastjóri Engineering
Alliance) simon@hrv.is og Auðunn Gunnar Eiríksson
(Mannauðstjórnun) audunn.eiriksson@hrv.is

ŏ Stjórnunarreynsla
ŏ Reynsla á sviði fjármála.

Umsóknarfrestur er til 25. okt. 2011

ŏ Góð þekking og reynsla í rekstri fyrirtækja æskileg

Umsóknir skulu berast á netfangið audunn.eiriksson@hrv.is

ŏ Góð tungumálakunnátta nauðsynleg
(Enska og Íslenska)

framkvæmda. HRV sérhæ¿r sig

Við leitum að hæ¿leikaríkum einstaklingi sem hefur metnað

í þjónustu við álver, hérlendis og

og jákvæð samskipti að leiðarljósi.

erlendis

Búseta á Austurlandi er áskilin.

Skýrr er að leita að:

Starfsfólki – það er brjálað að gera!
Sjö spennandi störf hjá stærsta (og skemmtilegasta) UT-fyrirtæki landsins

Forritari veﬂausna

Vörustýring Oracle

Skýrr leitar að snillingi til að vinna við forritun og uppsetningu vefja fyrir
stóran hóp viðskiptavina fyrirtækisins. Við leitum að gúrú í vefmálum.

ÕƇÜÜÖÏÓÞËÜÏʰÓÜÖÓƒÝÝÞãÜÕĜŊʮßÑËØ˜ÝË×ÒÏÖÎÓØÙÑÕÜËʰ×ÓÕÓØØÒŇÚ
ÝĀÜÐÜôƒÓØÑËĜàŊÜßÝÞƇÜÓØÑËÜÒÖßÞËÜËÍÖÏàÓƒÝÕÓÚÞËÖËßÝØË˛ÞËÜʨƒÐÏÖÝÞĜ
ßÚÚÝÏÞØÓØÑß˜ÓØØÖÏÓƒÓØÑß˜ÜåƒÑÔŊÐÙÑàÏÜÕÏÐØËÝÞÔŇÜØÐãÜÓÜàÓƒÝÕÓÚÞËàÓØÓÕƇÜÜ˛

Hæfniskröfur
˾ ÙʵàËÖÎå×˛Ë˛˛˜˜  ˜ ˜ ËàËÍÜÓÚÞÙÑÔßÏÜã
˾ ÇÏÕÕÓØÑÙÑÜÏãØÝÖËËÐÐÙÜÜÓÞßØàÏʪËÙÑÒåÝÕŇÖËÑÜåƒËôÝÕÓÖÏÑ
˾ ÜĜƒËÜÖÏÑßÜåÒßÑÓåàÏÐ×åÖß×ÙÑàÏÐÝÞŊƒÖß×

App forritari
Skýrr leitar að fólki til að vinna við forritun á snjallsíma- og
ÝÚÔËÖÎÞŊÖàßÖËßÝØß×̙ÓÙÑØÎÜÙÓÎ̚˛ÓƒÖÏÓÞß×ËƒÐŇÖÕÓ×Ïƒ×ÓÕÖËÜÏãØÝÖß
ÙÑÒßÑ×ãØÎËËßƒÑÓ˛
Hæfniskröfur
˾ åÝÕŇÖËÑÜåƒËĜÞŊÖàßØËÜÐÜôƒß×ÏƒËÝË×ÌôÜÓÖÏÑß×ÑÜÏÓØß×
˾ ËÖÎÑŇƒÜÏãØÝÖËĜÐÙÜÜÓÞßØåÝØÔËÖÖÝĜ×ËÙÑ˹ÏƒËÝÚÔËÖÎÞŊÖàßÖËßÝØß×
˾ ÜĜƒËÜÖÏÑßÜåÒßÑÓåÝØÔËÖÖÖËßÝØß×

Hugbúnaðarsérfræðingur í Microsoft
Dynamics NAV
ÕƇÜÜÖÏÓÞËÜËƒŊʮßÑß×ÖÓƒÝ×ËØØÓÐãÜÓÜàÓƒÝÕÓÚÞËÖËßÝØÓØËÓÍÜÙÝÙʰ
ãØË×ÓÍÝ˛ÞËÜʨƒÐÏÖÝÞĜÐÙÜÜÓÞßØ˜ÓØØÖÏÓƒÓØÑß×ÙÑßÚÚÐôÜÝÖß×ÐãÜÓÜ
àÓƒÝÕÓÚÞËàÓØÓÕƇÜÜ˜åÝË×ÞåÐÜË×ÒËÖÎÓĜƓÜŇßØåÝĀÜÖËßÝØß×ÕƇÜÜ˛
Hæfniskröfur
˾ åÝÕŇÖËÑÜåƒËĜÞŊÖàßØËÜÐÜôƒÓ˜àÏÜÕÐÜôƒÓÏƒËàÓƒÝÕÓÚÞËÐÜôƒÓ
˾ ÏãØÝÖËĜÓÍÜÙÝÙʰãØË×ÓÍÝÏÜôÝÕÓÖÏÑ
˾ ÓÍÜÙÝÙʰãØË×ÓÍÝÚÜŇÐÑÜåƒßÜÏÜßÕÙÝÞßÜ

Hugbúnaðarsérfræðingur í ÓPUSallt
og handtölvum
ÕƇÜÜÖÏÓÞËÜÏʰÓÜÖÓƒÝÝÞãÜÕĜŊʮßÑËØ˜ÝË×ÒÏÖÎÓØØÙÑÕÜËÐ×ÓÕÓØØÒŇÚ
ÝĀÜÐÜôƒÓØÑËĜ|ËÖÖÞÓƒÝÕÓÚÞËÖËßÝØß×˛ÞËÜʨƒÐÏÖÝÞĜƓÜŇßØ˜ÜåƒÑÔŊÐÙÑ
ÓØØÖÏÓƒÓØÑßå|ËÖÖÞÙÑÒËØÎÞŊÖàß×ÐãÜÓÜàÓƒÝÕÓÚÞËàÓØÓÕƇÜÜ˛

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – a u 3 6 6 4

Hæfniskröfur
˾ åÝÕŇÖËÑÜåƒËĜÞŊÖàßØËÜÐÜôƒß×
˾ ÙʵàËÖÎå˛
˾ ÇÏÕÕÓØÑå

Hæfniskröfur
˾ åÝÕŇÖËÑÜåƒËĜàÓƒÝÕÓÚÞËÐÜôƒÓÏƒËÝË×ÌôÜÓÖÏÑß×ÑÜÏÓØß×
˾ ÇÏÕÕÓØÑÙÑÜÏãØÝÖËĜàŊÜß̋ÙÑÓØØÕËßÚËÝÞƇÜÓØÑßôÝÕÓÖÏÑ

Hugbúnaðarsérfræðingur í C# og .NET
ÕƇÜÜÖÏÓÞËÜËƒßØÑßÙÑÕÜËʰ×ÓÕÖßÐŇÖÕÓÝÏ×ÏÜÞÓÖÌŴÓƒËƒÝÖåÝÞĜÒŇÚ
ÜÏãØÝÖßÌÙÖÞËĜÐËÑÓØß˛SÌÙƒÓÏÜÐÜåÌôÜÞÞôÕÓÐôÜÓÐãÜÓÜßØÑËÙÑßÚÚÜÏØØËØÎÓ
ÝØÓÖÖÓØÑË˛ÞËÜʨƒÐÏÖÝÞĜƓÜŇßØåÖËßÝØß×ÞÏØÑÎß×ÕËÝÝËÕÏÜÐß×ÕƇÜÜ˜
àÏÐƓÔŇØßÝÞßÞÏØÑÓØß×àÓƒàÓƒÝÕÓÚÞËÕÏÜʨÕƇÜÜÙÑƓÜŇßØÏÓÑÓØÝĀÜÖËßÝØË˛
Hæfniskröfur
˾ åÝÕŇÖËÑÜåƒËĜÞŊÖàßØËÜÐÜôƒÓÏƒËàÏÜÕÐÜôƒÓ
˾ ÇÏÕÕÓØÑå͐˜˛ÙÑ ÝÕÓÖãÜƒÓ
˾ ÏãØÝÖËĜÏÖÚÒÓÕÙÝÞßÜ

Snillingur í Viðskiptagreind (BI)
Skýrr leitar að starfsmanni í almenna ráðgjöf og þjónustu ásamt hönnun
ÙÑÝ×ĜƒÓàÓƒÝÕÓÚÞËÑÜÏÓØÎËÜÖËßÝØË×ÏƒåÒÏÜÝÖßåËÜÑÓÞÙÑÓÍÜÙÝÙʰ ˛
ÏÜÕÏÐØÓØÏÜßʪŊÖÌÜÏãʵÙÑÐÏÖË×˛Ë˛ĜÝĀÜŴÞÐôÜÝÖßÜåÝÕƇÜÝÖß×˜
ÑËÑØËÞÏØÓØÑß×˜ÐÜË×Õàô×ÎƓËÜÐËÑÜÏÓØÓØÑËÜ˜àÏÜÕÏÐØËÝÞÔŇÜØßØÙÑÕÏØØÝÖß˛
Hæfniskröfur
˾ åÝÕŇÖËÑÜåƒËÝÏ×ØƇÞÓÝÞĜÝÞËÜʨ
˾ ÏãØÝÖËËÐŴÞÐôÜÝÖßÙÑÌÏÓÞÓØÑßàÏÜÕÐôÜËåÝàÓƒÓàÓƒÝÕÓÚÞËÑÜÏÓØÎËÜ
˾ ÏãØÝÖËËÐƓËÜÐÑÜÏÓØÓØÑß×ÙÑàÏÜÕÏÐØËÝÞÔŇÜØßØÏÜÕÙÝÞßÜ
˾ ÇÏÕÕÓØÑåÑËÑØËÑÜßØØß×
˾ ÜÏØØËØÎÓåÒßÑÓåËƒàÓØØË×ÏƒÐŇÖÕÙÑÞŊÖßÜ

Nánari upplýsingar
åØËÜÓßÚÚÖƇÝÓØÑËÜàÏÓÞÓÜØØßÜÖãÑÏØÜÓØÑ˜ÝĀÜÐÜôƒÓØÑßÜå×ËØØËßƒÝÝàÓƒÓ
ÕƇÜÜ̙ßØØßÜ˛ʮãÑÏØÜÓØÑ̶ÝÕãÜÜ˛ÓÝ̚˛ÏÕÓƒÏÜå×ŇÞÓß×ÝŇÕØß×åàÏÐÕƇÜÜ
̙ááá˛ÝÕãÜÜ˛ÓÝ̚˛×ÝŇÕØËÜÐÜÏÝÞßÜÏÜÞÓÖÙÑ×Ïƒ͕͒˛ÙÕÞŇÌÏÜØôÝÞÕÙ×ËØÎÓ˛
ßÖÖß×ÞÜŴØËƒÓÒÏÓÞÓƒ˛ÖÖß×ß×ÝŇÕØß×àÏÜƒßÜÝàËÜËƒ˛

Skýrr: Stórt og næs
Almennar hæfniskröfur
SŊÖÖß×ÝÞŊÜÐßØß×ÏÜÕÜËʨÝÞÐÜË×ŴÜÝÕËÜËØÎÓÒôÐØÓĜÝË×ÝÕÓÚÞß×˜ÜĜÕÜËÜ
ƓÔŇØßÝÞßÖßØÎËÜÙÑÝÔåÖÐÝÞôƒÓĜàÓØØßÌÜŊÑƒß×˛SÌÙƒÓÏÜßÑŇƒÖËßØÐãÜÓÜÜĀʵË
ÐŇÖÕÓƒ˛ÏÜÕÏÐØÓØÏÜßʪŊÖÌÜÏãʵÙÑÝÞËÜÐÝß×ÒàÏÜʨƒÝÚÏØØËØÎÓ˛

ÕƇÜÜÏÜÝÞôÜÝÞËÙÑÝÕÏ××ÞÓÖÏÑËÝÞËÐãÜÓÜÞôÕÓÖËØÎÝÓØÝĜßÚÚÖƇÝÓØÑËÞôÕØÓ˛
ÕƇÜÜÏÜÔËÐØÐÜË×ÞØĜßØÎËÝÞôÜÝÞË̋ÐãÜÓÜÞôÕÓÙÜƒßÜÖËØÎË×ÏƒÞôÚÖÏÑË
͒˛͒͑͑ÝÞËÜÐÝ×ÏØØ˜ƓËÜËÐ͗͑͑åSÝÖËØÎÓ˛
ÓƒÝÕÓÚÞËàÓØÓÜÝÕÓÚÞËÞßÑƓŴÝßØÎß×˛ÕƇÜÜÏÜàÙʵËƒÝË×Õàô×ÞËÖƓÔŇƒÖÏÑß
ÑôƒË̋ÙÑŊÜãÑÑÓÝÝÞŊƒÖßØß× ͚͑͑͒ÙÑ͓͑͑͒͘˛ãÜÓÜÞôÕÓƒÌƇƒßÜ
ËÞàÓØØßÖĜʨØßÙÑÏÓØÝÞËÕÖÓØÑß×ÒÏÓÖÎËÜÖËßÝØÓÜåÝàÓƒÓÒßÑÌŴØËƒËÜ˜
àĀÖÌŴØËƒËÜÙÑÜÏÕÝÞÜËÜƓÔŇØßÝÞß˛ÕƇÜÜÏÜÔËÐØÜĀʵÓÝÝÓØØËƒ˜ʪŊÖÝÕãÖÎßàôØÞ
ÙÑÒÖŴÓÜàÏÖËƒÝÞËÜÐÝÐŇÖÕÓ˛àÏÓÑÔËØÖÏÑßÜàÓØØßÞĜ×Ó˜ÑŇƒÖËßØÙÑÐÜåÌôÜ
vinnuaðstaða í boði. Kaﬃð er magnað og maturinn fyrsta ﬂokks.
ĀÖËÑÝÖĜʨƒÏÜÕÜËʰ×ÓÕÓƒÙÑßÚÚåÕÙ×ßÜÞĜƒËÜ˛ÓÖÎÓÕƇÜÜÏÜßåÝÞÜĜƒË˜
snerpa og hæfni.

569 5100
skyrr@skyrr.is

Velkomin
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(LUTVERK 6ERÈLAGSSTOFU SKIPTAVERÈS ER AÈ FYLGJAST MEÈ FISKVERÈI OG UPPGJÎRI ¹ AFLAHLUT SJËMANNA OG STUÈLA
AÈ RÁTTU OG EÈLILEGU UPPGJÎRI ¹ AFLAHLUT SJËMANNA Å SAMR¾MI VIÈ LÎG NR  UM 6ERÈLAGSSTOFU
SKIPTAVERÈS .¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARFSEMI 6ERÈLAGSSTOFU SKIPTAVERÈS ER AÈ FINNA ¹ HEIMASÅÈU STOFUNNAR
WWWVERDLAGSSTOFAIS

Síðumúla 29, 2.hæð 108 Reykjavík, www.alltfasteignir.is

,AUS STAÈA SÁRFR¾ÈINGS HJ¹ 6ERÈLAGSSTOFU SKIPTAVERÈS
6ERÈLAGSSTOFA SKIPTAVERÈS ¹ !KUREYRI AUGLÕSIR LAUSA STÎÈU SÁRFR¾ÈINGS 5M FULLT STARF ER AÈ R¾ÈA OG
¾SKILEGT AÈ VIÈKOMANDI GETI HAFIÈ STÎRF  JANÒAR 
(ELSTU VERKEFNI

(¾FNIS OG MENNTUNARKRÎFUR

o ®FLUN UPPLÕSINGA UM FISKVERÈ OG FLEIRA
o 'REINING GAGNA OG ÒRVINNSLA

o (¹SKËLAMENNTUN EÈA ÎNNUR MENNTUN SEM
NÕTIST Å STARFI

o !FGREIÈSLA ERINDA FR¹ SJËMÎNNUM OG
ÒTVEGSMÎNNUM

o -JÎG GËÈ F¾RNI Å NOTKUN TÎFLUREIKNIS %XCEL
OG GËÈ F¾RNI Å RITVINNSLU 7ORD 

o ¶JËNUSTA VIÈ HAGSMUNASAMTÎK SJËMANNA
OG ÒTVEGSMANNA

o 'ËÈ ÅSLENSKUKUNN¹TTA

o !LMENN SKRIFSTOFUSTÎRF

o &RUMKV¾ÈI OG METNAÈUR TIL AÈ N¹ ¹RANGRI
Å STARFI

o 'ËÈ F¾RNI TIL AÈ TJ¹ SIG Å RITUÈU M¹LI

SKILEGT ER AÈ UMS¾KJENDUR HAFI ÖEKKINGU ¹ SJ¹VARÒTVEGI LAUNAÒTREIKN
INGUM SJËMANNA OG ¹ KJARASAMNINGUM MILLI SJËMANNA OG ÒTVEGS
MANNA ¶EKKING ¹ &OCAL SKJALAKERFI ER EFTIRSËKNARVERÈ

5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  OKTËBER  ,AUN TAKA MIÈ AF
KJARASAMNINGUM RÅKISINS VIÈ VIÈEIGANDI STÁTTARFÁLAG ®LLUM UMSËKNUM
VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITA 'UNNAR ( 3IGURÈSSON OG )NGVELDUR
*ËHANNESDËTTIR Å SÅMA  

!THYGLI ER VAKIN ¹ ÖVÅ AÈ UMSËKNIR MUNU GILDA Å  M¹NUÈI FR¹ ÖVÅ AÈ UMSËKNAR
FRESTUR RENNUR ÒT MEÈ VÅSAN TIL  TL  MGR  GR REGLA NR  UM AUGLÕS
INGAR ¹ LAUSUM STÎRFUM MEÈ SÅÈARI BREYTINGUM SEM SETTAR ERU SAMKV¾MT
HEIMILD Å  MGR  GR LAGA NR  UM RÁTTINDI OG SKYLDUR STARFSMANNA
RÅKISINS

5MSËKNIR SEM HAFA AÈ GEYMA ÅTARLEGAR UPPLÕSINGAR UM MENNTUN FYRRI
STÎRF MEÈM¾LENDUR OG ANNAÈ SEM M¹LI KANN AÈ SKIPTA SENDIST ¹
NETFANGIÈ VERDLAGSSTOFA VERDLAGSSTOFAIS EÈA MEÈ BRÁFI TIL 6ERÈLAGSSTOFU
SKIPTAVERÈS /DDEYRARSK¹LA VIÈ 3TRANDGÎTU  !KUREYRI MERKTAR b3TARF
SÁRFR¾ÈINGSm

Sölufulltrúi fasteigna
Vegna aukinna verkefna ætlum við að fjölga sölufulltrúum.
Erum að leita að einstaklingum með reynslu eða próf eða lögg. til
fasteignasala. Jafnframt viljum við gefa nýliðum tækifæri.
Árangurstengd laun - miklir möguleikar.
Áhugasamir heimsæki okkur að
Síðumúla 29 2.hæð á milli 13 og 15 næstu daga.
Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali
S: 8981233

Ert þú hress, duglegur
og þjónusturíkur
einstaklingur?
Við höfum þá starf fyrir þig!
Ein ástsælasta bón og þvottastöð landsins er komin í
nýtt húsnæði í Grjóthálsi 10 eftir að hafa verið í
Sóltúninu í mörg ár.
Vertu hluti af frábæru liði hjá framúrskarandi fyrirtæki!
Umsóknir berist fyrir 17. október til
starf@bonogthvottastodin.is

Helstu verkefni:
ȈĄ
Ȉ×ĄĄ
Ȉ ĄÚ§§
Ȉ Ąϐ×Ą
ý
Ȉ ǡĄ×
Ȉ ĄÚǦ§
ȈÀÚǦĄ

Hæfniskröfur:
ȈýÀϐ
ȈÚǦĄϐ
ÚĄ
Ȉ§Ą×
ȈĄ±Ą

Ȉ§§§ϐ
ȈÚ×Ą§À
Ȉ ×ĄÀ
Ȉ §Ą§ĄÀÚĄ

ýϐĄï Ąǡ§×̷ǤǤͺʹͶǦͻʹʹͲ ×ǡ
×̷ǤǤͺʹͶͳ͵Ǥ×ͳǤ×§Ǥ×Ą
ÚĄĄ̷ǤǤ ĄĄĄ×ïĄÚĄĄǤ

Artasan ehf. er sérhæft fyrirtæki á
ĄĄϔǡ
§Ą×ÚǤĄĄ
§§Ą×ĄÀǤ
Ąǡ
§Ǩ

ãã STÖRF Á ÞRÓUNARSVIÐI

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi verkefni hjá Össuri?
Össur leitar að hugmyndaríkum, metnaðargjörnum og skapandi einstaklingum til starfa á Þróunarsvið fyrirtækisins. Störﬁn
fela í sér fjölbreytt verkefni og mikil samskipti við starfsmenn annarra sviða og starfsstöðva víða um heim. Í öllum störfunum
er kraﬁst mjög góðrar enskukunnáttu, hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum.
VÉLHLUTAHÖNNUÐUR

VERKEFNASTJÓRI

starfssvið
ã Þátttaka í hönnun á nýjum vörum
ã Þróun á vörum fyrirtækisins
ã Undirbúningur framleiðslu nýrra vara

starfssvið
ã Verkefnastjórnun á sviði vöruþróunar og vörubreytinga í
fjölþjóðlegum og þverfaglegum verkefnateymum
ã Uppsetning verkefnaáætlana og framfylgd þeirra
ã Umsjón með skjölun og skjalastjórnun í verkefnum

hæfniskröfur
ã MSc í vélaverkfræði eða véltæknifræði
ã Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla
ã Reynsla af vélhlutasmíði og viðhaldi vélhluta
ã Reynsla af hönnun fyrir framleiðslu
ã Reynsla af framleiðslu á vélbúnaði er æskileg
ã Þekking á verkefnastjórnun er æskileg

hæfniskröfur
ã BSc eða MSc í verk- eða tæknifræði
ã Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla á sviði
verkefnastjórnunar
ã Menntun á sviði verkefnastjórnunar er kostur
ã Reynsla í Microsoft Project

TÆKNILEIÐTOGI NOTENDAHUGBÚNAÐAR FYRIR
RAFEINDAVÖRUR
starfssvið
ã Tæknileg umsjón með hönnun, framleiðslu, dreiﬁngu og
viðhaldi á notendahugbúnaði fyrir rafeindavörur
ã Umsjón með verkferlum til hugbúnaðargerðar og þróun
þeirra
hæfniskröfur
ã MSc í hugbúnaðarverkfræði eða tölvunarfræði
ã Að lágmarki 5 ára starfsreynsla
ã Reynsla af stjórnun hugbúnaðarverkefna
ã Reynsla af heilbrigðissviði er æskileg
VÖRUHÖNNUÐUR
starfssvið
ã Þátttaka í hönnun á nýjum vörum
ã Þróun á vörum fyrirtækisins
ã Undirbúningur framleiðslu nýrra vara
hæfniskröfur
ã MSc í vélaverkfræði, véltæknifræði eða vöruhönnun
ã Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla
ã Reynsla af hönnun fyrir framleiðslu
ã Innsýn í iðnhönnun
VÖRUHÖNNUÐUR FYRIR RAFEINDAVÖRUR
starfssvið
ã Þátttaka í hönnun og þróun á nýjum rafeindavörum
ã Þróun á rafeindavörum fyrirtækisins

Umsókn ásamt ferilskrá þarf að berast á work@ossur.com
fyrir 16. október næstkomandi. Vinsamlega setjið í fyrirsögn
tölvupóstsins hvaða starf er sótt um.
Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300.

hæfniskröfur
ã MSc í rafmagns- eða tölvuverkfræði
ã Reynsla af örtölvuforritun
ã Reynsla af heilbrigðissviði er kostur
ã Reynsla af gerð notendahugbúnaðar er kostur

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og
stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 1800 manns í 15 löndum.
Gildi félagsins eru Heiðarleiki - Hagsýni - Hugrekki.

Össur hf. i Grjóthálsi 1-5 i 110 Reykjavík i 515 1300 i www.ossur.com
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S TARFATORG.IS

KÓPAVOGSBÆR
Leikskólinn Urðarhóll

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:

Starf

Stofnun

Staður

Nýtt
Sérfræðingar
Fjármálaráðuneytið
Reykjavík
Lögfræðingur
Innanríkisráðuneytið
Reykjavík
Rekstrar- og mannauðsstjóri
Héraðsdómur Reykjavíkur
Reykjavík
Bókari
Sýslumaðurinn í Vík
Vík
Sérfræðingur
Mennta- og menningarmálar.
Reykjavík
Sérfræðingur
Mennta- og menningarmálar.
Reykjavík
Lektor og sérfr. í munn- og kj.sk.l. HÍ, LSH
Reykjavík
Fjármálastjóri
HÍ, verkfræði- og náttúruv.svið Reykjavík
Sérfræðingur í bankaeftirliti
Fjármálaeftirlitið
Reykjavík
Yfirlæknir
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Reykjavík
Barnalæknir
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Reykjavík
Heilsugæslulæknir
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Reykjavík
Félagsliðar
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Kópavogur
Þjónustuliði
Flensborgarskólinn
Hafnarfjörður
Sérfræðingur í gæðastjórnun
Matvælastofnun
Selfoss
Deildarstjóri
Sjúkratryggingar Íslands
Reykjavík
Sérkennari á haustönn
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Selfoss
Flokkunarfræðingur
Náttúrufræðistofnun Íslands
Reykjavík
Sérfræðingur
Náttúrufræðistofnun Íslands
Reykjavík
Vatnalíffræðingur
Náttúrufræðistofnun Íslands
Reykjavík
Verkefnisstjóri
Náttúrufræðistofnun Íslands
Reykjavík
Hjúkrunarfræðingur
LSH, skurð- og þvagf.sk.læ.d. Reykjavík
Félagsráðgjafi
LSH, Hvítaband
Reykjavík
Sérfræðingur
Seðlabanki Íslands
Reykjavík
Sérfræðingur
Verðlagsstofa skiptaverðs
Akureyri
Kerfisstjóri
Tryggingastofnun ríkisins
Reykjavík
Framkvæmdastjóri lækninga
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi Blönduós
Sérfræðingur
Íbúðalánasjóður
Reykjavík
Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is

Nr. á vef
201110/026
201110/025
201110/024
201108/118
201110/023
201110/022
201110/021
201110/020
201110/019
201110/018
201110/017
201110/016
201110/015
201109/030
201110/014
201110/013
201110/012
201110/011
201110/010
201110/009
201110/008
201110/007
201110/006
201110/005
201110/004
201110/003
201110/002
201110/001

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

Urðarhóll auglýsir eftir leikskólakennara í sérkennslu
Hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
• Þekking og reynsla af TEEACH
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á www.kopavogur.is
Einnig gefur Sigrún Hulda Jónsdóttir, leikskólastjóri, upplýsingar í
síma 5700490/ 8402686 og á netfanginu urdarholl@kopavogur.is
Umsóknarfrestur er til og með 16. október 2011
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.kopavogur.is

6EGNA F¾ÈINGARORLOFS VANTAR
KENNARA VIÈ 3TËRU 6OGASKËLA
5M ER AÈ R¾ÈA UMSJËNARKENNSLU Å  BEKK OG ST¾RÈ
FR¾ÈIKENNSLU ¹ MIÈ OG UNGLINGASTIGI  6IÈKOMANDI
ÖARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF UM MIÈJAN NËVEMBER
3TËRU 6OGASKËLI
3TËRU 6OGASKËLI ER STAÈSETTUR Å 3VEITARFÁLAGINU 6OGUM
3KËLINN ER HEILDST¾ÈUR MEÈ UM  NEMENDUM
!LLUR AÈBÒNAÈUR OG UMHVERFI SKËLANS ER TIL FYRIRMYNDAR
OG STARFSANDI SÁRLEGA GËÈUR
-ENNTUNARKRÎFUR ,EITAÈ ER EFTIR EINSTAKLINGI MEÈ
KENNSLURÁTTINDI
,AUN SAMKV¾MT KJARASAMNINGI +ENNARASAMBANDS
¥SLANDS OG ,AUNANEFNDAR 3VEITARFÁLAGA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA
3VAVA "OGADËTTIR SKËLASTJËRI OG *ËN )NGI "ALDVINSSON
AÈSTOÈARSKËLASTJËRI Å SÅMA   %INNIG ER H¾GT
AÈ SENDA FYRIRSPURNIR ¹ SKOLI VOGARIS
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OKTËBER
WWWSTORUVOGASKOLIIS

Ástríða - Sérfræðiþekking - Alúð - Fjölmenning
Kaffitár hefur í tvo áratugi haft forystu um nýjungar á íslenskum kaffimarkaði og vörumerkið Kaffitár
þekkja allir Íslendingar. Markmið fyrirtækisins hefur alltaf verið hið sama, að sem flestir fái notið
þess að drekka gott kaffi. Fyrirtækið á því láni að fagna að hjá því starfar afbragðsfólk sem hefur
ástríðu fyrir kaffi. Nú leitar Kaffitár að nýjum liðsmönnum í forystuhópinn. www.kaffitar.is

Kaffitár leitar að hugmyndaríkum
og kraftmiklum stjórnendum
Nú er tækifæri fyrir þig að bætast í hóp fagmanna sem hafa ástríðu fyrir
mat, kaffi og öðrum lífsins gæðum.
Yfirmaður sölusviðs – rekstrarstjóri
Kaffitár er nokkuð stórt fyrirtæki á íslenskan mælikvarða.
Leitað er að glaðlegum og drífandi stjórnanda til að stýra
sölumálum fyrirtækisins.

Upplýsingar veitir:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 16. október nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Fagmaður á sviði matvæla
Matvæli eru orðin stór hluti af framleiðslu Kaffitárs
og við leitum að yfirmanni til að stýra þeirri einingu.

Helstu verkefni:
Helstu verkefni:
• Rekstur og þróun kaffihúsa
• Sölu- og markaðsmál

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í þessu starfi
• Reynsla af sölumálum áskilin
• Þykja matur góður og hafa áhuga á fólki

• Ábyrgð á matvælaframleiðslu Kaffitárs
• Vöruþróun

Hæfniskröfur:
• Fagmenntun á sviði matvæla
• Stjórnunarreynsla
• Hafa brennandi áhuga á mat
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Bormenn óskast

Olíudreifing

Vegna aukinna umsvifa Jarðborana hf.
erlendis auglýsum við eftir starfsmönnum á
bora okkar.

34µ2)-!¨52
,!5'!2.%3
/LÅUDREIFING EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA STÕRIMANN ¹
OLÅUSKIPIÈ ,AUGARNES
(ELSTU VERKEFNI ,AUGARNESS ER OLÅUAFGREIÈSLA TIL
SKIPA ¹ &AXAFLËASV¾ÈINU OG BIRGÈAFLUTNINGUR FR¹
2EYKJAVÅK OG !KUREYRI

Kröfur til umsækjenda:

5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ HAFA 34#7 )) RÁTTINDI
!  

• Iðnmenntun
• Vinnuvélaréttindi
• Góð enskukunnátta
• Hreint sakavottorð
• Sveigjanleiki og jákvætt viðmót

3TARFIÈ STENDUR B¹ÈUM KYNJUM JAFNT TIL BOÈA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR !UÈUNN "IRGISSON Å SÅMA
 

Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til starfa um allt land
og í erlendum verkefnum til lengri eða skemmri tíma.

5MSËKNUM MEÈ UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG
STARFSREYNSLU SKAL SKILAÈ ¹ PËSTFANG AUDUNN ODRIS
FYRIR  OKTËBER
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM /LÅUDREIFINGU EHF M¹
N¹LGAST ¹ WWWOLIUDREIFINGIS

Upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is
Þórir Þorvarðarsson
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 17. október nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is.
Umsækjendur sem skilað
hafa inn umsókn á heimasíðu
Jarðborana eru beðnir um að
senda umsókn sína til Hagvangs.

Jarðboranir hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði djúpborana eftir jarðhita. Félagið á
og rekur flota af hátækniborum sem eru í rekstri bæði á Íslandi og erlendis.
Umsvifin hafa aukist erlendis undanfarið, en verkefni félagsins á sviði
orkuöflunar eru og hafa verið m.a. í Þýskalandi, Danmörku, Azoreyjum,
Dominica og á Nýja-Sjálandi, auk þess sem fleiri verkefni eru í undirbúningi.
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

BRYNJA - Hússjóður Öryrkjabandalags Íslands er sjálfseignarstofnun, stofnaður
1. nóvember 1965. Hlutverk sjóðsins er að eiga og reka leiguíbúðir fyrir öryrkja.
Í dag á sjóðurinn 725 íbúðir víðsvegar um landið. www.brynjahus.is

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 20. október nk.

Yfirmaður þjónustu
BRYNJA - Hússjóður Öryrkjabandalags Íslands óskar eftir að ráða í
starf yfirmanns þjónustu.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Umsjón og úrvinnsla umsókna um leiguhúsnæði
• Úthlutun íbúða
• Annast gerð húsaleigusamninga og sinnir
leigusalahlutverki sjóðsins við einstaklinga
• Almenn þjónusta og fyrirgreiðsla við leigjendur
• Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

• Háskólamenntun eða tilsvarandi menntun til starfsins
• Einstök lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og öguð vinnubrögð
• Samviskusemi og traust
• Þekking/áhugi á málefnum öryrkja

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Hugmyndaríkur matsveinn
7J§MFJUVNB§FJOTUBLMJOHJNF§NJLMBÈTUSÓ§VGZSJSNBUBSHFS§PHIPMMVTUVUJMB§TUBSGBÓNÚUVOFZUJGZSJSSÞNMFHB
TUBSGTNFOOÓ(BS§BC4UFGOBGZSJSULJTJOTFSB§TUV§MBB§IFJMETU§SJIFJMTVWFSOETUBSGTNBOOBNF§
GZSJSCZHHKBOEJB§HFS§VN TWPTFNIPMMVNBUBS§J

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

t ÈUUUBLBÓHFS§NBUTF§JMT

t .FOOUVOÈTWJ§JNBUSFJ§TMVUENBUTWFJOO

t 6OEJSCÞOJOHVS NBUSFJ§TMBPHGSÈHBOHVS

t 3FZOTMBBGNBUTFMEÓNÚUVOFZUJF§BÈWFJUJOHBTUB§

t "øFZTJOHBSWJ§TUKØSOVOFMEIÞTT

t )GOJÓTBNTLJQUVNPHUFZNJTWJOOV

t ÈUUUBLBÓIFJMTVWFSOEBSTUFGOVÈTWJ§JNBUBS§JT

t 4KÈMGTU§J KÈLW§OJPHÈMBHT¢PM

6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMPHNF§PLUØCFSOL&JOVOHJTFSUFLJ§WJ§VNTØLOVNÈIFJNBTÓ§V.BSFM 
www.marel.com/jobs
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSVNTUBSö§WFJUJS&MÓO)PSCFSHTEØUUJS FMEIVT!NBSFMDPN ÓTÓNB

.BSFMFSBM¢KØ§MFHUIÈULOJGZSJSULJ
ÓGBSBSCSPEEJÓ¢SØVOPHGSBNMFJ§TMV
ULKB IVHCÞOB§BSPHMBVTOBGZSJS
NBUWMBJ§OB§)KÈGZSJSULJOVTUBSGB
VNNBOOTÓGJNNIFJNTÈMGVN 
¢BSBGVNÈ¶TMBOEJ
7J§CKØ§VNVQQÈHØ§BWJOOVB§TUÚ§V 
TLJMWJSLBTUBSGT¢KÈMGVO TWFJHKBOMFHBO
WJOOVUÓNB NÚUVOFZUJ CBSOBIFSCFSHJ 
GSBNÞSTLBSBOEJÓ¢SØUUBB§TUÚ§VPHHPUU
GÏMBHTMÓG

www.marel.com
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Aðstoðarkona óskast

Fjármálastjóri
Markmið starfsins er a
að vinna
nna að
ðb
bættri nýtingu fjármuna og hagræðingu í rekstri sviðs og stofnana.
Umsjón með gerð fjárhagsáætlana
fjá hagsáætla deilda, sviðs og annarra rekstrareininga sviðs, greining og miðlun
fjárhagsupplýsinga til stjórnenda á fræðasviðinu.

PIPAR \ TBWA • SÍA • 112777

Á Ver
V
Verkfræðirkfræði og
gn
nát
náttúruvísindasviði
túru
uvís
ísind svið Háskóla
á
ás
Íslands er laust til umsóknar starf fjármálastjóra.
Hlutverk
verk
k ffjármálastjóra
járm
málastjóra e
er m.a. að hafa yfirsýn og umsjón með fjármálum sviðsins.

«SKAÈ ER EFTIR AÈSTOÈARKONU Å TEYMI TIL AÈ STARFA MEÈ 
¹RA DUGLEGRI SKEMMTILEGRI FATLAÈRI OG LANGVEIKRI STÒLKU
SEM BÕR Å EIGIN ÅBÒÈ ¹ HEIMILI FORELDRA SINNA 3TARÙÈ FELST
Å AÈ AÈSTOÈA HANA MA VIÈ TËMSTUNDIR FÁLAGSLÅF ATHAFNIR
DAGLEGS LÅFS ATFERLISMËTUN OG ÕMISLEGT SEM LÅÙÈ HEFUR
UPP ¹ AÈ BJËÈA ,EITAÈ ER AÈ STÒLKU SEM ER SJ¹LFST¾È
J¹KV¾È ¹BYRG SVEIGJANLEG OG HEFUR FRUMKV¾ÈI
(¹SKËLAMENNTUN OG REYNSLA ER ¾SKILEG EN EKKI SKILYRÈI
3TARFSHLUTFALL GETUR VERIÈ ALLT AÈ  5M ER AÈ R¾ÈA
DAG KVÎLD N¾TUR OG HELGARVINNU 6IÈKOMANDI
ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST 3TARÙÈ BYGGIR ¹
HUGMYNDAFR¾ÈINNI UM SJ¹LFST¾TT LÅF SJ¹ WWWNPAIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (EIÈA "JÎRK )NGVARSDËTTIR
SÅMI   OG NETFANG HEIDAINGVARS GMAILCOM

Umsóknarfrestur er til og með 24. október nk.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið á www.starfatorg.is
og http://www.hi.is/is/skolinn/laus_storf

'%.%2!, 3%26)#%3
#534/-%2 3%26)#% #,%2+

Sérfræðingur

¶*«.5345&5,,42²)

Þekkir þú active directoriy, open directory, permissions, ACL, apachi, F_PORT, srv,
metadata, CAL_DAV, mx, Xsan,MacOX server og munin á góðu og vondu kaffi?
Ef þú þekkir eitthvað af þessu eða allt erum við að leita að þér, okkur bráðvantar sérfræðing
til þess að sjá m.a um uppsetingu,rekstur og viðhald á kerfisbúnaði hjá Epli.is sem og hjá
viðskiptavinum. Þú munt einnig aðstoða viðskiptavini og sölumenn Epli.is vegna fyrirtækjalausna á sviði hugbúnaðar og vélbúnaðar.
Í boði er starf hjá vaxandi fyrirtæki með góðan starfsanda.
Sendu okkur umsókn ásamt ferilskrá á netfangið:
atvinna@epli.is, umsóknarfrestur er til 15 október.

Laugavegi 182 | Smáralind

3ENDIR¹È "ANDARÅKJANNA AUGLÕSIR STÎÈU ¶JËNUSTUFULLTRÒA LAUSA
TIL UMSËKNAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  OKTËBER  &REKARI UPP
LÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ HEIMASÅÈU SENDIR¹ÈS INS HTTPICELAND
USEMBASSYGOVVACANCIESHTML
4HE 53 %MBASSY IN 2EYKJAVIK IS SEEKING AN INDIVIDUAL FOR THE
POSITION OF 'ENERAL 3ERVICES #USTOMER 3ERVICE #LERK 4HE CLOSING
DATE FOR THIS POSITION IS /CTOBER   !PPLICATION FORMS AND
FURTHER INFORMATION CAN BE FOUND ON THE %MBASSYlS HOME PAGE
HTTPICELANDUSEMBASSYGOVVACANCIESHTML
0LEASE SEND YOUR APPLICATION AND RESUMÁ TO
REYKJAVIKVACANCY STATEGOV

Upplýsingatækni
kerﬁsstjóri
Tryggingastofnun auglýsir eftir kerfisstjóra.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðlabankinn skal enn fremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem
DèYDUèYHLWDJMDOGH\ULVYDUDVMyèRJVWXèODDèYLUNXRJ|UXJJXIMiUPiODNHU¿ìPWJUHLèVOXNHU¿tODQGLQX
og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands
Sérfræðingur á fjárhagssviði
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa
á fjárhagssvið bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall
með starfstöð í Reykjavík.
Fjárhagssvið hefur umsjón með bókhaldi, uppgjöri og fjárKDJVVNêUVOXJM|I 6HèODEDQNDQV RJ GyWWXUIpODJD $XN ìHVV
VLQQLU VYLèLè DOOUL EDNYLQQVOX EDQNDQV ìPW XPVMyQ PHè
SWIFTT færslum og greiðslum fyrir bankann, ríkissjóð og
ríkisfyrirtæki, auk annarra tilfallandi verkefna.
Helstu verkefni:
 8SSJM|UGyWWXUIpODJD
 6DPVW èXXSSJM|URJJUHLQLQJIMiUKDJVXSSOêVLQJD
 6NêUVOXJHUèRJXSSOêVLQJDYLQQVOD
 6DPVNLSWLYLèHQGXUVNRèHQGXURJIMiUPiODVWRIQDQLU
 ëiWWWDNDtPyWXQYHUNHIQDVYLèVLQV

Menntunar- og hæfniskröfur:
 +iVNyODSUyIHUQêWLVWtVWDU¿
 5H\QVODDIUHLNQLQJVKDOGLRJXSSJM|UVYLQQXVNLO\UèL
 5H\QVODDIVDPVW èXXSSJM|UXPPLNLOONRVWXU
 6WDUIVUH\QVODDIIMiUPiODPDUNDèL VNLOHJ
 0M|JJRWWYDOGitVOHQVNXRJHQVNXE èLtU èXRJULWL
Færni í einu norðurlandamáli kostur
 + IQLWLODèVWDUIDVMiOIVW WWRJtKySL
 ) UQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
 )UXPNY èLQiNY PQLVNLSXO|JèYLQQXEU|JèRJ
PHWQDèXUWLODèQiiUDQJULtVWDU¿
Nánari upplýsingar veitir Kristín Hannesdóttir,
framkvæmdastjóri fjárhagssviðs, í síma 569 9600

6yWWVNDOXPVWDU¿èiKHLPDVtèX6HèODEDQNDËVODQGVZZZVHGODEDQNLLVtVtèDVWDODJLRNWyEHUQ VWNRPDQGL8PVyNQLU
JLOGDtVH[PiQXèLgOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPUièQLQJXKHIXUYHULèWHNLQ

Starfið felur í sér úrlausn tæknilegra verkefna
við miðtölvur, netbúnað og gagnagrunna.
Starfssvið:

t Vinna við daglegan rekstur á miðlægum tölvut
t

og netbúnaði sem tengist gagnagrunnum stofnunarinnar. Hluti rekstursins er í sýndarumhverfi.
Uppsetningar, uppfærslur og eftirlit með búnaði
ásamt framþróunarverkefnum.
Samskipti við þjónustuaðila, birgja og notendur.

Menntunar og hæfniskröfur:

t Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði eða
önnur tæknimenntun.

t Góð þekking og reynsla af Linux/Unix stýrikerfum nauðsynleg.

t Þekking á rekstri netkerfa og SAN kerfa.
t Góð þekking á Windows stýrikerfum er kostur.
t Öguð og sjálfstæð vinnubrögð og færni í mannlegum samskiptum.
Nánari upplýsingar veitir Kristín I. Atladóttir, deildarstjóri tæknideildar á Upplýsingatæknisviði,
kristin.atladottir@tr.is og Guðjón Skúlason,
mannauðsstjóri, gudjon.skulason@tr.is.
Umsóknir sendist rafrænt á starf@tr.is eða í pósti
til Starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar,
Laugavegi 114, 150 Reykjavík fyrir 24. október n.k.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný.

Laugavegi 114 | 105 Reykjavík | Sími 560 4400

Gildi Tryggingastofnunar eru traust, metnaður og samvinna.

sími: 511 1144

Stefna Tryggingastofnunar er að vera öflug og traust stofnun, ákvarða
og greiða réttar tryggingabætur, veita gagnlegar upplýsingar og
ráðgjöf til viðskiptavina og annast eftirlit með málefnum sem TR eru
falin samkvæmt lögum á faglegan, öruggan og hagkvæman hátt.
Upplýsingar um Tryggingastofnun má finna heimasíðu: http://www.tr.is
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Rafvirkjar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum.
Viðkomandi þarf að vera með hreint sakarvottorð,
ábyrgur og stundvís.
Vinsamlegast sendið
umsóknir á
godirmenn@godirmenn.is

&LENSBORGARSKËLINN AUGLÕSIR EFTIR ÖJËNUSTULIÈA
p FRAMLENGDUR UMSËKNARFRESTUR
&LENSBORGARSKËLINN AUGLÕSIR EFTIR ÖJËNUSTULIÈA TIL AÈ STARFA
VIÈ DAGR¾STINGAR Å SKËLANUM 6INNUTÅMINN ER FR¹ KL  TIL
KL  SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI SÁ ELDRI EN TVÅTUGUR
SJ¹LFST¾ÈUR DUGLEGUR VANDVIRKUR OG STUNDVÅS +UNN¹TTA Å
ÅSLENSKU ER MIKILL KOSTUR 3J¹ N¹NARI UPPLÕSINGAR Å AUGLÕSINGU ¹
WWWSTARFATORGIS 5MSËKNIR BERIST Å GEGNUM 3TARFATORG FYRIR
OKTËBER 

Umferðarstofa leitar
að starfsfólki
Umferðarstofa leitar að sérfræðingi og skráningarfulltrúum í NorType verkefnið á ökutækjasviði.
Verkefnið er samvinna skráningaraðila ökutækja í Svíþjóð, Noregi, Finnlandi og á Íslandi, sem
starfrækt er hjá Umferðarstofu. Vegna aukningar í umfangi þessara ökutækjaskráninga þurfum við að
fjölga starfsmönnum. Unnið verður í 12 manna hópi.

Starf sérfræðings:
Felst einkum í setja sig inn í tæknilýsingar á bílum og veita starfsmönnum ráðgjöf. Einnig er unnið með
gagnagrunna fyrir ökutækjaskráningar, framkvæmd gæðaeftirlits og þátttaka í þróun kerfa og ferla.
Sérfræðingur NorType er einnig staðgengill verkefnastjóra. Starfshlutfall er 100%.

Starf skráningarfulltrúa:
Felst einkum í að skrá tæknilegar upplýsingar um ökutæki. Upplýsingarnar eru teknar úr skjölum sem
gefin eru út af bílaframleiðendum og yfirvöldum í Evrópuríkjunum. Skjölin eru á þjóðtungu
viðkomandi ríkis en einnig á ensku. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Sérfræðingur: Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. af raungreinasviði.
Skráningarfulltrúar: Stúdentspróf eða sambærileg menntun. Einnig kemur til greina
að ráða einstakling með góða reynslu sem nýtist í starfi.
Bíltækniþekking og/eða áhugi á ökutækjum er mikill kostur.
Góð tungumálakunnátta.
Hafa mjög góða þekkingu á Excel.
Viðkomandi þarf að vera jákvæður, samviskusamur og vandvirkur.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir laust til
umsóknar starf sérfræðings í málefnum er einkum varða
innritun í framhaldsskóla á skrifstofu menntamála. Um
er að ræða fullt starf í eitt ár.
Leitað er að einstaklingi með háskólamenntun í náms- og
starfsráðgjöf, þekkingu á íslensku framhaldsskólakerfi,
þekkingu og reynslu af innritunarferli í framhaldsskóla
og reynslu af samskiptum og ráðgjöf við nemendur og
foreldra. Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, góð kunnátta
í ensku og einu Norðurlandamáli og þekking á nýtingu
upplýsingatækni, gagnagrunnum og upplýsingakerfum
sem nýttir eru við innritun í framhaldsskóla eru
nauðsynlegir kostir ásamt ritfærni og hæfni í mannlegum
samskiptum.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun
greiðast samkvæmt launakerfi Félags háskólamenntaðra
starfsmanna stjórnarráðsins. Nánari upplýsingar veitir
Jens Pétur Hjaltested á upplýsinga- og fjármálasviði.
Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil
sendist mennta- og menningarmálaráðuneytinu,
Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík. Umsóknarfrestur er til
25. október 2011.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti,

Umsóknarfrestur er til 17. október.
Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti:
Á vefsvæði Umferðarstofu á síðunni www.us.is/page/atvinnuumsokn
Með því að senda umsókn (CV/ferilskrá) á framkvæmdastjóra mannauðs- og
gæðasviðs, olof@us.is
Senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:
Umferðarstofa
Bt. Ólafar Friðriksdóttur
Borgartúni 30
105 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir Dagný Jónsdóttir, s. 580 2013. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný.
Umferðarstofa var bæði árið 2009 og 2010 valin stofnun ársins í könnun sem gerð var á meðal félagsmanna SFR
–stéttarfélags í almannaþjónustu. Hjá stofnuninni starfa um 60 starfsmenn. Lögð er áhersla á þjónustu, árangur,
áreiðanleika og jákvæðni. Tilgangur Umferðarstofu er að auka lífsgæði með því að efla öryggi í umferðinni. Stofnunin
hefur innleitt stefnumiðað árangursmat og er því mikið lagt upp úr mælanlegum árangri. Upplýsingar um Umferðarstofu
má finna á heimasíðu stofnunarinnar: www.us.is.

Umferðarstofa
www.us.is
Borgartúni 30 – 105 Reykjavík
Sími: 580-2000 – Fax: 580-2001

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Sérfræðingur á skrifstofu
menntamála
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SÖLUMAÐUR ÓSKAST

Tölvulistinn leitar að öflugum sölumönnum í bæði fullt starf og hlutastarf í verslun okkar í Reykjavík
Umsækjendur þurfa að hafa eftirfarandi eiginleika:
t#SFOOBOEJÈIVHBPHNJLMB¢FLLJOHVÈUÚMWVNPHULOJ
t3FZOTMVBGTÚMVPH¢KØOVTUVTUÚSGVN
t.FUOB§ KÈLWUUIVHBSGBSPH¢KØOVTUVMVOE
t7JOOBWFMC§JÓIØQPHTKÈMGTUUU
t5BMBC§JPHTLSJGBÓTMFOTLVSFJQSFOOBOEJ

Grunnskólinn í Hveragerði

5ÚMWVMJTUJOOTUBSGSLJSUÚMWVWFSTMBOJSVNBMMU
MBOEPHFSVNCP§TB§JMJGZSJSNBSHBBG¢FLLUVTUV
GSBNMFJ§FOEVNIFJNT

6EGNA F¾ÈINGARORLOFA VANTAR KENNARA
Å STÎÈUR UMSJËNARKENNARA ¹ YNGSTA
STIGI OG MIÈSTIGI ÅÖRËTTAKENNARA
HEIMILISFR¾ÈIKENNARA OG SÁRKENNARA

6NTØLOJSÈTBNUGFSJMTLSÈNF§NZOETFOEJTUÈUÚMWVQØTUJ
starf@tolvulistinn.is

5M ER AÈ R¾ÈA TÅMABUNDNAR R¹ÈNINGAR FR¹  JANÒAR
 TIL  JÒLÅ 
'ERÈ ER KRAFA UM KENNSLURÁTTINDI OG GËÈA H¾FNI Å
MANNLEGUM SAMSKIPTUM
'RUNNSKËLINN Å (VERAGERÈI ER VEL STAÈSETTUR Å GRËNU
OG GL¾SILEGU B¾JARFÁLAGI %INKUNNARORÈ SKËLANS ERU
6ISKA VIRÈING OG VIN¹TTA ¥ LJËSI ÖESSARA EINKENNISORÈA
ER DAGLEGT STARF MËTAÈ

R E Y K J AV Í K t  A K U R E Y R I t  E G I L S S TA Ð I R t  K E F L AV Í K t  S E L F O S S t  H A F N A R F J Ö R Ð U R
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)"'/"3(½56
4¶.*

"645637&(*
4¶.*

3&:,+"7¶,637&(*
4¶.*

SKRIFSTOFUSTJÓRI

5PPLÕSINGAR UM STÎRFIN VEITA DEILDARSTJËRAR OG
SKËLASTJËRI Å SÅMA  
3KËLASTJËRI

)..+!50!34*«2)
02/#52%-%.4 !'%.4

Háskólinn í Reykjavík óskar eftir að ráða skrifstofustjóra við tölvunarfræðideild skólans.
Starfið er fjölbreytt og felur í sér náið samstarf við forseta deildarinnar, akademíska
starfsmenn deildarinnar og aðrar stoðdeildir háskólans. Verkefnastjórar deildarinnar heyra
undir skrifstofustjóra.

3ENDIR¹È "ANDARÅKJANNA AUGLÕSIR STÎÈU INNKAUPASTJËRA LAUSA
TIL UMSËKNAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  OKTËBER  &REKARI UPP
LÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ HEIMASÅÈU SENDIR¹ÈSINS HTTPICELAND
USEMBASSYGOVVACANCIESHTML

ÁBYRGÐARSVIÐ:
r Daglegur rekstur skrifstofu tölvunarfræðideildar
r Aðstoð við gerð og eftirfylgni rekstraráætlunar
r Þróun, uppbygging og rekstur gæðaferla deildarinnar
r Útgáfu- og kynningarmál
r Umsjón og samþætting verkefna og viðburða
r Ýmis starfsmannamál

4HE 53 %MBASSY IN 2EYKJAVIK IS SEEKING AN INDIVIDUAL FOR THE
POSITION OF 0ROCUREMENT !GENT 4HE CLOSING DATE FOR THIS POSITION
IS /CTOBER   !PPLICATION FORMS AND FURTHER INFORMATION
CAN BE FOUND ON THE %MBASSYlS HOME PAGE
HTTPICELANDUSEMBASSYGOVVACANCIESHTML

VIÐ LEITUM AÐ EINSTAKLINGI MEÐ:
r Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfinu
r Haldgóða reynslu af rekstri og áætlanagerð
r Stjórnunarreynslu
r Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfileika
r Góða ritfærni, bæði á íslensku og ensku
r Reynsla úr starfi í háskólaumhverfi eða hugbúnaðargeira er mikill kostur
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristine Helen Falgren, skrifstofustjóri (kristine@hr.is), sími 825 6373.
Umsóknum skal skilað rafrænt til Háskólans í Reykjavík fyrir 18. október. Slóðin er umsokn.hr.is.
Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Tölvunarfræðideild HR er stærsta og öflugasta tölvunarfræðideild landsins með rúmlega 500 nemendur, tæplega 20
akademíska starfsmenn og þrjá starfsmenn á skrifstofu deildarinnar.
Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði. Nemendur skólans
eru um 3000 og starfa um 200 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara. Háskólinn í Reykjavík útskrifar um
2/3 þeirra sem ljúka tækninámi á háskólastigi á Íslandi.

www.hr.is

0LEASE SEND YOUR APPLICATION AND RESUMÁ TO
REYKJAVIKVACANCY STATEGOV

&JÎLBRAUTASKËLI 3UÈURLANDS AUGLÕSIR EFTIR SÁRKENNARA Å
FULLT STARF ¹ HAUSTÎNN 
6EGNA FORFALLA VANTAR &JÎLBRAUTASKËLA 3UÈURLANDS SÁR
KENNARA TIL STARFA NÒ ÖEGAR ¹ STARFSBRAUT SKËLANS
5M ER AÈ R¾ÈA EINSTAKLINGSMIÈAÈA KENNSLU Å EFTIR
FARANDI KENNSLUGREINUM %NSKU ÅSLENSKU ST¾RÈFR¾ÈI
OG LÅFSLEIKNI
%KKI ÖARF AÈ S¾KJA UM ¹ SÁRSTÎKUM UMSËKNAREYÈU
BLÎÈUM EN Å UMSËKN ÖARF AÈ GREINA FR¹ MENNTUN FYRRI
STÎRFUM OG ÎÈRU ÖVÅ SEM UMS¾KJANDI TELUR M¹LI SKIPTA
TD MEÈM¾LUM
5M LAUN FER SKV KJARASAMNINGI FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA FH
RÅKISSJËÈS OG +ENNARASAMBANDS ¥SLANDS
5MSËKNIR ¹SAMT STAÈFESTU LJËSRITI AF PRËFSKÅRTEINUM
BERIST SKËLAMEISTARA EIGI SÅÈAR EN  OKTËBER 
3ENDA M¹ UMSËKNIR Å TÎLVUPËSTI ¹ NETFANGIÈ
ORLYGUR FSUIS
®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN HEFUR
VERIÈ TEKIN UM R¹ÈNINGU
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA ®RLYGUR +ARLSSON SKËLA
MEISTARI S  OG   OG (ÎRÈUR
SGEIRSSON KENNSLUSTJËRI SÁRKENNSLU S  OG
  
®RLYGUR +ARLSSON SKËLAMEISTARI
&JÎLBRAUTASKËLA 3UÈURLANDS

sími: 511 1144

Exciting jobs available at Marorka
9jZid\gdli]ViBVgdg`V!lZVgZadd`^c\[dgiVaZciZYVcYVbW^i^djheZdeaZid_d^cdjg\gdl^c\iZVb

Sales Managers

Requirements

Job Description

:meZg^ZcXZ^cVaaVheZXihd[YZkZade^c\VcYbV^ciV^c^c\bVg`Zi^c\

8dbbjc^XViZl^i]bVg`Zih

higViZ\^Zh

7j^aYjecZlbVg`Zih

IZX]c^XVabVg`Zi^c\h`^aah

BV^ciV^cVXXdjcihl^i]Zm^hi^c\XjhidbZgh

:mXZaaZcilg^iiZcVcYkZgWVaXdbbjc^XVi^dch`^aah^c:c\a^h]
Dg\Vc^hVi^dcVcYeaVcc^c\

Requirements

EgdWaZbVcVanh^hVcYegdWaZbhdak^c\

<dVa"dg^ZciZYeZghdcl^i]VWVX`\gdjcY^cWjh^cZhh"id"Wjh^cZhhhVaZh!

@ZZcZnZ[dgaVndjihVcYadd`h

egZ[ZgVWanl^i]ViZX]c^XVaVcY$dgbVg^i^bZWVX`\gdjcY
:[[ZXi^kZXdbbjc^XVidg

Hd[ilVgZ9ZkZadeZg

BVgdg`Vldg`h^cV\adWVabVg`ZiVcYigVkZaa^c\l^aai]ZgZ[dgZWZ

Job Description

gZfj^gZY

9ZkZadeBVgdg`V»hdcWdVgYegdYjXih!^cXajY^c\/VgX]^iZXijgVaYZh^\c!

Eg^dghVaZhZmeZg^ZcXZ

egd\gVbb^c\!VjidbViZYiZhi^c\!YdXjbZci^c\VcYYZeadn^c\



:mXZaaZcilg^iiZcVcYkZgWVaXdbbjc^XVi^dch!h`^aah^c:c\a^h]
Work Environment

8jhidbZgHZgk^XZBVcV\Zg

LZ]VkZVYZY^XViZYegdYjXidlcZgVcYiZhiZg

Job Description

LZ[daadlHXgjbXadhZan/YV^anHXgjb!Ed`ZgEaVcc^c\!Heg^ciEaVcc^c\!

7j^aYjeVhigdc\8jhidbZgHZgk^XZ9ZeVgibZci

VcYGZigdheZXi

AZVYi]Z8jhidbZgHZgk^XZ9ZeVgibZciVcYiZVb

LZjhZK^hjVaHijY^d!HKC!?^gV$<gZZc]deeZg!8dc[ajZcXZVcYVXdci^cjdjh

9ZkZadeXjhidbZghZgk^XZhiVcYVgYh!eda^X^ZhVcYegdXZYjgZh[dgi]Z

Wj^aYZck^gdcbZci

dg\Vc^hVi^dc

LZV^bidegdk^YZV\ddYldg`^c\Zck^gdcbZciVcYX]VaaZc\^c\egd_ZXih

BVcV\ZVcYigV^chiV[[idYZa^kZg[^ghi"XaVhhXjhidbZghZgk^XZh
6cVanhZYViVVcYhiVi^hi^Xhid^YZci^[ni]ZaZkZad[XjhidbZghZgk^XZhi]Z

Requirements

dg\Vc^hVi^dc^hegdk^Y^c\

Egd\gVbb^c\ZmeZg^ZcXZ
Egd[Zhh^dcVa^hb

Requirements

<ddYiZVbh`^aah

<ddYiZX]c^XVa`cdlaZY\Z
:mXZaaZcibdi^kVi^dcVa!a^hiZc^c\!VcYegdWaZb"hdak^c\h`^aah

Hd[ilVgZ9ZkZadeZgbdYZaa^c\VcYdei^b^hVi^dc

6W^a^inidegdYjXZXgZVi^kZ^YZVhid^begdkZXjhidbZghZgk^XZhiVcYVgYh

Job Description

6W^a^inidaZVYVcYhjeZgk^hZiZVbhVcYldg`idi^\]iYZVYa^cZh

9ZkZadeiddahVcYbZi]dYh[dgbdYZaa^c\VcYdei^b^hVi^dc

@cdlaZY\Zd[bVg^cZZck^gdcbZciVcVYkVciV\Z
Work Environment
6hVWdkZ

BVg`Zi^c\BVcV\Zg
Job Description

Requirements

BVcV\ZVcYXd"dgY^cViZVaabVg`Zi^c\!VYkZgi^h^c\VcYegdbdi^dcVa

6hVWdkZl^i]VYY^i^dcVaZmeZg^ZcXZ^cbVi]ZbVi^XVabdYZaa^c\

VXi^k^i^Zh

VcYdei^b^hVi^dc

BVcV\ZYdbZhi^XVcY^ciZgcVi^dcVaigVYZZm]^W^i^dch
8dcYjXibVg`ZigZhZVgX]idYZiZgb^cZbVg`ZigZfj^gZbZcih[dg 
Zm^hi^c\VcY[jijgZegdYjXih

EaZVhZ[dglVgYVeea^XVi^dchVcYgZhjbZhidmarorka@marorka.com by 17

9ZkZadeVcY^beaZbZcibVg`Zi^c\eaVchVcYegd_ZXih[dgcZlVcY

October. ;dg[jgi]Zg^c[dgbVi^dc!XdciVXi=Z^ÂVA#=Z^ÂVghYii^g!=GBVcV\Zg

Zm^hi^c\egdYjXih

Viheida@marorka.com.

Bdc^idg!gZk^ZlVcYgZedgidcVaabVg`Zi^c\VXi^k^i^ZhVcYgZhjaih
9ZiZgb^cZVcYbVcV\Zi]ZbVg`Zi^c\WjY\Zi
9Za^kZgbVg`Zi^c\VXi^k^inl^i]^cVcV\gZZYWjY\Zi
BVcV\ZVcYY^hig^WjiZbVg`Zi^c\bViZg^Vaidi]ZhVaZhX]VccZah

BVgdg`V^hVaZVYZg^ci]ZYZkZadebZcid[hd[ilVgZVcYhdaji^dch^cZcZg\nbVcV\ZbZci[dgi]ZbVg^cZ^cYjhign#
BVgdg`VdeZgViZh^cVc^ciZgcVi^dcVabVg`ZiVcYXjggZcianZbeadnhVgdjcY*%eZdeaZ#
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6IÈ LEITUM AÈ KRAFTMIKLU OG FRAMÒRSKARANDI STARFSFËLKI p ERT ÖAÈ ÖÒ
6IÈ HJ¹ $EBET LEITUM AÈ GËÈU SAMSTARFSFËLKI Å EFTIRTALIN STÎRF

"ËKHALDSSTARF

3ÅMAVARSLA OG SKRIFSTOFUSTÎRF

3TARFSLÕSING
o BYRGÈ ¹ SAMSKIPTUM VIÈ HËP VIÈSKIPTAVINA
o "ËKUN ¹ FJ¹RHAGSBËKHALDI
o ²TBÒA OG SENDA SÎLUREIKNINGA
o !FSTEMMNINGAR ¹ BANKAREIKNINGUM VIÈSKIPTAMANNA
OG L¹NADROTTNABËKHALDI
o ,AUNAVINNSLUR
o !ÈSTOÈA VIÈSKIPTAVINI VIÈ GREININGU FJ¹RHAGSUPPLÕSINGA
¹¾TLANIR OSFRV
o ®NNUR TILFALLANDI VERKEFNI

3TARFSLÕSING
o 3AMSKIPTI OG MËTTAKA VIÈSKIPTAVINA
o 3ÅMSVÎRUN
o !ÈSTOÈ VIÈ F¾RSLUR BËKHALDS OG SKÎNNUN REIKNINGA
o 5MSJËN MEÈ INNKAUPUM

(¾FNISKRÎFUR
o 3J¹LFST¾ÈI OG FRUMKV¾ÈI Å STARFI SEM OG N¹KV¾MNI Å VINNUBRÎGÈUM
o 'ËÈ FRAMKOMA RÅK ÖJËNUSTULUND OG LIPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o -ENNTUN SEM VIÈURKENNDUR BËKARI ¾SKILEG
o 2EYNSLA AF SAMB¾RILEGUM VERKEFNUM ER SKILYRÈI
o 2EYNSLA OG ÖEKKING ¹ $+ HUGBÒNAÈI MJÎG ¾SKILEG
o 'ËÈ KUNN¹TTA Å %XCEL OG -ICROSOFT /FFICE
o 'ËÈ KUNN¹TTA Å ENSKU B¾ÈI RITAÈRI OG TALAÈRI

(¾FNISKRÎFUR
o ®NNUR TILFALLANDI VERKEFNI
o 'ËÈ FRAMKOMA RÅK ÖJËNUSTULUND OG LIPURÈ Å
MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o 2EYNSLA OG ÖEKKING ¹ BËKHALDI ¾SKILEG
o 'ËÈ KUNN¹TTA Å %XCEL OG -ICROSOFT /FFICE
o 'ËÈ KUNN¹TTA Å ENSKU B¾ÈI SKRIFAÈ M¹L OG TALAÈ
o &RUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾ÈI Å STARFI SEM OG N¹KV¾MNI Å
VINNUBRÎGÈUM

$EBET ER VAXANDI FYRIRT¾KI SEM SINNIR R¹ÈGJÎF TIL FYRIRT¾KJA OG EINSTAKLINGA ¹SAMT ÖVÅ AÈ HAFA UMSJËN MEÈ BËKHALDI OG BAKVINNSLU FYRIR
FJÎLDA FYRIRT¾KJA INNLENDRA SEM ERLENDRA 6IÈ LEITUM AÈ SAMSTARFSFËLKI SEM FELLUR VEL AÈ LIÈSHEILD OKKAR p %RT ÖAÈ KANNSKI ÖÒ
&YRIRSPURNUM ER EKKI SVARAÈ Å GEGNUM SÅMA EN UMSËKNIR MEÈ FERILSKR¹ SENDIST ¹ NETFANGIÈ DEBET DEBETIS FYRIR  OKTËBER N¾STKOMANDI
.ËATÒN   2EYKAJVÅK WWWDEBETIS

.¹TTÒRUFR¾ÈISTOFNUN ¥SLANDS AUGLÕSIR EFTIRFARANDI FJÎGUR STÎRF LAUS TIL UMSËKNAR
6ERKEFNISSTJËRI
«SKAÈ ER EFTIR VERKEFNISSTJËRA Å FULLT STARF TIL ÖRIGGJA ¹RA MEÈ MÎGULEIKA ¹ FRAMLENGINGU STARFSINS 6ERKEFNIÈ FELST Å KORTLAGNINGU VISTGERÈA ¹ LANDI
Å FERSKVATNI OG FJÎRUM ¹ ¥SLANDI OG MATI ¹ FUGLASTOFNUM OG HELSTU BÒSV¾ÈUM ÖEIRRA
3TARFIÈ FELUR Å SÁR
o 6ERKEFNASTJËRNUN
o ¾TLANAGERÈ OG VERKBËKHALD
o 6INNU VIÈ VERK OG ÒTBOÈSSAMNINGA
o 2EKSTUR VERKSAMNINGA
o 3KÕRSLUGERÈ SKIPULAGNINGU OG UMSJËN MEÈ EINSTÎKUM VERKÖ¹TTUM
OG FRAMVINDU ÖEIRRA
o 3AMH¾FINGU VERKÖ¹TTA OG VERKHËPA
o 6ETTVANGSVINNU EFTIR ATVIKUM

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o &RAMHALDSN¹M ¹ H¹SKËLASTIGI OG ER MENNTUN Å N¹TTÒRUFR¾ÈI
TALIN KOSTUR
o 'ËÈ ÖEKKING ¹ N¹TTÒRUFARI ¥SLANDS OG VISTKERFUM
o 2EYNSLA Å VERKEFNISSTJËRNUN
o 3J¹LFST¾ÈI Å VINNUBRÎGÈUM SKIPULAGSH¾FNI OG FRUMKV¾ÈI
o 'ËÈ KUNN¹TTA Å ENSKU
o (¾FILEIKI TIL AÈ VINNA Å ALÖJËÈLEGU UMHVERFI
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

6ERKEFNIÈ ER KREFJANDI EN VERIÈ ER AÈ INNLEIÈA NÕJAR STARFSAÈFERÈIR MA VIÈ KORTLAGNINGU VISTGERÈA OG FRAMSETNINGU LANDFR¾ÈILEGRA UPPLÕSINGA
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR 4RAUSTI "ALDURSSON TRAUSTI NIIS 

6ATNALÅFFR¾ÈINGUR
«SKAÈ ER EFTIR VATNALÅFFR¾ÈINGI Å FULLT STARF TIL ÖRIGGJA ¹RA MEÈ MÎGULEIKA ¹ FRAMLENGINGU STARFSINS 3TARFIÈ FELST Å VINNU VIÈ KORTLAGNINGU ¹ VISTGERÈUM Å FERSK
VATNI SEM ER HLUTI AF ST¾RRA VERKEFNI ER LÕTUR AÈ KORTLAGNINGU VISTGERÈA ¹ ¥SLANDI ÒTTEKT ¹ FUGLASTOFNUM OG HELSTU BÒSV¾ÈUM ÖEIRRA
3TARFIÈ FELUR Å SÁR
o 5MSJËN MEÈ ¹¾TLANAGERÈ Å SAMVINNU VIÈ SAMSTARFSAÈILA
o RSFJËRÈUNGSLEGA FRAMVINDULÕSINGU TIL VERKEFNISSTJËRA
o 2ANNSËKNIR OG VETTVANGSVINNU EFTIR ATVIKUM
o ²RVINNSLU VISTUN GAGNA KORTLAGNINGU OG SKÕRSLUGERÈ

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o (¹SKËLAPRËF Å VATNALÅFFR¾ÈI EÈA SAMB¾RILEG MENNTUN
o ¶EKKING OG REYNSLA AF ÒRVINNSLU TÎLFR¾ÈILEGRA GAGNA OG
FRAMSETNINGU LANDUPPLÕSINGA
o 'ËÈ KUNN¹TTA Å ÅSLENSKU OG ENSKU
o (¾FILEIKI TIL AÈ VINNA Å ALÖJËÈLEGU UMHVERFI
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

5MS¾KJANDI ÖARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM FYRST .¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITA 'UÈMUNDUR 'UÈMUNDSSON GG NIIS OG 4RAUSTI "ALDURSSON
TRAUSTI NIIS 

3ÁRFR¾ÈINGUR Å FJARKÎNNUN OG KORTLAGNINGU VISTGERÈA
«SKAÈ ER EFTIR SÁRFR¾ÈINGI TIL STARFA VIÈ FJARKÎNNUN OG KORTLAGNINGU VISTGERÈA ¹ L¹GLENDI ¥SLANDS 2¹ÈNINGIN ER TIL ÖRIGGJA ¹RA MEÈ MÎGULEGRI FRAMLENGINGU
3TARFIÈ FELUR Å SÁR
o 'REININGU ¹ GERVITUNGLAMYNDUM
o +ORTAGERÈ
o &R¹GANG LANDFR¾ÈILEGRA GAGNA OG SANNPRËFUN GREININGA ¹ VETTVANGI
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o (¹SKËLAPRËF Å LANDAFR¾ÈI LÅFFR¾ÈI EÈA SAMB¾RILEG MENNTUN
o ¶EKKING OG REYNSLA AF FJARKÎNNUN GREININGU OG ÒRVINNSLU
TÎLFR¾ÈILEGRA GAGNA OG FRAMSETNINGU LANDUPPLÕSINGA

o 2EYNSLA AF UPPBYGGINGU OG VARÈVEISLU LANDFR¾ÈILEGRA
GAGNAGRUNNA ER NAUÈSYNLEG
o +UNN¹TTA Å NOTKUN HUGBÒNAÈAR ¹ BORÈ VIÈ %RDAS )MAGINE
OG !RC'IS
o 'ËÈ KUNN¹TTA Å ENSKU
o (¾FILEIKI TIL AÈ VINNA Å ALÖJËÈLEGU UMHVERFI
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

Innanríkisráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar stöðu lögfræðings á skrifstofu innviða.
Helstu verkefni eru stjórnsýsluverkefni, lagafrumvörp, reglugerðir og stefnumótun um málefni skrifstofunnar. Leitað er sérstaklega eftir einstaklingi með
sérþekkingu og reynslu á sviði siglingamála.
Skrifstofa innviða fer með stefnumótun í samgöngumálum, umferðaröryggismálum, flugöryggismálum,
gerð loftferðasamninga, öryggismál sjófarenda, farmflutninga og fólksflutninga. Nánari upplýsingar um
starfsemi skrifstofunnar og ráðuneytisins má finna á
heimasíðunni www.innanrikisraduneyti.is
Umsækjendur skulu hafa lokið embættis- eða
meistaraprófi í lögfræði og er æskilegt að þeir hafi
starfsreynslu á sviði lögfræði. Jafnframt er æskilegt
að umsækjendur búi yfir þekkingu og reynslu á sviði
stjórnsýslu.
Gerð er krafa um að viðkomandi hafi skipulagshæfileika, geti unnið sjálfstætt, sé sveigjanlegur og hafi
hæfni til að vinna undir álagi. Auk þess er gerð krafa
um hæfni í mannlegum samskiptum og góða færni og
kunnáttu í íslensku og ensku.
Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna
stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.
Karlar jafnt sem konur eru hvattar til að sækja um
auglýst starf.

5MS¾KJANDI ÖARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM FYRST .¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITA "ORGÖËR -AGNÒSSON FORSTÎÈUMAÈUR VISTFR¾ÈIDEILDAR
BORGTHOR NIIS OG 3IGURÈUR ( -AGNÒSSON VERKEFNISSTJËRI SIGURDUR NIIS 

Nánari upplýsingar veitir Sigurbergur Björnsson,
skrifstofustjóri í síma 545 9000

&LOKKUNARFR¾ÈINGUR

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.

«SKAÈ ER EFTIR AÈ R¹ÈA FLOKKUNARFR¾ÈING HELST ¹ SVIÈI H¹PLANTNA TIL RANNSËKNASTARFA VIÈ STOFNUNINA ¹ !KUREYRI
3TARFIÈ FELUR Å SÁR
o 2ANNSËKNIR Å FLOKKUNARFR¾ÈI Å SAMR¾MI VIÈ RANNSËKNASTEFNU
STOFNUNARINNAR
o SKILEGT ER AÈ SÁRFR¾ÈINGURINN ANNIST ENNFREMUR UMSJËN MEÈ
VÅSINDA SAFNI STOFNUNARINNAR ¹ SÁRSVIÈI SÅNU OG Å SAMR¹ÈI VIÈ AÈRA
SÁRFR¾ÈINGA

-ENNTUN OG H¾FNISKRÎFUR
o $OKTORSPRËF Å FLOKKUNARFR¾ÈI TAXONOMY HELST MEÈ GRASAFR¾ÈI
SEM SÁRSVIÈ
o 2EYNSLA AF FLOKKUNARFR¾ÈILEGUM RANNSËKNUM
o ¶EKKING ¹ SAMEINDAERFÈAFR¾ÈILEGUM AÈFERÈUM
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR +RISTINN * !LBERTSSON FORSTÎÈUMAÈUR !KUREYRARSETURS KRALB NIIS Å SÅMA  

5MSËKNIR ËSKAST SENDAR ¹ NETFANGIÈ MARIAFB NIIS EÈA ¹ HEIMILISFANG .¹TTÒRUFR¾ÈISTOFNUNAR ¥SLANDS 5RRIÈAHOLTSSTR¾TI 
  'ARÈAB¾ 5MSËKNUM SKAL FYLGJA ÅTARLEG STARFSFERILSSKR¹ OG KYNNINGARBRÁF 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  OKTËBER 
,AUN ERU GREIDD SAMKV¾MT KJARASAMNINGUM STÁTTARFÁLAGA OPINBERRA STARFSMANNA VIÈ FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN
UM R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN 6IÈ R¹ÈNINGAR Å STÎRF HJ¹ .¹TTÒRUFR¾ÈISTOFNUN ¥SLANDS ER TEKIÈ MIÈ AF JAFNRÁTTISSTEFNU STOFNUNARINNAR

Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2011.
Umsóknir skulu berast á netfangið postur@irr.is
eða til innanríkisráðuneytis, Sölvhólsgötu 7, 150
Reykjavík.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með
vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um
auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum,
sem settar eru samkvæmt heimildi í 2. mgr. 7.gr.
laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna
ríkisins.

LAUGARDAGUR 8. október 2011
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!FTURELDING
FRAMKV¾MDASTJËRI
!ÈALSTJËRN 5NGMENNAFÁLAGSINS !FTURELDINGAR ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
FRAMKV¾MDASTJËRA Å FULLT STARF

6IÈ LEITUM AÈ EINSTAKLINGI MEÈ FRAMÒRSKARANDI H¾FNI Å MANN
LEGUM SAMSKIPTUM VIÈSKIPTA REKSTRAMENNTUN EÈA SAMB¾RILEGA
MENNTUNREYNSLU AUK BRENNANDI ¹HUGA ¹ ÅÖRËTTUM
6IÈKOMANDI ÖYRFTI AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM FYRST
"OÈIÈ ER UPP ¹ SVEIGJANLEGAN VINNUTÅMA ÖVÅ STARFINU GETUR FYLGT
ERILL UTAN DAGVINNUTÅMA
(ELSTU VERKEFNI
o 5TANUMHALD OG EFTIRLIT MEÈ REKSTRI FÁLAGSINS
o ¶JËNUSTA VIÈ IÈKENDUR OG STJËRNIR DEILDA
o 5MSJËN MEÈ LAUNAKEYRSLUM
o 6ERKEFNASTJËRNUN Å ¹TAKSVERKEFNUM FÁLAGSINS
o 3AMSKIPTI VIÈ ÎNNUR ÅÖRËTTAFÁLÎG OG B¾JARYFIRVÎLD
o 2ITSTJËRN VEFSÅÈU OG &%,)8 FÁLAGAKERFISINS
o %FTIRLIT OG YFIRSÕN MEÈ FJ¹RÎFLUNUM FÁLAGSINS
o 5NDIRBÒNINGUR FUNDA OG ANNARRA VIÈBURÈA ¹ VEGUM
FÁLAGSINS
¶EKKING H¾FNI
o 'ËÈ ÖEKKING ¹ REKSTRI OG FJ¹RREIÈUM GERÈ FJ¹RHAGS¹¾TLANA
BËKHALDI OG GERÈ ¹RSREIKNINGA
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o &RUMKV¾ÈI DRIFKRAFTUR OG SJ¹LFST¾ÈI
o ¶EKKING OG REYNSLA AF ÅÖRËTTAM¹LUM
o 'ËÈ TÎLVUKUNN¹TTA NAUÈSYNLEG

Móttökuritari hjá STRAUMI
STRAUMUR er sjálfstæður
og óháður fjárfestingabanki. Eignarhald bankans
er traust, alþjóðlegt og án
aðkomu ríkisins. Starfsmenn bankans hafa mikla
reynslu af almennri fjárfestingabankastarfsemi og
leggja metnað sinn í að veita
viðskiptavinum sínum
vandaða þjónustu.
STRAUMUR veitir bæði
innlendum og erlendum
viðskiptavinum almenna
fjárfestingabankaþjónustu,
þar með talið markaðsviðskipti og fyrirtækjráðgjöf.
Hjá STRAUMI starfa um 25
Starfsmenn, en höfuðstöðvar STRAUMS eru í
Borgartúni 25, Reykjavík.

+ONUR JAFNT SEM KARLAR ERU HVATTAR TIL AÈ S¾KJA UM STARFIÈ
5MSËKNARFRESTUR ER TIL FIMMTUDAGSINS  OKTËBER 
5MSËKNIR SENDIST ¹ NETFANGIÈ UMFA AFTURELDINGIS
5PPLÕSINGAR UM STARFIÈ GEFA "RYNJAR *ËHANNESSON UMFA
AFTURELDINGIS EÈA 3¾VAR +RISTINSSON SK NETSPORIS
&ARIÈ VERÈUR MEÈ UMSËKNIR SEM TRÒNAÈARM¹L OG ÖEIM ÎLLUM
SVARAÈ

Viltu starfa eftir hádegi ?
Móttökuritari annast:
*
*
*
*

Daglega móttöku og símaþjónustu.
Ritvinnslu, skráningu og skjalavistun.
Undirbúning funda, pöntun aðfanga í eldhús og frágang.
Önnur tilfallandi skrifstofustörf.

Hæfniskröfur eru:
*
*
*
*

Marktæk reynsla af skrifstofustörfum.
Reynsla af tölvunotkun og kunnátta í Word/Excel.
Snyrtimennska, reglusemi, jákvæðni og þægileg framkoma.
Skipuleg og sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og góð samskiptahæfni.

Umsóknarfrestur er til og með 17. október nk. Viðkomandi þarf að geta hafið
störf sem fyrst. Vinsamlega athugið að upplýsingar um starfið verða eingöngu
veittar hjá STRÁ ehf. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Guðný Harðardóttir og Sigríður Aðalsteinsdóttir veita nánari upplýsingar, en
viðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.
Vinsamlega sendið starfsferilskrár til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir
fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst til STRÁ og tilkynni þátttöku.

www.straumur.com
Suðurlandsbraut 30 - www.stra.is

Fagmennska í yfir 25 ár

!FTURELDING ER FRAMS¾KIÈ OG ÎFLUGT ÅÖRËTTA OG UNGMENNAFÁLAG Å
-OSFELLSB¾ MEÈ BLËMLEGAN REKSTUR !ÈSETUR ÖESS ER Å ÅÖRËTTAHÒSINU
VIÈ 6ARM¹ &ÁLAGIÈ REKUR  ÅÖRËTTADEILDIR Å SAMVINNU VIÈ SJ¹LFBOÈAL
IÈA SEM STJËRNA DEILDUM KNATTSPYRNUDEILD HANDKNATTLEIKSDEILD
FIMLEIKADEILD SUNDDEILD BADMINTONDEILD BLAKDEILD KARATEDEILD
KÎRFUKNATTLEIKSDEILD FRJ¹LSÅÖRËTTADEILD TAEKWONDODEILD OG ÅÖRËT
TASKËLA BARNANNA (J¹ FÁLAGINU STARFA UM  ÖJ¹LFARAR OG AÈRIR
STARFSMENN DEILDA FRAMKV¾MDASTJËRI OG BËKARI Å HLUTASTARFI

Viltu bætast
í hópinn?
Leikskólinn Sjáland leitar eftir
skemmtilegu og jákvæðu fólki
Menntunarkröfur:
Leikskólakennari
Önnur
uppeldismenntun

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi
Jákvæðni og gleði

Leikskólinn Sjáland
Sjálland starfar
hefur skýra
stefnu og framtíðarsýn.
Leikskólinn
eftir Fjölvísistefnunni
þar sem
Við erumer skóli
í þróun ogVið
metum
mikils
og
áherslan
á einstaklinginn.
bjóðum
upp áhuga
á skipulagt
metnað starfsmanna
okkar.
erum Grænn
skóli með
starfsumhverfi
sem ýtir
undirVið
sjálfstæði
starfsmanna
og
áherslu
á umhverfismennt
og græn gildi. Við vinnum
gefur
tækifæri
til þróunar í starfi.
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum
og einstaklingsmiðuðu
námi. Leiðarljós okkar í
Okkur
vantar:
starfsmannahópnum
er „að samskipti
opin, góð og
Atferlisþjálfa
– með uppeldismennt
s.s.séu
sálfræði,
gagnrýnin, og byggja
á jákvæðni,
og virðingu“.
þroskasálfræði
eða með
reynslunákvæmni
af starfi með
barni á

einhverfurófinu.
Umsóknarfrestur
er til 22.maí
Hópstjóri
– leikskólakennari
eðan.k.
meðFrekari
reynsluupplýsingar
af að starfa
Ída Jensdóttir leikskólastjóri í síma 578-1220 eða á
í veitir
leikskóla
netfangið; ida@sjaland.is
Einnig er hægtmatráðs
að sækja
um á
Starfsmaður
í eldhús – aðstoðarmaður
í frágang
verfslóðinni– www.sjaland.is
Hlutastörf
síðdegisvaktir og lokun
Leikskólinn Sjálander
ertil
einkarekinn
leikskóli
í Garðabæ
staðsettur
Umsóknafrestur
21.október
n.k. Frekari
upplýsingar
í sannkallaðri
náttúruperlu
við fjöruna í Sjálandshverfi.
veita
Harpa og Ída
Björg aðstoðarskólastjórar
í síma
Leikskólinneða
opnaði
í ágúst 2005
og er því nánast
578-1220
á netfangið:
sjaland@sjaland.is
. nýr og öll
aðstaða
til
fyrirmyndar.
Áhersla
er
á
hollustu
og
heilbrigði og
Einnig er hægt að sækja um á vefslóðinni www.sjaland.is
því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

"YGGINGARVERKFR¾ÈINGUR  "YGGINGART¾KNIFR¾ÈINGUR
3KELJUNGUR ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA BYGGINGARVERKFR¾ÈING EÈA BYGGINGART¾KNIFR¾ÈING TIL STARFA
6IÈ LEITUM AÈ DUGMIKLUM EINSTAKLING TIL FRAMTÅÈARSTARFA TIL AÈ HAFA YFIRUMSJËN OG STJËRNUN
VERKLEGRA FRAMKV¾MDA 5M ER AÈ R¾ÈA FJÎLBREYTT STARF VIÈ ÒRLAUSN T¾KNILEGRA VERKEFNA OG
KREFST ÖESS AÈ VIÈKOMANDI HAFI VÅÈT¾KA REYNSLU AF BYGGINGARFRAMKV¾MDUM
(¾FNISKRÎFUR
o -ENNTUN ¹ SVIÈ BYGGINGARVERFR¾ÈI EÈA BYGGINGART¾KNIFR¾ÈI
o &RUMKV¾ÈI OG SAMSKIPTAH¾FILEIKAR
o 3J¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ
3TARFSSVIÈ
o &J¹RHAGSLEG OG REKSTRALEG ¹BYRGÈ ¹ BYGGINGARFRAMKV¾MDUM 3KELJUNGS
o 6ERKEFNA OG FRAMKV¾MDARSTJËRNUN
o 2EKSTUR VERKSAMNINGA
o ²TBOÈSGERÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 3IGURÈUR «LAFUR 'ESTSSON OG UMSËKNUM SKAL SKILAÈ INN TIL
STARF SKELJUNGURIS MERKT "YGGINGARVERKFR¾ÈINGUR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  OKTËBER N¾STKOMANDI
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6ELFERÈARSVIÈ

&ORSTÎÈUMAÈUR ¹ HEIMILI FATLAÈS
FËLKS Å 'RAFARVOGI

DEILDARSTJÓRI BÚVÖRUSÖLU
Sláturfélag Suðurlands leitar að áhugasömum og dugmiklum einstaklingi til að leiða mjög vaxandi
búvörusölu félagsins. Um er að ræða áburð frá Yara, stærsta áburðarframleiðanda heimsins,
kjarnfóður frá Dlg, stærsta fóðurfyrirtæki Norðurlanda ásamt fleiri búrekstrarvörum.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Búfræðimenntun
Sjálfstæði í starfi
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
Fáguð framkoma, þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
Upplýsingar um starfið gefur Bjarni Stefánsson, starfsmannastjóri í síma 575 6000.
Umsóknir berist SS, Fosshálsi 1, 110 Reykjavík, einnig er hægt að sækja um
á vefsíðu félagsins, www.ss.is. Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2011.
Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvælafyrirtæki með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi
og á Hvolsvelli. Hjá félaginu starfa um 350 starfsmenn.
Upplýsingar um SS er að finna á heimasíðu fyrirtækisins – www.ss.is.

Seeking chef for traditional Norwegian
café in Oslo, Norway
Mail address:
Kaffistova v/ Ketil Løberg
Rosenkrantz’ gate 8
0159 OSLO
Norway

E-mail:
leiarkaffistova@bondeheimen.com
Website: www.kaffistova.com
Phone: +47 23 21 42 11

Hefðbundið veitingahús í Osló auglýsir
eftir matreiðslumanni
Póstfang:

Tölvupóstur:

Kaffistova is a 110 year old café in the center of Oslo
city, last renovated in 2006. It is in a great location
downtown, just one block from our main street, Karl
Johan. As one of the most traditional and best- known
cafés in Oslo, Kaffistova is a popular meeting place for
both well-known cultural personalities and also for the
“average Joe”. Yearly revenues add up to approximately
NOK 17 million, and that includes serving breakfast
every morning for guests staying at Hotel Bondeheimen (www.bondeheimen.com). The menu is based on
traditional, Norwegian cuisine, but is being developed
to keep abreast of today’s trends. Through cooperation
with producers of Norwegian traditional produce, we
want to breathe new life into our traditional dishes.

leiarkaffistova@bondeheimen.com
Kaffistova v/ Ketil Løberg
Veffang: www.kaffistova.com
Rosenkrantz’ gate 8
Sími:
+47 23 21 42 11
0159 OSLO
Norway
Kaffistova er 110 ára gamall veitingastaður í miðborg
Osló. Húsnæðið var síðast endurnýjað árið 2006.
Staðsetning er frábær, aðeins steinsnar frá Karl Jóhann,
einu frægasta stræti Oslóborgar. Kaffistova er meðal
þekktustu klassískra veitingastaða í Osló og þar nýtur
sín fólk af öllum stéttum þjóðfélagsins, jafnt virtir menningarfrömuðir sem og hinn óbreytti “Pétur og Páll”.
Árstekjur nema um 17 milljón norskum krónum og í
starfseminni felst að annast daglegan morgunverð fyrir
gesti Hotel Bondeheimen (www.bondeheimen.com).
Matseðillinn tekur mið af hefðbundnum norskum réttum, en þróast jafnframt í takt við tímann. Við erum að
leitast við að blása nýju lífi í hefðbundið mataræði í
samstarfi við norska matvælaframleiðendur.

Chef with additional responsibilities

Matreiðslumaður með sérhæfða ábyrgð

As a chef in Kaffistova, you will take part in developing Norwegian food traditions, and you will be part of
a highly motivated team! Daily responsibilities include
providing both hot and cold food, menu development,
ordering according to budgets, and following Norwegian food and health regulations (Internal Controls).

Sem matreiðslumaður í Kaffistova tekur þú þátt í að
þróa hefðbundna norska rétti og þú starfar með fólki
sem hefur sérstakan áhuga á þessu verkefni! Dagleg
ábyrgð felst ì framreiðslu heitra og kaldra rétta, þróun
matseðils, innkaupum í samræmi við fjárhagsáætlun
og eftirliti með því að farið sé að norskum matvæla- og
heilsufarsreglum (innra eftirlit).

We seek a chef who has:
- Experience and certificates of qualification
- An interest in Norwegian/Scandinavian food
traditions
- High work capacity, energy and motivation
- High service attitude
- Good communication skills (English)
- The ability to work independently
We offer:
- Pay based on Norwegian tariffs and work
experience
- Comfortable working hours (no late night
opening)
- A well run and respectable company with
professional owners
- Highly discounted rental of a 2-room apartment
in central Oslo for one year
If this sounds like the right challenge for you, please send an
application to:
Restaurant manager, Ketil Løberg
Mail: leiarkaffistova@bondeheimen.com
Phone: +47 23 21 42 11
Position available from: December 1st, 2011.

Við erum að leita að matreiðslumanni sem hefur eftirfarandi
til að bera:
- Reynslu og viðhlítandi próf
- Áhuga á norskum/skandinavískum hefðum í
matargerð
- Hæfni til að leggja á sig mikla vinnu, orku og
metnað í starfi
- Ríka þjónustulund
- Góða samskiptahæfni (á ensku)
- Hæfni til að vinna sjálfstætt
Við bjóðum:
- Laun sem byggja á norskum launatöxtum og
reynslu í starfi
- Þægilegan vinnutíma (ekki opið seint á kvöldin)
- Vel rekið sómakært fyrirtæki í eigu fagfólks
- Myndarlegan afslátt af leigu á tveggja herbergja
íbúð í miðborg Osló í eitt ár
Ef starfið vekur áhuga þinn og virðist henta þér, vinsamlegast
sendu umsókn til:
Framkvæmdastjóra veitingastaðarins, Ketil Løberg
Tölvupóstur: leiarkaffistova@bondeheimen.com
Sími: +47 23 21 42 11
Starfið er laust frá: 1. desember, 2011.

,AUST ER TIL UMSËKNAR STARF FORSTÎÈUMANN ¹ HEIMILI
FATLAÈS FËLKS Å 'RAFARVOGI 5M ER AÈ R¾ÈA  STARF
&ORSTÎÈUMAÈUR HEYRIR UNDIR FRAMKV¾MDARSTJËRA -IÈ
GARÈS ÖJËNUSTUMIÈSTÎÈVAR 'RAFARVOGS OG +JALARNESS
(ELSTU VERKEFNI OG ¹BYRGÈ
o &ORSTÎÈUMAÈUR SÁR TIL ÖESS AÈ STARFAÈ SÁ Å
SAMR¾MI VIÈ LÎG OG REGLUGERÈIR Å M¹LEFNUM FAT
LAÈRA FÁLAGSÖJËNUSTU OG ÎNNUR VIÈEIGANDI LÎG
o 3TÕRIR OG BER ¹BYRGÈ ¹ FAGLEGU STARFI OG ÖJËNUSTU
o (EFUR INNSÕN Å HEILSUFAR NOTENDA OG YFIRSÕN YFIR Ö¹
ÖJËNUSTU SEM ÖEIR F¹
o 'ERIR STARFS OG FJ¹RHAGS¹¾TLANIR OG BER ¹BYRGÈ ¹
FRAMKV¾MD ÖEIRRA
o 3TJËRNAR STARFSMANNAM¹LUM OG BER ¹BYRGÈ ¹ AÈ
ÖJ¹LFUN STARFSFËLKS SÁ Å SAMR¾MI VIÈ FAGLEGAR
¹HERSLUR
o 6ELFERÈARSVIÈS
(¾FNISKRÎFUR
o 3TARFSLEYFI SEM ÖROSKAÖJ¹LFI EÈA H¹SKËLAMENNTUN
¹ SVIÈI HEILBRIGÈIS MENNTA EÈA FÁLAGSVÅSINDA
o ¶EKKING OG REYNSLA AF STJËRNUN OG STARFSMANNA
HALDI
o ¶EKKING ¹ M¹LEFNUM FATLAÈS FËLKS
o ¶EKKING OG REYNSLA AF STARFI MEÈ FÎTLUÈU FËLKI ¹
EINHVERFURËFI
o ¶EKKING ¹ 4%!##( ATFERLISÖJ¹LFUN OG ËHEFÈBUNDN
UM TJ¹SKIPTALEIÈUM ¾SKILEG
o &RAMÒRSKARANDI H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o &RUMKV¾ÈI SKIPULAGSH¾FNI OG SJ¹LFST¾ÈI Å
VINNUBRÎGÈUM
,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKUR
OG VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS .¹NARI UPPLÕSINGAR UM
STARFIÈ VEITIR )NGIBJÎRG 'YÈA 'UÈRÒNARDËTTIR Å SÅMA
  EÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA FYRIRSPURNIR ¹ EÈA
INGIBJORGGGUDRUNARDOTTIR REYKJAVIKIS
5MS¾KJENDUR ERU VINSAMLEGA BEÈNIR AÈ S¾KJA
UM STARFIÈ ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWW
REYKJAVIKIS UMSËKNARFRESTUR ER TIL  OKTËBER
NK
6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVIKURBORGAR UM JAFNAN
HLUT KYNJA Å STÎRFUM OG AÈ VINNUSTAÈIR BORGARINNAR ENDUR
SPEGLI ÖAÈ MARGBREYTILEGA SAMFÁLAG SEM BORGIN ER

Sérfræðingur á skrifstofu menntamála
Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir laust til
umsóknar tímabundið starf sérfræðings í í málefnum
er einkum varða námskrárgerð og þróun námsbrauta
á framhaldsskólastigi, á skrifstofu menntamála,
stefnumótunar- og þróunardeild. Um er að ræða fullt
starf í eitt ár.
Leitað er að háskólamenntuðum einstaklingi með
yfirgripsmikla þekkingu á framhaldsskólakerfi landsins,
einkum starfsmenntun, innsýn inn í þær breytingar sem ný
aðalnámskrá framhaldsskóla boðar og starfsreynslu sem
framhaldsskólakennari eða stjórnandi í framhaldsskóla.
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, góð kunnátta í
ensku og einu Norðurlandamáli og þekking á nýtingu
upplýsingatækni eru nauðsynlegir kostir ásamt ritfærni
og hæfni í mannlegum samskiptum.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun
greiðast samkvæmt launakerfi Félags háskólamenntaðra
starfsmanna stjórnarráðsins. Nánari upplýsingar veitir
Jens Pétur Hjaltested á upplýsinga- og fjármálasviði.
Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil
sendist mennta- og menningarmálaráðuneytinu,
Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík. Umsóknarfrestur er til
25. október 2011.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
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(ÒSFÁLAGIÈ (RAFNHËLUM   ËSKAR EFTIR TILBOÈUM
Å VIÈGERÈIR OG SKIPTI ¹ GLUGGUM OG RÒÈUM
HUGASAMIR GETA N¹LGAST ÒTBOÈSGÎGN HJ¹
FORMANNI HÒSSTJËRNAR SGEIR S   

Umsóknir um styrki úr

Verkefnasjóði
s j á v a r ú t v e g s i n s

&H 3TR¾TË BS ER ËSKAÈ EFTIR TILBOÈUM FR¹
VERKTÎKUM Å AKSTUR ALMENNINGSVAGNA MILLI !KRANESS
OG -OSFELLSB¾JAR
²TBOÈIÈ ER AUGLÕST ¹ %VRËPSKA EFNAHAGSSV¾ÈINU

Verkefnasjóður sjávarútvegsins, deild
um sjávarrannsóknir á samkeppnissviði,
auglýsir eftir umsóknum um styrki til
rannsókna- og þróunarverkefna.

²TBOÈSGÎGN ¹ GEISLADISKI F¹ST FR¹ OG MEÈ  OKTËBER
 Å ÖJËNUSTUVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR

&H &RAMKV¾MDA OG EIGNASVIÈS
2EYKJAVÅKURBORGAR

4ILBOÈUM SKAL SKILA EIGI SÅÈAR EN KL  ÖRIÈJU
DAGINN  NËVEMBER  Å ÖJËNUSTUVER 2EY
KJAVÅKURBORGAR "ORGARTÒNI  p   2EYKJAVÅK

Sjóðurinn mun styrkja rannsóknir á sjávarlífverum sem nú
eru nytjaðar eða sem mögulegt væri að nytja. Áhersla verður
lögð á verkefni sem efla rannsókna- og þróunarstarf á lífríki
sjávar umhverfis Ísland og styrkja til lengri tíma litið sjálfbæra
nýtingu auðlinda hafsins og samkeppnishæfni sjávarútvegs.
Horft verður til grunnslóðarannsókna, vöktunar strandsvæða,
þorskrannsókna og verkefna sem tengjast þróun aðferða við
nýtingu á lífverum sjávar, svo sem líftækni sem og fleiri þátta
sem kunna að falla að verkefnum og tilgangi sjóðsins.



(JËLASTÅGAR  p 3KERJAFJÎRÈUR
²TBOÈSGÎGN ¹ GEISLADISKI F¹ST ¹  KR FR¹ OG MEÈ
 OKTËBER  Å ÖJËNUSTUVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR
"ORGARTÒNI    H¾È
/PNUN TILBOÈA  OKTËBER  KL  Å "ORGAR
TÒNI   4ILBOÈUM SKAL SKILAÈ Å ÖJËNUSTUVER

Við mat umsókna verður lögð áhersla á nýnæmi verkefnisins
m.t.t. nýrrar þekkingar og/eða aukinna nýtingarmöguleika á
lífríki sjávar. Veittir verða styrkir til stærri verkefna, allt að 8 m.kr.
hver, og til smærri verkefna allt að 2 m.kr. hver. Styrkur nemur
að hámarki 50% af áætluðum heildarkostnaði viðkomandi
verkefnis. Styrkir eru veittir til eins árs í senn. Heimilt er að veita
framhaldsstyrk á grundvelli nýrrar umsóknar, enda standist
verkefnið kröfur um framvindu og gæði.


.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹
WWWREYKJAVIKISUTBOD

Allir geta sótt um styrki, einstaklingar, fyrirtæki og rannsóknaog háskólastofnanir. Í stærri verkefnum er hvatt til samstarfs
mismunandi aðila með þátttöku vísindamanna víða af landinu.

&H 2EYKJAVÅKURBORGAR

Umsóknarfrestur er til 1. desember 2011 og skulu umsóknir
sendar til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins,
Skúlagötu 4, 150 Reykjavík. Umsóknir skulu einnig berast á
rafrænu formi á netfangið: hulda@slr.stjr.is. Umsóknir sem
berast eftir 1. desember 2011 verða ekki teknar gildar nema
póststimpill sýni að umsóknin hafi verið póstlögð ekki síðar
en þann dag.

2AMMASAMNINGUR UM KAUP ¹ TÎLVUM OG
NETBÒNAÈI %%3 ÒTBOÈ NR 

Ríkiskaup f.h. verkefnisins Ísland - allt árið í samstarfi við Íslandsstofu býður út verkþætti er
tengjast markaðsverkefninu til allt að þriggja ára.
Um er að ræða þriggja ára samstarfsverkefni
ríkis, borgar, sveitarfélaga, fyrirtækja innan
Samtaka ferðaþjónustunnar, fyrirtækja innan
Samtaka verslunar og þjónustu og fleiri aðila.
Það byggir á fyrra verkefni: Inspired by Iceland

/PNUN TILBOÈA  NËVEMBER  KL  Å
"ORGARTÒNI   4ILBOÈUM SKAL SKILAÈ Å ÖJËNUSTUVER

Þeir sem fengu styrk úr sjóðnum við síðustu úthlutun og
hyggjast sækja um framhaldsstyrk skulu skila skýrslu um
stöðu verkefnisins, ella koma viðkomandi umsóknir ekki til
greina við úthlutun.



.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹
WWWREYKJAVIKISUTBOD

Nánari upplýsingar um sjóðinn og leiðbeiningar um frágang
umsókna er að finna á heimasíðu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins www.sjavarutvegsraduneyti.is
Í my n d u n a ra f l / S L R

Ísland - allt árið

²TBOÈSGÎGN ¹ GEISLADISKI ERU SELD ¹  KR Å
ÖJËNUSTUVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR "ORGARTÒNI p
 H¾È

Verkþættirirnir fela meðal annars í sér:
birtingar á auglýsingum og almannatengsl á
erlendum mörkuðum, hönnun og framleiðslu
markaðsefnis, og efnis fyrir samfélagsmiðla og
vefsíðu www.inspiredbyiceland.com.
Fortilkynning (prior information notice) um þetta
verkefni var birt á útboðsauglýsingavef Evrópusambandsins þriðjudaginn 20. september 2011.

Sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneytið

GARÐATORGI 7
210 GARÐABÆ
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is
www.gardatorg.is

Hafin er vinna við gerð útboðsgagna sem áætlað
er að verði tilbúin til afhendingar á vef Ríkiskaupa í viku 43.
Stefnt er að því að samningar verði komnir á í lok
þessa árs, 2011.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Birna Jörgensen hjá Íslandsstofu, verkefnastjóri Íslands
– allt árið.

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali
Gústaf Adolf Björnsson lögg. fasteignasali 895-7205

/PIÈ HÒS Å DAG MILLI  

/PIÈ HÒS LAUGARDAGINN OKT FR¹  
3

,¾KJARGATA  (AFNARFIRÈI ¥BÒÈ MERKT 

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

3UNNUBRAUT  +ËPAVOGI

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

(

²3

&ALLEG JA HERBERGJA 
FERMETRA ÅBÒÈ MEÈ SÁR
INNGANG ¹ EFSTU H¾È Å NÕLEGU
VIÈHALDSLITLU LYFTUFJÎLBÕLI Å
MIÈB¾ (AFNARFJARÈAR &R¹B¾R
STAÈSETNING 'OTT SKIPULAG
OG AÈGENGI VANDAÈAR IN
NRÁTTINGAR GËLFEFNI ERU
PLANKAPARKET OG FLÅSAR ,AUS
FLJËTLEGA 'UÈRÒN %VA TEKUR ¹
MËTI YKKUR ,YFTA 6   MILLJ

6ERIÈ VELKOMIN

-AGNÒS %MILSSON ,ÎGGILTUR FASTEIGNASALI

0)¨

(²

/

3ÁRLEGA FALLEGT OG VANDAÈ EINBÕLI VIÈ SJ¹VARSÅÈUNA Å +ËPAVOGI ¹ MËTI
SUÈRI OG Å SKJËLI FYRIR NORÈAN¹TT -JÎG GOTT ËSKERT ÒTSÕNI TIL SUÈURS
(ÒSIÈ ER SAMTALS  FM ÖAR AF   FM BÅLSKÒR -IKIÈ ENDURNÕJAÈ
HÒS ¹ SÅNUM TÅMA (ÁR ER ¹ FERÈINNI MJÎG ÚOTT TÅMALAUST EINBÕLISHÒS ¹
FR¹B¾RUM STAÈ 6ERÈ  MILLJ
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 3TEINAR Å SÅMA  
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SDÅS «SK 6ALSDËTTIR
,ÎGG FASTEIGNASALI
'3-  
ASDIS FASTEIGNASALINNIS

*ËHANNA +RISTÅN 'USTAVSDËTTIR
3ÎLUFULLTRÒI
JKG FASTEIGNASALINNIS
 

3TËRHÎFÈA   2EYKJAVÅK 3ÅMI   FASTEIGNASALINN FASTEIGNASALINNIS

3ALA FASTEIGNA
6IÈ ËSKUM AÈ R¹ÈA NÒ ÖEGAR TIL STARFA LÎGGILTA
FASTEIGNASALA EÈA SÎLUFULLTRÒA

(JALLABRAUT  ¶ORL¹KSHÎFN

Sérhæfð
vörudreifing
Við bjóðum upp á klæðskerasniðnar
lausnir í vörudreifingu fyrirtækja.
Hagstæð, örugg og gæðavottuð þjónusta.

/PIÈ HÒS ¹ MORGUN SUNNUDAG KL  

3TARFSREYNSLA ER NAUÈSYNLEG OG UMS¾KJENDUR VERÈA AÈ VERA
TILBÒNIR TIL ÖESS AÈ SÕNA Å STARFI FRAMÒRSKARANDI FAGLEG VINNUBRÎGÈ OG
ÖJËNUSTULUND SVO VEITA MEGI VIÈSKIPTAVINUM FYRSTA FLOKKS ÖJËNUSTU ¥
BOÈI ER GOTT STARFSUMHVERFI OG GËÈ AÈSTAÈA
,EITAÈ ER AÈ DRÅFANDI OG METNAÈARFULLUM EINSTAKLINGUM SEM ERU
TILBÒNIR TIL ÖESS AÈ TAKA Ö¹TT Å ÖEIRRI ÖRËUN SEM NÒ ER AÈ EIGA SÁR STAÈ ¹
FASTEIGNAMARKAÈNUM
,AUNAKERFIÈ ER FULLKOMLEGA ¹RANGURSTENGT EN ÖAÈ BÅÈUR ÖEIM SEM N¹
¹RANGRI Å STARFI UPP ¹ GËÈAR TEKJUR
5MSËKNIR ¹SAMT FERILSSKR¹ OG MEÈM¾LUM ËSKAST SENDAR ¹ NETFANGIÈ
ERNA FASTEIGNAKAUPIS

%IGENDUR SKOÈA SKIPTI ¹ MINNI EIGN ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU &ALLEGT OG
MIKIÈ ENDURNÕJAÈ EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È ¹SAMT BÅLSKÒR OG STËRUM
GRËNUM GARÈI  SVEFNHERBERGI (ÒSIÈ ER STAÈSETT Å RËLEGUM BOTNLANGA
STUTT FR¹ SKËLA OG LEIKSKËLA 6ERÈ 

Póstdreifing - Suðurhraun 1
210 Garðabær - Sími 585 8300
www.postdreifing.is
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.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR %RNA 6ALSDËTTIR LÎGGILDUR FASTEIGNASALI Å SÅMA
  EÈA TÎLVUPËSTI ¹ NETFANGIÈ ERNA FASTEIGNAKAUPIS

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar
í síma 585 8300 eða 585 8330.

Eyktarás 4
110 Reykjavík
7 herbergja einbýli
Stærð: 329,6 fm
Verð: 75 milljónir.

Fallegt og vel skipulagt fjölskylduhús á góðum stað í Árbænum. Húsið er á tveimur hæðum og er
gengið inn á efri hæðina. Húsið var allt tekið í gegn að innan árið 2007. Húsið er skráð 329,6 fm,
íbúðarhlutinn er 296 fm og bílskúrinn er 33,6 fm.

Lárus Óskarsson
Sími 823 5050
larus@domusnova.is

OPIÐ HÚS Í DAG
kl.16.30 - 17.00
Sölumaður á staðnum.

Allar nánari upplýsingar
veitir Lárus í síma 823 5050
eða á larus@domusnova.is

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

Turninum 12. hæð - 201 Kópavogur - www.domusnova.is

sími: 511 1144

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

BÍLAR &
FARATÆKI
VW polo comfort line, árg. ‘06, ek.
47 þkm, ssk, sk. ‘12, V. 1.250 þ. Uppl.
699 3982.

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla
á skrá og á staðinn, Komdu eða sendu
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is
eða í síma 5179999, 100bílar.is,

ISUZU D-MAX. Árgerð 2010, ekinn
aðeins 18.þ km, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.790.000. Rnr.310503

MMC Pajero 3,2 DID (dísel) GLS
skr.5/’02 Ek.260.þ.km (28.þ.km á ári)
ssk, 33” breyttur(stærri breytingin),
leður, lúga ofl Tilboð kr.1.990.þús stgr
Ásett verð kr.2.490.þús Raðnr.108108
www.bilasalinn.is 461-2525 Vantar bíla
á skrá og á staðinn.

MMC OUTLANDER COMFORT. Árgerð
2004, ekinn 108.þ km, bensín, 5 gírar.
Verð 1.480.000. Rnr.310943.
GMC Sierra 2500 6,6 Duramax (dísel)
árg.2006 ek.126.þ.km, 6 þrepa Allison
skipting, org.360 HÖ + tölvukubbur,
leður ofl.ofl. Ásett verð kr.4.390.þús
Ýmis skipti ath. Raðnr.108621. www.
bilasalinn.is 461-2525 Vantar bíla á skrá
og á staðinn.

DÍSEL

NISSAN DOUBLE CAB 4WD. Árgerð
2004, ekinn 149.þ km, 5 gírar. Verð
1.790.000. Rnr.244852.

CHRYSLER GRAND CARAVAN SE.
Árgerð 2003, ekinn aðeins 64.þ
km,bensín, sjálfskiptur. Verð 1.790.000.
Rnr.244472.

Bílasalinn.is
Viðjulundi 2, 600 Akureyri
Sími: 461 2525
http://www.bilasalinn.is

Vegna góðrar sölu vantar okkur allar
gerðir bíla á skrá, Komdu á staðinn,
sendu okkur skráningar á netbilar@
netbilar.is eða í síma 588-5300.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

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

Bílar til sölu
MMC Pajero ‘99 ekin: 197.þús 2.8 disel,
leður&lúga Verð:750.þ. Hjólhýsi ‘86
tómt að innan gasmiðstöð&kæliskápur
fylgja: 450.þús. Pon Staflari ‘08 lítið
mjög vel farin. Verð 800.þús. S:8670143

Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið.
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Renault Master ‘05. Ek. 319 þús. Vetrarog sumardekk. Verð 960 þús + vsk.
Skipti mögulega á minni bíl. S. 856
0060.

Peogeot Expert Turbo D árg. ‘00.
Skoðaður. Ek. 180 þ. km. 5 gíra. S.
616 2597.

M. Benz jeppi B54E árg ‘00. Ek. 114 þ.
Sjálfs., bensín. Ný dekk, vatnskassi og fl.
Verð 2,3 m. Uppl. í s. 660 9802.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

Ó.e. tilboði í Audi A6 árg. ‘06, ekinn
67þús. S: 660-7580.
Toyota Avensis ‘99. Ek. 140 km. 5 gíra.
Sk 2012. S. 616 2597.
Nissan Patrol árg. 2004, ekinn 160.000
km., 35” dekk, dísil. V. 2.610 þ.
Skoðaður 2012. Sími 899 3702.

VW Polo comfortline. Árgerð 2007,
ekinn 53 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.490.000. Fínn og vel með farinn
bíll Rnr.118492.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300
Akranes
Sími: 431 2622
www.bilas

Til Sölu: Honda CR-V árg.2004. Fallegt
eintak með topp viðhald. Ekinn
106þús. sjálfskiptur, krókur, rafmagn í
rúðum, loftkæling. Ásett verð 1990.þús.
Tilboð óskast. Uppl. í s. 8241438
INFINITI FX35 4WD V6 Árg. 2004, ek. 92
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 4.490Þ.
áhvl 3.500þ. afb 75þ. Rnr.101889.
Óskum eftir bílum á sölukrá okkar og
á staðinn. MIKIL SALA!

FORD FOCUS TREND STATION. Árgerð
2005, ekinn aðeins 46.þ km,bensín, 5
gírar. Verð 1.390.000. Rnr.124394.

8 manna Toyota Land Cruiser 120 GX,
árg. 2005. Sjálfsk., diesel, 33”, krókur,
filmur að aftan, ek. 148 þ. km, ný
tímareim. Tilboð kr. 3.900.000, s. 660
8609.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

VW Bora Árg. 2002, ek. 135 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 790þ
Rnr.153991. Óskum eftir bílum á
söluskrá og á staðinn. MIKIL SALA!

50% ódýrara eldsneyti með metan
breytingu. Engin útborgun. Greiðist
með rekstrarsparnaði! Reiknaðu út
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá
helstu bílaframleiðendum. Hundruð
ánægðra viðskiptavina. www.islandus.
com - S. 5522000.

Til sölu Dodge Coronet 54. Innfluttur
af Varnarliðinu um 1960. Gerður upp
frá A-Ö 97-07, Bein sala. uppl. clean@
talnet.is

Trooper 35” - 7 manna 3,0l TDI ‘00
mikið endurnýjaður verð 990 þús. S:
866 422.2

Gerðu felgurnar eins og
nýjar!

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.

Þjónusta
PAJERO’98. Mikið endurnýjaður bíll í
topp standi. Gengur á steinoliu. V- 550
Þ. S: 6954649.

Ódýr bíll !!!!!!!!

Opel Astra árg. ‘99 ekinn 113 þ. km 1.2
vél 5 gíra skoðaður 2012 heilsársdekk
CD mikið endurnýjaður verð 390.000
uppl. í síma 863-0149.

TOYOTA LAND CRUISER 100 TD
VX Árgerð 2006. Ekinn 105 Þ.KM
Nýskráður 1/2006. Næsta skoðun 2012
Verð kr. 6.490.000

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220
www.toyotakopavogi.is

LAND ROVER DISCOVERY 3 HSE.
Árgerð 2007, ekinn 93 Þ.KM, DIESEL,
HLAÐINN AUKABÚNAÐI sjálfskiptur.
Verð 6.990.000. Áhvílandi 4.5m hjá SP
Rnr.110310. Er á staðnum.

JEEP SRT8. Árg. 2007, ek. 82 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. 426hp TILBOÐ
3.750þ Rnr.121378. Óskum eftir bílum
á söluskrá og á staðinn. MIKIL SALA!

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík
Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

20% afsláttur
af allri vinnu út október

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
SUPERCHARGED. Árg 2005, ekinn
82 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. TILBOÐ
4.400þ stgr. Enginn skipti! Rnr.121233.
Óskum eftir bílum á sölukrá og á
staðinn. MIKIL SALA!

Við tökum að okkur allar bílaviðgerðir
bremsur, dempara, tímareimar, stýrisenda,
gorma, kúplingar, þurrkublöð, perur o.fl. á
flestum gerðum bíla. Einnig erum við með
tölvuaflestur fyrir nánast allar bílategundir.
Örugg, góð og ódýr þjónusta með áralanga
reynslu að baki.

ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540
Toyota Landcruiser 100 Vx árg. ‘05, 35”
br. ek. 137.þ.km. v. 6,9.m.kr. websto.
Engin skipti. uppl. í s. 858 6571

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík
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Bílar til sölu

Sendibílar

Mótorhjól

Til sölu gröfuskóflur

Grjótskófla 118 cm br. og tiltskófla 180
cm br. á 13-16 tonna gröfu. Passa á
Hitachi og Hyundai tengi. Verð 500
þús. + vsk. Lítið sem ekkert notað.
Uppl. í síma 861 6021.

Bátar
Subaru Legacy station, Ljósblár ssk,
árg. ‘06. Ek. 121 þkm. Gott eintak. Áhvl.
1.080 þ. Engin skipti. V. 1.890 þ. Uppl.
Þórður 898 9293.

Til sölu corolla ‘95 1300 ssk ekinn
210þús. Skoðaður 2012. Verð 170.000
kr. uppl. í síma 847-4635.

Vantar góðan
samstarfsmann

Er að leita að góðum sölumanni.
Þarf að hafa fjölmarga kosti og fáa
ókosti. Áhugi og þekking á bílum er
lykilatriði. Áhugasamir sendi umsókn
á nyrsolumadur@gmail.com nánari
upplýsingar Indriði s. 771 8900 (e. kl.
18:00). Bílalind Funahöfða 1, Rvík.
Subaru Impreza GX 4wd 2.0 Árg’04
Dekurbíll ek aðeins 46þ. Ásett verð
1490þ uppl í síma 661-7245

Santa Fe til sölu árg. ‘04. Ek. 61 þús.
mílur. Verð: Tilboð. Uppl. í s. 822 1672.
7 manna Plymouth Voyager ‘98 ek.
223þ.km Sjálfskiptur, vetradekk fylgja,
skoðaður 2012 Verð 370þ. S: 8202383
Til sölu WV polo árg. ‘01 1.4 ssk. Ek 83
þús. Vél úrbrædd á leigu. Verð 220þús.
Sími 868 2352.
Renault megan 1600 Árg. 2004 Ek.
114þús. Óska eftir tilboði í síma 775
2949.
VW Bora, árg. 2002. Ek. 105 þúsund.
Verð 800 þúsund. Uppl. í s. 776 8006.
Dodge Grand Caravan SE. Árgerð 2005
ekin 85 þús. mílur. Bensín, sjálfskiptur,
dvd. Ásett verð 1990 þús. S. 894 7763.

Til sölu MERCEDES-BENZ C 55 AMG
árgerð 2005 ekin 70þ Verð 4890.
Skoða skipti á jeppa helst Pajero enn er
opin fyrir flestu. Gott staðgreiðsluverð í
boði. Uppl. í s. 669 9762.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Hópferðabílar

TILBOÐ 750 þús!

SUBARU LEGACY WAGON 4x4 árgerð
2003 ek.205 þús. sjálfskiptur, ný
góð heilsársdekk, cd,skoðaður 2012,
hálfleðraður,filmur, lítur vel út, mjög
góður bíll ásett verð 950 þús TILBOÐ
750 ÞÚS! s.841 8955

Til sölu Husaberg FE 550 2007. Kom
fyrst á götuna í Apíl 2009. Hjólið er ekið
í 100 klukkustundir og er mjög vel með
farið, ýmsir aukahlutir. Frábært ferða
og torfæruhjól. Uppl. í síma 845-0539.

Kerrur

Toyota Avensis árg. 2001 sjálfsk. ek.
94þús. mjög vel með farinn verð
900þús. s. 869 2481.

Til sölu nýr flutningsvagn aftan í
amerískan pallbíl. Burðageta á farmi
u.þ.b. 4 tonn. pallurinn á vagninum er 6
metrar ásamt hala og háls. Upplýsingar
í síma : 865 7229.

Hraðgangandi Rib farþegabátur til sölu.
Með vagni. Tilbúinn í vinnu. Ástand
sem nýr. Upplýsingar í 867 4097.

Valiant DR520 90 Hp. Mercury+kerra.
TOPP EINTAK. Kr 3,4 m. Uppl. í 665
7070.

Til sölu Jonckeere 1626, 43 farþega sími
618 3101/fjallabp@gmail.com

Vörubílar

Til sölu VW Bora 2002. Ekinn 122 þús
km, skoðaður. Verð 850 þús.S:8693464.
Gott úrval af Þýskum gæðakerrum á
staðnum, gott verð. 750 kg. kerrur,
verð frá 155.000 kr. www.topplausnir.
is Smiðjuvegi 40, gul gata. s: 517 7718.

1-2 milljónir

0-250 þús.

Vantar báta og skip á söluskrá okkar.
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður,
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

Hjólhýsi

Nissan Almera árg. ‘00.Bsk,1400. Ek.
175þ. Skoðaður 2011. Lélegur gírkassi.
V.230þ.Gsm 699 4336.
Hyundai Elantra WAGON árg 96, ek.
156 þkm, sk.12, bsk. V. 150.000 kr.
Uppl. 866 3884

Ford Edge 2007 AWD. Frábær bíll sem
kemur á óvart. Ásett verð 3.490þús.
Uppl. í s. 891-9570.

HYUNDAI
H-1
STAREX
4X4
TURBO DISEL,árgerð 2000, ek.175
þús,sjálfskiptur,7
manna
með
fjórum kapteinstólum,hátt og lágt
drif,stigbretti! ofl.frábær ferðabíll sem
kemst allt! verð 950 þús, TILBOÐ FÆST
Á 750 ÞÚS. STGR s. 841 8955.

Til sölu Musso árg.2000 bensín,sjálfsk.
Nýskoðaður, ný dekk, vel við haldinn,
en biluð vél, Tilvalinn fyrir handlagna.
Tilboð óskast. Uppl. í síma 698-1424.
VW Passat 4w dti, árg 07, station,
diesel, ek. 123 þkm. V. 2,7. Áhv. 1860 þ.
ca 42 þ. p. mán. Uppl 695 0870

Volvo XC70 árgerð ‘98 til sölu. Ekinn
229 þús. km. 4x4, leður. Filmur. Gott
eintak í góðu standi. Verð: 750þús. S:
869 4617.

TILBOÐ FÆST Á 750 ÞÚS.
SJÁLFSSKIPTUR DISEL.

Plymonth Neon 2001, sk. 2012, ssk,
84 þús, mílur sími:898-5187 eftir kl: 17.

250-499 þús.

Til sölu Toyota Land Crusier 1998. Nýtt
hedd, heddpakning og tímareim. Ekinn
408 þús. Allar upplýsingar í síma: 8931257.

2 milljónir +

Toppbíll á Tilboðsverð

Nissan Primera 2.0 árg. ‘98, ekinn
190þús. beinskiptur, ný skoðaður bíll í
mjög góðu ástandi, ásett verð 420þús,
Tilboðsverð aðeins 290þús. s: 6599696.

Til sölu Toyota Avensis 07/10 ekinn
11 þús. Verð 4.450 þús. Uppl. í síma
822-4060.

Shetland bátur til sölu, mikið yfirfarinn,
115 hp. Mercury. Verð 1480 þús. Uppl.
s. 864 8081.

Til Sölu

MAN TG510A ek. 504þ.km. Góður bíll
Einnig 3ja öxla KING GTS44 vélavagn
árg. 2004 og 3ja öxla lokaður vagn á
lofti. Ýmis skipti koma til greina. uppl. í
síma 821 1125.

Renault Premium 420 CD árg. ‘02.
26-6x2. Uppgerður gírkassi og nýir
spíssar. V. 3,9 + VSK. Uppl. í s. 898
9006.

Hobby kojuhús fyrir 6. Árg. 2005 vel
útbúið aukahlutum verð 2.490 þús. S:
866 4222.

Til sölu Hobby hjólhýsi með öllu nema
fortjaldi staðsett á Laugarvatni með
verönd og fallegri lóð. Alveg eins
hjólhýsi sjá; http://eng.auto24.ee/
used/226343Upplýsingar í síma 869
0064.

Vinnuvélar

Bílar óskast

Aukahlutir í bíla

Hjólbarðar

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

Hyunday Tucson Diesel 2005. Ek. 169
þús. Topp þjónusta hjá umboði. Ný
dekk. V. 1590 þús. S. 861-9016.

Toppbíll

MMC Carisma árg. ‘98, ekinn aðeins
140þús., ný skoðaður 2012, beinskiptur,
nýleg dekk, frábær bíll í góðu standi,
Tilboðsverð aðeins 350þús, uppl. í s:
659-9696.

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 659-9696.
Óska eftir VW Golf Gti ca. árg. 2005.
Staðgreiðsla eða skipti á Toyota Avensis
árg. 2000. Uppl. í s. 892 9662 eða mail
siggi@ro.is
Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

Flutningsvagn (tengivagn, tandem) til
sölu verð 2,5 m+VSK skráður 18,7
2011,burðargeta 12,7 tonn einþingt 5,3
t .L7,30.b2,45,h2,35.nánari uppl. 898
9006.

Til sölu lítið notaður BRON kapalplógur
fyrir Caterpillar D6. Skipti á beltagröfu,
hjólagröfu, eða dráttarvél koma til
greina. Uppl. í síma 8211125.

Óska eftir peugeot 407 station, dísel
eða bensín, helst dísel. S. 7750100 eða
sendið svar til 365 miðla.
Kia Carnival árg. 08, diesel, ek. 190
þkm. Sjö manna, Uppl. 892 8501

Lítið ekinn!

Renault Mégane ‘98. Ek. 81 þkm.
Sjálfsk. Sko.’12. V. 450 þús. S: 617 7770

Jeppar

Til sölu 4x38” Super Swamper dekk,
nánast ný, á gráum stálfelgum. Passa
á Toyota Double cap. Míkróskorin og
negld. Seljast á 350.000.- öll saman á
felgum. Upplýsingar í síma 893-2468.
4 góð nagladekk á álfelgum 6 gata. 31
tomma R15. S. 897 1309
35”Dick
SEPEC
Nagladekk
á
15”álfelgum frá Arctic Trucks til sölu,
passar á Land cruser 90. verð:380þús.
uppl. í 8643755.

Sparneytinn

Óska eftir lítið keyrðum, sjálfskiptum
og sparneytnum bíl á verðbilinu 2-2,5
miljónir staðgreitt. Upplýsingar í síma
896-2979.

Til Sölu

Trailer flatvagn, Dennison árg. 2006 til
sölu. Uppl. í síma 892 1880.

Húsbílar

discoverer cooper 265/70 17 onegld/
neglanleg mjög goð microskorin a land
crusier felgum kr.150.000 6601609
eskimo ice 205/70 16 a mazda felgum
ca.2/3 eftir kr.60.000 s.6601609

Varahlutir
Suzuki Baleno 1998 Beinsk. Ekinn 178
þ.km. Skoðaður. Góður bíll. Verð: 280
þús. Uppl. í S: 896-3044.

VW Golf 10/2007, ekinn 46 þús,
beinsk, cruise control, V. 1.850.000, s:
897 8773.

VW Golf Station, 4x4, árg. 2001. Rafm.
í rúðum og speglum, fjarst. samlæs.,
dráttarkúla, útvarp/CD. sk. 2012, án
athugas. 450 þús. stgr. Uppl. í síma
825-8435.
WV Caddy Góður vinnubíll Árg 97
Ekinn 164.000km Skoðaður 2012
Easy camp Tjaldvagn á sama stað árg
2001 skoðaður 2013 léttur,auðveldur
í uppsetningu. Upplýsingar 616-8028

LAND CRUISER 120 GX 2005. Disel,
beinsk. Góður bíll ek. 89þ. Einn eigandi.
S. 893 9318.

Til sölu Scania Kutter rúta. Búið er að
innrétta sem húsbíl. Bíllinn er 85 árg.
og í fínu standi.Tilboð óskast. uppl. í
síma 866-6068.

500-999 þús.
Bílapartasala

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is
Nissan Patrol Elegance 2006. Ek.
78þús. ssk. topplúga, ljóst leður. Uppl. í
síma 777 6464.

M.Benz. 200. ‘79. Ssk. Sk. ‘13. Gott
eintak. V. 320 þ. S. 896 3044.

WV.Golf station 2.0,4motion. Á götuna
2004, ek.105þ. Krókur, topplúga, ný
dekk, skoðaður 2012. Verð áður 1.110þ.
TILBOÐ 850þ. S: 856 6518.

Hyundai Terracan 2003. Diesel,
sjálfskiptur, ekinn 120 þ. Góður jeppi
í topplagi. Verð 1800 þús. Gunnar
6592399.

Til sölu húsbíll

Hymer skrásettur 03/2007 bílinn er
ekinn 49,000km. Bílinn er teppalagður,
Truma miðstöð bæði fyrir rafmagn og
gas. Stór ískápu, Hjólagrind, Markisa,
Bakkmyndavél, álfelgur & fl. Reyklaus
bíll einn eigandi. Allar upplýingar veittar
í sima 692 9435.

Japanskar vélar
Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is
japvel@carparts.is
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Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Spádómar

Kaupi gull !

Erum að byrja rífa H1 (starex), Peugeot
‘02, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-’00,
Pajero ‘92-00 Accent ‘98. Grand vitara
XL7 ‘03. Benz ‘88-’05, Landrover
Discovery ‘98. Fiat Stilo ‘04 Yaris ‘04.
Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar.
Ísetningar á staðnum. Eldshöfða 6, 110
RVK. Opið 09-18 og lau. 10-14.

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.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata
97, Impreza 99 og felicia 99, Peugeot
306 99, 206 og 406 ST. Almera 97, Ford
250 99, Megane 01. Vectra ‘98, Corsa
‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Kaupi bíla
til niðurrifs. sími 772 0614 & 661 5270
Varahlutir beint frá Englandi. Öll verð
með flutningi. S:+447919487100 FGM
Europe Ltd.

VW - Skoda - Varahlutir
Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11
220 hfj. S. 534 1045.

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

Bókhald
Hljóðfæri

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

Andlegur Leiðbeinandi

Miðill og heilari-Michalina-er Angel
Therapy Practitioner® (Charles Virtue
Skóli) og hún lauk meistaraprófi í
Sálfræð. Uppl. í s. 6977802

Málarar

Spásíminn 908 5666

Málarameistari getur bætt við sig
verkum. Kristján 692-5735

ÞJÓNUSTA
Hreingerningar
Húsfélög, vönduð og ódýr þrif á
stigagöngum og sameignum. S. 618
3469.

Sími 842 6522

Alþrif fyrir heimili - fyrirtækjaþrif Steinteppu- og teppahreinsun Bónvinna.

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf., Sigurður 896-5758,
siggi@litidmal.com

Stjörnuspá.
Tarot.
Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.
Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa.
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
568-3063 eða inná www.k2.is

Búslóðaflutningar

Veisluþjónusta

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

Húsaviðhald

Spásími 908 7000

Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn,
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið
frá 12-23 S. 863 1987 visa/euro.

Matur ehf.

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Vy-þrif ehf.

Villibráðaveislur, fermingar og fleira.
Gerum tilboð í allar veislur, stórar sem
smáar. Erum með sal fyrir allt að 300
manns. Uppl. á matur@tskoli.is eða í
s. 691 5976.

Rafvirkjun

öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is
Tek að mér þrif í heimahúsum. Uppl. í
s. 821 6184.

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Ræstingar
Tek að mér öll almenn heimilsþrif.
Sanngjarnt verð.Jenný, sími: 615-1635.

Ódýr heimilstæki

Höfum til sölu þvottavélar, þurrkara,
uppþvottavélar. Opið um helgina
Síðumúli 37, neðan verðu. S. 847 5545.

Sprautulökkun, spautum innréttingar,
innihurðir, húsgögn og fl. Gná ehf,
Uppl. s. 894 7200.

Hefurðu heyrt um 123.is ? Hýsum
vefsíður fyrir fyrirtæki, fjölskyldur og
félög.
Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

Nudd

Ljósabekkur til sölu. Frekari upplýsingar
í síma 775 2949.
Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar.
Löggiltur rafverktaki Sveinn. S. 663
7789.
Krepputilboð! Frí rafvirkjaþjónusta
fyrir einstæðar mæður undir 40 ára.
Kem og tek út lögnina þína, þér að
kostnaðarlausu. Úlfar Þór s: 862 4613.

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

Óskast keypt
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Önnur þjónusta

Brasilian whole body massage. S. 698
8834, Mona.
ERU RENNURNAR FARNAR AÐ
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar,
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448
Ólafur.

THE BEST !! LUXURY, WHOLE BODY
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME
24/7. S: 857 0740

THE AMAZING & NEW!!

Whole Body Massage 692 6791.

Beovision
til kaups.
til greina.
í síma 894

Til bygginga

Gæða ungnautakjöt

Topp Verktakar ehf

Alhliða tölvuviðgerðir. Gerum föst
verðtilboð. Pétur TVA106 A+ S. 6154530

Notað Bang & Olufsen,
3 sjónvarpstæki óskast
Aðrar gerðir koma einnig
Vinsamlega hafið samband
0430.

Ungnautakjöt beint frá býli.
Hakk, gúllas og steikur. Val
um magn í pakkningar. Engin
aukaefni.
Allar upplýsingar á www.
myranaut.is eða í s. 8687204.

Flísar - parket - mála - múrarar steinslípun - smiðir setjum upp
eldhúsinnréttingar og margt fleira sem
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 774 4449
topp.verktakar.ehf@gmail.com

Tölvur

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

Mýranaut

Smiður getur bætt við sig verkefnum
í viðhaldi og nýsmíði. Fast verð eða
tímavinna. Uppl. í síma 820 6154.

Garðyrkja

Harmonikur fyrir byrjendur og
lengra komna. Harmonikukennsla.
Harmonikugeisladiskar í úrvali. Vantar
harmonikur í umboðssölu. www.
egtonar.is Sími 824 7610 & 660 1648.

Sjónvarp

KEYPT
& SELT
Til sölu

Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur,
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

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Green-house

Fallegur danskur fatnaður, bjóðum
uppá heimakynningar. Uppl. s. 777
2281. Green-house. Opið 10-14

Kvistir

Sérsmíðaðir kvistir á þök. Uppsetning
tekur aðeins einn dag. Frábær
fjárfesting. www.kvist.is S:.846 5278.

Til sölu
Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150

Þjónusta

Svalalausnir með gleri
frá Vélsmiðju Heiðars
Seljum glerbrautakerfi frá
finnska framleiðandanum
Jokke.
Kerfið er létt og viðráðanlegt í notkun, sterkbyggt
og traust.
Einföld og hagstæð lausn
sem eykur vellíðan á
heimili þínu árið um kring.
Hagstætt verð og góð
greiðslukjör
Mælum svalir og gerum
tilboð að kostnaðarlausu.
Gerum einnig tilboð í
handrið úti sem inni, ásamt
glerskjólveggi og þök.

10 ára framleiðsluábyrgð

GARÐKLIPPINGAR, Fáðu verðtilboð.
ENGI ehf. Sími: 615-1605. Email:
grasblettur@gmail.com

Skjól á svölunum
allan ársins hring
LÉTT OG VIÐRÁÐANLEGT
STERKBYGGT OG TRAUST

VÉLSMIÐJA HEIÐARS

Vélsmiðja Heiðars ehf. - Skemmuvegur 24 Blá gata - 200 Kópavogur
Sími 554 2570 - Gsm: 660 4088
vheidar@simnet.is - www.velsmidjaheidars.is
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Kjallaraherb. til leigu í 101. Uppl. í s.
773 3182.

Verslun

Til leigu á Selfossi: Sérhæð með risi,
120 fm. Laus 16. janúar. Uppl. í síma
690-3367.

HEIMILIÐ

Útsýni

3ja herb. íbúð til leigu á sv. 109. Laus
strax. S. 822 8556 & 553 0690 á milli
kl.15-20.

Dýrahald
Enn eftir nokkrir LABRADOR hvolpar
úr þessu frábæra goti. Geðslag
foreldra
einstaklega
yfirvegað.
Faðir veiðimeistari. TILBÚNIR TIL
AFHENDINGAR. LÆKKAÐ VERÐ.
heklugot.blogspot.com, brich@simnet.
is, 664 1821

Líkamsræktartöðvar og
Íþróttahús ATH!

Professional, antistatic dúkar fyrir
hlaupabretti. Traust þjónusta. Gsm 666
1025.

Til leigu iðnaðarhúsnæði allt að
205fm og mikil lofthæð og stórar
innkeyrsludyr. Uppl. s. 660 4891.
4ra
herb.
Álftanesi,
leiga
m.hússj.138þús., 3ja mán. trygging.
buseti.is eða s. 520-5788.

HEILSA

Leigjendur, takið eftir!

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

Æðislegur dvergschnauzer rakki til sölu,
tilbúin til afhendingar HRFI ættbók.
Uppl. 8468171 www.schnauzer.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Yndislegir border og labrador
blendingar.Erum 6 vikna. Óskum eftir
góðum heimilum.Frekari upplýsingar
gefnar í síma 8687626.

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til
sölu, tví og þrílitir. S. 896 9478 Gunnar.

Schafer hvolpar til sölu með ættbók frá
HRFI. Eingöngu góð framtíðar heimili
koma til greina ! Allar frekari uppl. á
www.kolgrima.is eða í S: 8970702.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Hestamennska

TANTRA MASSAGE

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

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR
sími 896 4661

Tækifæri - Áskorun

Viltu nýta tíma þinn betur. Höfum
tækifæri fyrir þig. Ábati sem skilar
árangri. Þjálfun - samvinna. Upplýsingar
í síma 821 4445.

Atvinna óskast

2-3ja herb. íbúð óskast strax í
Reykjanesbæ á fyrstu hæð. Uppl. s. S.
841 8008.

Húsnæði í boði
Gistiheimili Guesthouse
Til sölu yndislegir Enskir Springer
Spaniel hvolpar. Ættbók frá HRFI
Foreldrar uppfylla þær heilbrigðiskröfur
sem gerðar eru til tegundarinnar og
eru marg verðlaunaðir. Sanngjarnt
verð fyrir góð heimili. S:6951714 eða
eddajanette@hotmail.com

www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og
þvottavél. 824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and
Dalshraun 13 Hfj Whith Bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

Heilunarskóli: Fjarnám í heilun og
Thetaheilun. áratuga reynsla. Uppl:
gudrtr@simnet.is

Til leigu gott 70fm iðnaðarhúsnæði á
Dalvegi 16c í Kópavogi. 90-100 þús. á
mánuði auk tryggingar. Sími 699 4185

2 smiðir óska eftir vinnu, vanir trésmíði,
flísalögn, málun & gipsvinnu. S. 846
3632.

ATVINNA

Ertu 40 ára eða eldri ?

Óskar eftir starfsmanni til
afgreiðslu í verslun okkar að
borgarholtsbraut 19 Kópavogi.
Starfsmaður þarf að vera
stundvís, snyrtilegur og
reyklaus
Umsóknir sendist á sjofn@
fjardarbakari.is

Útilíf óskar eftir
starfsmanni í fullt starf í
sportdeild sem fyrst.

Til leigu

Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja
íbúðir miðsvæðis. Gott verð og traust
þjónusta. Nánari upplýsingar á www.
leiguibudir.is

TILKYNNINGAR

Er einhver velviljaður tilbúin að
lána mér 240.000 á lágum vöxtum.
Upplýsingar um greiðsluform í s. 868
9887.

Einkamál

Umsækjandi þarf að vera 18 ára
eða eldri.

Geymsluhúsnæði

-Sölustarf og þjónusta í
sportdeild.
-Daglegar áfyllingar á vörum.

Geymi tjaldvagna,
fellihýsi ofl.
Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu.
13 ára reynsla.
Í símaskrá ja.is undir;
geymsla asgeirs eirikssonar ehf.
Upplýsingar 897 1731
klettar@heimsnet.is

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

-Afgreiðsa á kassa
Hæfniskröfur:
-Áhugi á sportvörum.
-Þjónustulund
-Skipulagshæfni
-Lipurð í mannlegum
samskiptum
-Frumkvæði í starfi
Umsóknir sendar á
utilif@utilif.is merkt starf í
sportdeild fyrir 15 okt.

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

Schnauzerhvolpar til sölu

Leitum eftir jákvæðu samstarfsfólki
við markaðssetningu á hinni eilífu
æsku. LifeWave hefur slegið í gegn á
heimsvísu. www.lw-global.com/is eða
564 5959.

Ýmislegt

geymslur.com

Hjá
stigahæsta
ræktanda
schnauzerdeildar HRFÍ eru til sölu 2,
vel ættaðir, karlkyns hvolpar, annar
svart og silfur til afhendingar strax,
hinn pipar og salt til afhendingar 20.
Október. Upplýsingar gefur Margrét í
síma 8652320

Viðskiptatækifæri

Starfslýsing:

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar,
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Ökukennsla

Er að leita að góðum sölumanni.
Þarf að hafa fjölmarga kosti og fáa
ókosti. Áhugi og þekking á bílum er
lykilatriði. Áhugasamir sendi umsókn
á nyrsolumadur@gmail.com nánari
upplýsingar Indriði s. 771 8900 (e. kl.
18:00). Bílalind Funahöfða 1, Rvík.

Yfirvélstjóri. Yfirvélstjóri óskast á
Guðrúnu
Guðleifsdóttur
IS-25.
Vinsamlegast hafið samband í síma
894-5125.

Fjarðarbakarí

HÚSNÆÐI

Vantar góðan
samstarfsmann

Afgreiðslufólk óskast í matvöruverslun
póstnúmer 104 kvöld og helgarvinna.
Heiðaleiki, stundvísi og reglusemi
áskilinn. Hentar skólafólki. Umsókn
sendist á verslunarstarf@gmail.com

Gistiaðstaða
f.
10-15 manns.
Helgarleiga 60þús. sun-föst 5 nætur
75þús . Heitur pottur og sauna. Uppl.
898 1598 sjá heimasíðu og myndir á
www.sumarhus.edicypages.com

Svartur MiniSchnauzer rakki, tilbúinn
til afhendingar ættbókarfærður og
örmerktur. Uppl. í síma 615 4750.

Faktor hárstúdíó óskar eftir fagmönnum
í stólaleigu. Erum á besta stað í
bænum. Síðumúla 34. Nánari uppl. í
S. 772 9035

Au pair USA

Óska eftir íb.á höfuðb.svæðinu frá
1 nóv,greiðslugeta 85þ. Uppl.í síma
8655242

Atvinnuhúsnæði

Leitað er af reyndum
Microsoft manni með reynslu
af uppsetningu og rekstri
tölvukerfa. Nýlega útskrifaðir
einstaklingar með t.d. MCSE
eða MCITP koma einnig til
greina. Í boði er gott starf hjá
traustu fyrirtæki á Norðurlandi
og mikið tækifæri f. réttan
aðila.
Svör sendist á thjonusta@365.
is merkt Microsoft

Íslensk fjölskylda í Bandaríkjunum
óskar eftir að ráða au pair. Bandarískur
ríkisborgararéttur er æskilegur en ekki
skilyrði. Umsóknir sendist Jóhönnu á
joagp@hotmail.com

Reyklaus og reglusöm 26 ára stúlka
óskar eftir 2ja herb. íbúð miðsvæðis frá
1. nóv. Sími 862 9272, Elín.

Stórt sumarhús
til leigu í Grímsnesi!

Microsoft sérfræðingur Norðurland

Óskum eftir starfsmönnum á
þjónustustöð í RVK (hjólbarða- og
smurstöð), Íslenskukunnátta skilyrði.
Sendið umsóknir á elin@dekkjahollin.
is eða fyllið út eyðublað á staðnum.
Dekkjahöllin, Skeifunni 5.

Húsnæði óskast

Til sölu fallegir hvolpar, 3 rakkar og
1 tík. Níu vikna gamlir, bólusettir og
örmerktir, ættbókarskráðir. Pörun skv.
tillögu ræktunarráðs DÍF. Gulkolóttir að
lit. Staðsettir í Reykjavík. Upplýsingar
í símum 864 5590 (Haukur) og 845
6798(Sigrún Dís).

Kennsla

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

Dags- og vikuleigu.

Fín 3ja herb. íbúð í Selás 110. Með hita,
húsgj, tækjum, ofl. S:695 1702/849
4414.

Hreiræktaðir íslenskir
fjárhundar

Námskeiðið stendur til 3. des. en
nemendur koma í innilotu 1. - 3.
des. Kjartan Örn veitir upplýsingar
um námskeiðið í síma 665 1100 og
skráning er á www.tskoli.is.

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

GÓÐ GISTING
Í MIÐBÆ RVK

Atvinna í boði

Námskeið

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Gisting

Sumarbústaðir

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Haustönn hefst 10. október
n.k. Kennt á mánudögum og
miðvikudögum Kl 20-21
Allir velkomnir.
Félag múslima á Íslandi
Upplýsingar í síma 895 1967

Bílskúr til leigu í Safamýri. 32 þ.kr./mán.
Vins.hafið samband við safbilskur@
gmail.com.

Tveggja herbergja íbúð til leigu í
Seljahverfi. Upplýsingar í síma 820
3799.

Snyrtilegur, reyklaus og reglusamur
maður óskar eftir 2-3h íbúð í Rvk.
100% umgengni og skilvísi heitið. Sími:
8245672.

EKKERT SEX NUDD,

Kennsla í arabísku fyrir
byrjendur, tal og skrift.

Bílskúr

Til leigu 2ja herb. 63 fm íbúð. Björt
og snyrtilega. Hverfi 112 Rvk. Einungis
reglus. fólk kemur til greina. S. 659
6518.

Til sölu 3 hreinr. labrador rakkar 2
brúnir 1 svartur 8 vikna. Uppl. s 846
8047.

Nudd

Smáskipanámskeið
(x. pungapróf) í fjarnámi
og staðarnámi
byrjar 24. okt 2011

www.buslodageymsla.is

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

Herbergi til leigu við Kringluna, öll
aðstaða til staðar. S. 499-2072.

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

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

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.

Bílar, húsbílar, hjólhýsi, fellihýsi,
tjaldvagnar og fl. Upphitað húsnæði,
Uppl. í s. 899 0274 og 893 5574 og á
www.husbilageymslan.net

Góð 70fm íbúð laus. Óskir um nánari
upplýsingar og ljósmyndir sendist á
ge224@simnet.is

Fæðubótarefni

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR,
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg
verð og þú kemst fljótt að. Opið
frá 12-18 alla daga nema sun. JB
Heilsulind. S. 823 8280.

Herbergi til leigu í Seljahverfi. Aðgangur
að WC og sturtu. Húsgögn fylgja. Laus.
Uppl. í s 824 3205.

Iðnaðarhúsnæði í
Kópavogi til leigu.

HRFÍ Rottweiler hvolpar

Til sölu 2 fallegir rakkar. Ættb. HRFÍ
Foreldrar mjög skapgóðir og heilbrigðir.
Tilbúnir til afhentingar. Uppl í 8691665

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur
það líka með Herbalife. Reynsla í
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862
5920.

Til leigu iðnararhúsnæði allt að
205fm og mikil lofthæð og stórar
innkeyrsludyr.

Vetrargeymsla fyrir
ferðavagna!

Gott verð!

Til leigu pláss fyrir fellihýsi, tjaldvagna
og húsbíla. Húsnæðið er upphitað,
mikil lofthæð, er í Hfj. Uppl. í s. 892
1675.

Herbergi fyrir snyrtifræðing til leigu á
hársnyrtistofunni Texture í Mosfellsbæ.
Tæki og tól geta fylgt. Uppl. í s. 663
0818.

MyPurpleRabbit.com

Djörf stefnumót, heit samskipti.
Einstaklingar, pör, hjón. Íslenskt viðmót.
Konur í ævintýraleit. Það er mikið um
nýjar auglýsingar kvenna sem leita
ævintýra á Rauða Torginu Stefnumót.
Konur auglýsa frítt í s. 555-4321. Karlar
hlusta á augl. kvenna í s. 905-2000 og
535-9920.

Spjalldömur 908 5500

Opið allan sólarhringin.
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TWIN PEAKS
FRUMSÝNT: 03.11.1990

og unglingaþáttinn í einni og sömu
þáttaröðinni.
Skarphéðinn Guðmundsson

THE SIMPSONS
Ég játa. Ég var einn af þeim sem voru sko ekki að kaupa þetta í
fyrstu. Var líka orðinn „fullorðinn“ þegar þetta gula lið skaut upp
kollinum og ætlaði sko ekki að fara að glápa á einhverjar illa
teiknaðar teiknimyndir. Þær voru fyrir börn – ef bara þær væru ekki
svona djöfulli illa teiknaðar. En svo byrjaði buzzið og maður kyngdi
stoltinu, lét til leiðast, gúdderaði teikningarnar, laumaðist í einn
þátt og annan og þann þriðja og síðan þá hefur maður eiginlega
verið háður.
Skarphéðinn Guðmundsson

Friends eru þættir sem ég hef alltaf
haldið að ég hafi ekki fylgst með en
mig grunar samt að ég hafi séð
meirihlutann af þeim.
Ari Eldjárn

COLD FEET
FRUMSÝNT: 03.05.2000

,,Uppáhaldsþættir mínir frá upphafi. Hraðinn, tilvísanirnar, raddirnar
og sögurnar eiga sér ekki hliðstæðu. Einhver best skrifuðu handrit
allra tíma og sjaldan hefur einn þáttur innihaldið jafn margar
frábærar aukapersónur. Mr. Burns og Rainier Wolfcastle eru í
sérstöku uppáhaldi hjá mér.’’
Ari Eldjárn
FRUMSÝNT: 30.12.1997

MAD MEN

Cracker

FRUMSÝNT: 21.12.2008
Þessir þættir eru í minningunni
afskaplega flottir og kúl þættir sem
fengu mann til að líða alls konar, en
mest þó skringilega. David Lynch er
með þetta.
Selma Björnsdóttir
Fyrstu ellefu þættirnir eru með því
allra magnaðasta sjónvarpsefni sem
gert hefur verið fyrr og síðar.
Hrollurinn hríslar enn niður bakið við
tilhugsunina þegar Bob brá fyrir í
fyrsta sinn. Og aldrei, hvorki fyrr né
síðar, hefur mann langað eins mikið í
kirsuberjaböku og þegar Dale Cooper
rannsóknarlögreglumaður dásamaði
hana og sporðrenndi með bleksvörtum kaffisopanum. Vel á minnst – í
október gefst áskrifendum kostur á að
endurnýja kynnin við þessa goðsagnakenndu þætti.
Skarphéðinn Guðmundsson

Tjallinn gerir allt of lítið af svona
þáttum – svona rómantískum,
gamansömum, mannlegum
dramaþáttum sem fjalla um líf
venjulegs fólks, gleði, sorg, sigra, ástir,
afbrýði og allt hitt sem kallast
hversdagsleikinn og virðist óspennandi en er það svo sannarlega ekki ef
betur er að gáð (og vel er skrifað).
Skarphéðinn Guðmundsson

QUANTUM LEAP

Bestu þættir sem framleiddir eru nú
um mundir. Þáttur sem hefur það allt.
Og meira til. Þótt meginfókus í allri
umfjöllun sé á framandi tíðaranda
sjöunda áratugarins og allt það sem
var svo miklu frábrugðnara – og
stundum frumstæðara – þá eins og
samskipti kynjanna, vinnustaðarpólitík, tískan og heimilislífið, þá er það og
verður söguhetjan dulmagnaða Don
Draper sem heillar mest.
Skarphéðinn Guðmundsson
Þessir þættir eru sennilega með því
veglegara sem hefur verið framleitt
lengi hjá HBO. Á yfirborðinu er það
sennilega gamla karlasamfélagið sem
fólki finnst mest framandi að virða fyrir
sér, en persónurnar eru það sem sogar
mann inn.
Ari Eldjárn

FRUMSÝNT: 11.05.1990

House eru aðeins örfá dæmi af
mörgum um þætti sem eiga Cracker
allt að þakka.
Skarphéðinn Guðmundsson

SIX FEET UNDER

Hver hefði trúað því að hádramatísk
þáttaröð um syrgjandi vansæla
fjölskyldu sem rekur útfararstofu gæti
mögulega verið skemmtileg og
fangað athyglina?
Skarphéðinn Guðmundsson

FRUMSÝNT: 08.01.2002
Sá þessa reyndar ekki á Stöð 2 á sínum
tíma en fékk þá alla á VHS um
aldamótin og þá voru gömlu
auglýsingarnar frá Stöð 2 í auglýsingahléunum. Miðað við hvað ég var
hræddur 18 ára gamall hlýtur að hafa
verið svakalegt að sjá þetta sem barn
eins og flestir jafnaldrar mínir gerðu.
David Lynch verður að gera meira fyrir
sjónvarp.
Ari Eldjárn

FRIENDS

ÞESSIR ÞÆTTIR KOMUST LÍKA Á BLAÐ:

CRACKER
FRUMSÝNT: 28.08.1994
Blygðunarlaus skemmtun. Alveg eins
og gott sjónvarp á að vera. Guðdómlega gamaldags þáttur og gæti allt
eins hafa verið frá gullöld Kanasjónvarpssins. Enda vaðandi áhrif frá
Twilight Zone, Amazing Stories og
gamla góða þrjúbíóinu í bland við
augljósa en vel heppnaða Back to the
Future endurvinnsluna.
Skarphéðinn Guðmundsson

Robbie Coltrane lék þar einhverja
mögnuðustu persónu sem sést hefur í
þætti á Stöð 2, hinn akfeita, drykkfellda, spilasjúka en eldklára sálfræðing Fitz sem gerði lögguna gráhærða
með sérvisku sinni og óendanlegum
hroka. The Mentalist, Lie to Me og

Fisher-fjölskyldan varð mín önnur
fjölskylda þegar ég uppgötvaði þessa
þætti. Ég held ég hafi horft á 63
fimmtíu mínútna þætti á tveimur
vikum. Það eru rúmlega 50 klukkutímar í það heila, þannig ég þurfti að
sinna þessu eins og vinnu. Maður veit
að þættir eru góðir ef maður verður
fyrir áfalli þegar seríurnar klárast.
Ari Eldjárn

FRUMSÝNT: 29.07.1995

PRIME SUSPECT
FRUMSÝNT: 09.06.1992

Ég var með seinni skipunum í að
uppgötva þessa þætti. Allir í kringum
mig voru alltaf að vitna í þessa þætti á
meðan ég fussaði og sveiaði og var
full af fordómum út í þessa „sápu”. Fékk
síðan flensu og vinkona mín lánaði
mér eins seríu. Hef elskað þá síðan :).
Selma Björnsdóttir
Einn skýrasti og besti mælikvarðinn á
vel heppnaða þáttaröð er hversu oft
og mikið hún er stæld; hversu mikið er
hamast við að reyna að endurvekja og
-vinna töfrana og kemistríuna sem þar
tókst að skapa. Engin þáttaröð hefur
verið stæld og skrumskæld eins oft og
með jafn lélegum árangri og Friends.
Enda ekki nema von því þar tókst í
fyrsta sinn að sameina hefðbundna
grínþáttinn, rómantísku sápuóperuna

Hinn fullkomni krimmi. Eftir að hafa
horft á óteljandi morðgátur, sakamálaþætti, glæpasögur og lögregluþætti
eru Prime Suspect manni enn þá efst í
minni og framvindur ljóslifandi í
hugskotum. Slík voru áhrifin sem
þessar míníseríur höfðu á mann og
slíkt var aðdráttarafl lafði Helen Mirren
í hlutverki hinnar breysku Jane
Tennison lögregluvarðstýru.
Skarphéðinn Guðmundsson

Band of Brothers
The Equalizer
60 Minutes
Amazing Race
The Wonder Years
24
Heilsubælið í Gervahverfi
Curb Your Enthusiasm
Sjálfstætt fólk
Beverly Hills 90210
Ástríður
Popp & kók
Footballers’ Wives
Oprah
og fleiri og fleiri og fleiri!

ÁLITSGJAFARNIR

Ari Eldjárn

Prime suspect

SEINFELD
FRUMSÝNT: 25.04.1994

Meistarinn sjálfur. Fötin eldast illa en brandararnir ekki.
Ari Eldjárn
Bestu þættir um ekki neitt sem gerðir hafa verið. Kannski
bara bestu gamanþættir sem gerðir hafa verið punktur.
Seinfeld var og er enn í algjörum sérflokki og lagði línurnar
á svo marga vegu í gríninu að maður veit ekki hvar
nærtækast er að byrja. Skrifin, uppbyggingin, hugmyndaflugið, karakterarnir, leikararnir. Allt hreint eðal. Af hverju
eru ekki gerðar fleiri þáttaraðir um ekki neitt?
Skarphéðinn Guðmundsson

Skarphéðinn
Guðmundsson

Hver elskar ekki að hlæja!
Selma Guðmundsdóttir

Selma Björnsdóttir

6 ● fréttablaðið ● stöð 2 25 ára

8. OKTÓBER 2011 LAUGARDAGUR

,,Fólk hefur áhuga á öðru fólki, góðum sögum. Við leitum uppi þetta fólk, sérstaklega það sem lent hefur í óvenjulegum aðstæðum.

Ísland í dag, sígildur þáttur!
Einn helsti sjónvarpsþáttur Stöðvar 2
í tæp 25 ár er Ísland í dag strax á eftir
fréttum.
Þetta var jafnvel kannski einu sinni útvarpsþáttur, eða heiti á geimskipi eða dráttarvél í íslenskri sveit. Það er á hreinu að
það var Jón Ársæll Þórðarson sem byrjaði
að brosa til þjóðarinnar og búa til „öðruvísi“ fréttir og segja í lokin: „Já, svona er
Ísland í dag.“
Síðan hafa ótal manns komið að þessum
dægurmálaþætti Íslands. Hann hefur lengst
og styst, og er í sífelldri þróun. Þannig á
sjónvarpsþáttur að vera!
Núverandi umsjónarmenn eru Sindri

AFMÆLISKVEÐJA
● GUÐNÝ HELGA

HERBERTSDÓTTIR,
FYRRVERANDI FRÉTTAMAÐUR

„Stöð 2 hefur skipað stóran sess í mínu lífi,
sem áhorfanda en síðast en ekki síst sem
starfsmanns. Ég var barn, unglingur og
fullorðin með Stöð 2. Sem barn fagnaði
ég komu stöðvarinnar og útsendingum
barnaefnis á sumrin. Á fimmtudögum sem
unglingur fylgdist ég grannt með Beverly
Hills 90210 og sem fullorðin (og reyndar
unglingur líka) vann ég á stöðinni.
Það hefur alltaf verið ólýsanlegur kraftur í starfsfólki stöðvarinnar og einstakur
andi í fyrirtækinu. Þessi kraftur hefur virkað eins og segull á alla þá sem hafa starfað innan þess. Það hefur aldrei verið nein
lognmolla á stöðinni og viðkvæðið „gerum
það á morgun“ er sérlega illa liðið.
Ég byrjaði 17 ára á Stöð 2 eftir að stöðin keypti Stöð 3 þar sem ég vann áður.
Þegar ég hugsa til baka þau 15 ár sem ég
starfaði hjá Stöð 2 eru fjölmörg skemmtileg verkefni sem koma upp í hugann, svo
sem upptökur á Fóstbræðrum, upphaf
morgunsjónvarpsins, Ísland í dag, prompter-flækjur í miðjum fréttatímum, upptökur
á tónleikum, fréttatímar á ögurstundu í lífi
þjóðarinnar og svo mætti lengi telja. Það
sem stendur þó upp úr þessu öllu er samheldinn hópur frábærra starfsmanna sem
hefur í gegnum tíðina gert Stöð 2 að því
sem hún er í dag og hefur alltaf verið.
Ég óska vinum mínum á Stöð 2 til hamingju með 25 árin. Stöð 2 lengi lifi – húrra,
húrra, húrra!“

Sindrason, Sigríður Elva Vilhjálmsdóttir
og Sigrún Ósk Kristjánsdóttir.
„Ég byrjaði í Íslandi í dag þegar nýtt
teymi tók við þættinum, í janúar árið 2009,“
segir Sindri Sindrason.
„Áður las ég morgunfréttir, bæði á Stöð
2 og á Bylgjunni, var fréttamaður og gerði
öðru hvoru innslög í Ísland í dag. Þátturinn
breyttist á þeim tíma úr því að vera sér eining á Stöð 2 í að verða aftur hluti af fréttastofu Stöðvar 2. Samstarfið við fréttastofuna er mikilvægt og báðum til framdráttar.“
Ísland í dag er þáttur með langa sögu,
hvaða áherslur komst þú með þegar þú byrjaðir með þáttinn?
„Þegar nýtt teymi tók við breyttum

við áherslum og buðum strax upp á mikið
af léttu efni í bland við fréttatengda umfjöllun. Þessi blanda virkar vel og áhorfið jókst strax mjög mikið. Ísland í dag var
til skamms tíma fréttaþáttur í beinni samkeppni við Kastljósið en það hafði slæm
áhrif á áhorfið, sem var lítið. Við ákváðum að móta okkur skýra sérstöðu og hætta
að gera það sama og Kastljósið var að gera
ágætlega. Við tókum þá stefnu sem Jón Ársæll, Helga Guðrún Johnson, Þorsteinn J.
og Guðrún Gunnarsdóttir fóru í upphafi.
Gerðum Ísland í dag að fjölbreyttum dægurmálaþætti að nýju. Í stað þess að taka viðtöl í setti förum við út úr húsi eins og gert
var í upphafi, tökum viðtöl við fólk í sínu

rétta umhverfi til að gefa betri mynd af aðstæðum hverju sinni.“
Þessi góði hópur samstarfsmanna hefur
náð góðu áhorfi á Ísland í dag, hverju þakkar þú þann árangur?
„Fólk hefur áhuga á öðru fólki, góðum
sögum. Við leitum uppi þetta fólk, sérstaklega það sem lent hefur í óvenjulegum aðstæðum, aðstæðum sem allir gætu þó lent í.
„Nærmyndir“ af áhugaverðu fólki hafa farið
vel í áhorfendur okkur rétt eins og „dagur
í lífi“ þar sem við kynnumst störfum landans. Okkur er ekkert óviðkomandi og leggjum við megináherslu á að Ísland í dag sé
fjölbreyttur þáttur, fræðandi og skemmtilegur.“

Sveppi og Afi
Stöð 2 hefur alltaf haft mikinn metnað þegar kemur að barnaefni. Afi allra landsmanna vakti börnin um helgar í 19 ár
samfleytt og síðustu ár hefur Sveppi tekið við stjórn barnaefnisins á Stöð 2. Börn eiga líka frí um helgar og líkt og fullorðna
fólkið! Þess vegna skiptir máli að þau fái vandað og skemmtilegt efni við hæfi.

Sveppi
Hvernig stóð á því að þú fórst úr unglingaþáttunum á Popptíví og
svo Stöð 2 og síðan í Dótakassann í Barnatímanum á Stöð 2?
„Svo í kjölfarið á Kalla á þakinu, sem var svona það fyrsta
sem ég gerði í tengslum við barnaefni, þá fann ég að þetta féll
eins og flís við rass og það hentaði mér
vel að skemmta börnum svo þá var
ekki aftur snúið. Reyndar hefur það
verið svolítið erfitt að sameina þetta og
þættina sem ég var að vinna með Audda, og
ýmsir hafa svona haft á því orð hvort ég þyrfti
ekki að velja hvort ég væri að búa til risasamloku
eða hlaupa allsber niður Laugaveginn. Ég valdi
bæði – í bili.“
- Hvenær byrjaðir þú með barnaefnið á Stöð 2?
„Ég byrjaði með barnatímann árið 2007.“
- Hvað er það sem er svo gefandi og skemmtilegt við að búa til efni fyrir börn?
„Það er nú oft sagt að það sé mjög krefjandi að
skemmta og sinna börnum, og það er mjög gefandi
að sjá þegar það tekst vel til að búa til barnaefni. Við renndum svolítið blint í sjóinn á sínum tíma en það hefur gengið mjög vel. Svo er bara eintóm hamingja að sjá börn
skemmta sér yfir einhverju sem maður vonaðist til
að væri sniðugt og skemmtilegt.“
- Horfðir þú sjálfur á Afa á Stöð 2 í gamla
daga? Var hann góður?
„Að sjálfsögðu, ég var sjálfur bara pjakkur
þegar hann byrjaði á sínum tíma og maður
fylgdist með og var farinn að syngja með
lögunum hans mjög snemma!“

Afi
Örn Árnason var Afi á Stöð
í 19 ár. Afi er án nokkurs
vafa viðkunnanlegasti
náunginn í dagskránni,
óþreytandi við að syngja
og segja börnunum sögur.
Hann er heldur ekki orðinn
það gamall að hann muni ekki nákvæmlega hvenær fyrsti þátturinn var:
„Mig minnir að það hafi
verið 19. september 1987,“
segir Örn Árnason.
- Hvað er svona gefandi
við að gera efni fyrir börn?
„Þegar ævintýrið heppnast vel trúa allir á það, sérstaklega börnin. Þau hafa þann eiginleika að taka þátt í ævintýrunum af
fullri gleði.“
- Saknar þú Afa?
„Já, það er ekki laust við
það! En það stendur til að láta
þessa gömlu hetju lifna við
á nýjan leik. Það er vefsíða
með Afa í undirbúningi
og þar verður rifjað upp
eitt og annað sem ég er
viss um að börnin hafa
gaman af.“
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Skemmtiþættir á
heimsmælikvarða
●

Þrjár spurningar sem
Auðunn Blöndal
myndi spyrja Auðun
Blöndal

Segir Þór Freysson upptökustjóri.

„Það var um síðustu aldamót að Stöð 2 tók
mjög stórt og djarft skref í framleiðslu á
formatþáttum eins og Viltu vinna milljón?
og Idol stjörnuleit.
Fyrst vað það Viltu vinna milljón? sem
hafði farið sigurför um heiminn og slegið öll
áhorfsmet. Þátturinn er breskur að uppruna,
framleiddur af Celador-fyrirtækinu.
Ég man vel eftir því þegar Páll Baldvin
yfirdagskrárstjóri hóaði í mig og lét mig fá
spólu með bandarísku útgáfunni. Ég hefði
ekki séð þennan þátt en Palli bað mig um að
horfa á þáttinn og segja álit mitt. Frá upphafi fannst mér þátturinn snilldarlega hugsaður í alla staði. Samspilið í þættinum var
frábært: Sviðsmynd, sem var nokkurs konar
hringleikahús, lýsing, tónlist og myndataka
sem gerðist dramatískari eftir því sem keppendur komust lengra og svo stórt hlutverk
spyrilsins.
Það var gífurlega mikil og skemmtileg
vinna að framleiða þættina hér heima. Við
fengum svokallaðan „flying producer“ frá
Celador til að fylgjast með uppsetningu og
undirbúningi þáttanna.
Hann átti mjög erfitt með að skilja hvernig
við færum að þessu svona fáliðuð og að flestir sem komu að framleiðslunni höfðu jafnvel
tvö til þrjú hlutverk. Celador hélt uppi gæðaeftirliti á þáttunum til að tryggja að þeir
væru á ákveðnum standard alls staðar. Ég
held að ég megi segja að það sé einstakt í íslenskri sjónvarpssögu að íslenskur þáttur lúti
erlendu gæðaeftirliti!
Þættirnir urðu fyrir ákveðnum fordómum
og svo Idolið seinna þegar það kom til sögunnar. Það lýsti sér í því að ákveðnum hópi
fólks í sjónvarpsheiminum fannst ekki mikið
til þessa þátta koma, „kóperaðir útlendir
sjónvarpsþættir“ sögðu sumir.
Ég held að oftast þegar um fordóma er að
ræða byggist þeir á þekkingarleysi.
Þættirnir komu ekki í gámum tilbúnir
frá útlöndum. Það lá mikil vinna á bak við
framleiðsluna. Við höfum vissulega reglur
og línur sem við unnum eftir, en okkur var
umhugað um að gera þáttinn eins íslenskan

1. HVAÐ FER MEST Í TAUGARNAR Á ÞÉR VIÐ
SJÁLFAN ÞIG?
Það fer mest í taugarnar á mér að mér
skuli ekki vaxa hár á höfðinu! Það er
eitthvað rangt við það að þurfa að fara
og vaxa ÖLL hárin af bakinu á sér en
fá þau ekki þarna á kollinum... ég fæ
meira að segja hár á puttana á mér, sem
er frekar sjaldgæft, en ekki á
hausinn!

Þór Freysson: „Þættirnir komu ekki í gámum tilbúnir frá útlöndum. Það lá mikil vinna á bak við framleiðsluna.”

og kostur var. Og Viltu vinna milljón var íslenskur þáttur!
Skömmu eftir að framleiðslu á Viltu vinna
milljón var hætt tók Idol stjörnuleit við.
Pop Idol varð til á Bretlandi og hugmyndin komin frá Simon Fuller. Bretarnir framleiddu tvær seríur af Pop Idol sem náðu fáheyrðum vinsældum. Brátt voru flestar þjóðir í Evrópu farnar að gera sínar útgáfur af
Idolinu að ógleymdu American Idol sem sló í
gegn í Bandaríkjunum.
Við Heimir Jónasson vorum aftur settir
í málið og eftir að hafa kynnt okkur framleiðsluna, meðal annars í Belgíu, fórum við
af stað og fengum Simma og Jóa til að taka
að sér hlutverk kynnanna.
Við gerðum alls fjórar þáttaraðir af Idol
stjörnuleit og þetta er langstærsta framleiðsla Stöðvar 2 frá upphafi.
Simmi og Jói áttu sinn þátt í því að gera
þættina að einum vinælasta sjónvarpsþætti
Stöðvar 2 frá upphafi.
Í úrslitaþætti í þáttaröð númer 2, þar sem
Hildur Vala bar sigur úr býtum, voru 130.000

atkvæði greidd í símakosningu, sem var algert met.
Við fengum reglur og rammann að þáttunum frá Fremantle Media í Bretlandi, sem
fylgist mjög náið með framleiðslu þáttanna
um heim allan. Hingað komu eftirlitsframleiðendur til að fylgjast með okkur líkt og í
Viltu vinna milljón til að tryggja ákveðinn
standard. Við fengum þau skilaboð frá Fremantle Media að okkar framleiðsla væri ein af
fimm bestu í Evrópu.
Annars vorum við með frjálsar hendur varðandi handrit og hugmyndir sem við
unnum með Simma og Jóa. Áherslan hjá
okkur eftir sem áður var að gera þessa þætti
íslenska. Við lögðum áherslu á húmor og
skemmtanagildið enda Idolið fyrst og fremst
skemmtiþáttur í sjónvarpi.
Það urðu í raun vatnaskil með tilkomu
þessara tveggja þátta í íslenskt sjónvarp.
Það var kominn nýr VÁ FAKTOR í íslenskt
sjónvarp.
Takk Stöð 2 fyrir að hafa haft kjark til að
leggja í þetta ævintýri!“

Kallinn í kassanum
„Það er sagt að það sé aðeins tvennt í lífinu sem maður megi alls ekki gleyma og
það eru grónar götur og gamlir vinir og
víst er um það að ég hef troðið margan slóðann sem púlsmaður á Stöð 2. Vinirnir orðnir
fjölmargir sem maður hefur eignast á þeirri
göngu. Árin orðin eitthvað á þriðja tuginn og
vaktirnar margar.
Það fylgir líka starfinu og þeirri fjallgöngu að vera „kallinn í kassanum“ að
maður lendir í því að troða mönnum um tær,
segja eitthvað á skjánum í hita leiksins eða
gera eitthvað sem særir og meiðir. Það er
auðvitað mínus og eiginlega rangan á starfi,
sem líka getur leitt til góðs og komið svo
mörgu góðu til leiðar. Plúsinn er hins vegar
sá að batnandi manni er best að lifa og því
segi ég áður en lengra er haldið göngutúrnum: Sorry.
Það að vinna á skjánum er líka óneitanlega sjálfhverft starf og þeir eru margir
sem misstíga sig og verða hreint og beint
ástfangnir af sjálfum sér rétt eins og unglingurinn Narkissos sem sat við lindina og
hreifst af spegilmynd sinni. Piltur þessi hélt
svo áfram að stara á sjálfan sig þangað til
að hann veslaðist upp og varð að blómi. Sigmund Freud notaði þessa sögu seinna til að
lýsa afskaplega leiðinlegri manngerð, sem
reyndar er víða að finna í hópi sjónvarpsstjarna heimsins. Billi vinur minn, mynda-

„Plúsinn er hins vegar sá að batnandi manni er
best að lifa og því segi ég áður en lengra er haldið
göngutúrnum: Sorry” segir Jón Ársæll Þórðarson.

tökumaður, Magnús B. Magnússon, lýsti
þessu líka vel þegar hann var staddur einu
sinni sem oftar við vinnu sína í sjónvarpssal í beinni útsendingu og var spurður hver
starfi hans væri. „Ég er bara kórdrengur á
altari hégómleikans,“ svaraði Billi og hitti
naglann á höfuðið.
Það fylgir líka starfinu á skjánum að

fólk fer að þekkja mann eiginlega án þess
að þekkja mann því ekki er allt sem sýnist
í sjónvarpinu. Oft hef ég lent í því að fólk
fer að horfa á mig á götu eða úti í búð og
kemur mér greinilega ekki fyrir sig. „Ég á
að þekkja þennan mann en get ekki munað
hver hann er. Er þetta gamall frændi minn
sem ég man ekki hvað heitir?“ Og svo hitt
að það er iðulega verið að ruglast á nafni
mínu. Margir kalla mig Jón Ásgeir og aðrir
Jón Axel. Báðir þekktir menn í opinberu
lífi, annar kaupmaður og hinn útvarpsmaður. Um daginn var ég norður í landi og bankaði uppá hjá Axel bónda Sigurgeirssyni á
Bjargi. Við Axel þekktumst ekki fyrir en ég
sá að honum brá svakalega við komu mína
og komst síðar að því að hann hafði haldið að þar væri kominn Jón Bjarnason landbúnaðarráðherra, sem hann á margt vantalað við. Og svo er ég talinn líkjast Kjartani
Ragnarssyni leikstjóra og Agli Eðvarðssyni
hjá ríkissjónvarpinu og svarið við þessu öllu
er aðeins eitt: Það er ekki leiðum að líkjast.
Vilhjálmur bróðir minn sem er flugstjóri
lendir líka iðulega í því að fólk kemur til
hans og er að benda honum á að gera sjónvarpsþátt um þetta eða hitt. Svona er þessi
skjáganga. Helst á hún að vera upp í mót
um urð og grjót en þegar leiðin fer að liggja
meira niður í mót þá er mönnum hollast að
hætta.
Takk fyrir að horfa.“

2. HVOR ER FYNDNARI,
SVEPPI EÐA PÉTUR
JÓHANN?
Nánast ómögulegt að
gera upp á milli!
Pétur er svona í
heildina líklega
fynd nari, en
það fátt sem
toppar Sveppinn eftir 2-3
pabbakók og
það er eitthvað
í gangi sem er
að fara í taugarnar á honum!
En þeir eru
jafn skemmtilegir, hvor sem
er svo fyndnari...
3. MANSTU HVENÆR
LIVERPOOL VARÐ
SÍÐAST MEISTARI?
Hmmm, bíddu nú
við... Ég var allavega
ekki kominn með hár
á punginn, sem voru
samt komin mjög
snemma
hj á
gemla, mundi
skjóta á 1990!

Þrjár spurningar sem
Björn Bragi í Týndu
kynslóðinni myndi
spyrja Björn Braga
1. EF ÞÚ ÞYRFTIR AÐ BORÐA SÖMU ÞRJÁR
MÁLTÍÐIRNAR Í ÞRJÚ ÁR, HVERJAR YRÐU
FYRIR VALINU?
Mjög góð spurning, Björn. Þarna þarf
að huga að bragði en jafnframt næringargildi og því vel ég sushi, kjúklingapasta og skál af ávöxtum.
2. EF ÞÚ EIGNAÐIST TVÍBURA Á MORGUN,
STRÁK OG STELPU, HVAÐ MYNDIRÐU SKÍRA
ÞAU?
Þau fengju nöfnin Helgi og Selma. Þá
yrðu þau alnafnar Helga Björns og
Selmu Björns og myndu örugglega komast langt á því.
3. HVAÐ ER ÞAÐ ERFIÐASTA
SEM ÞÚ HEFUR ÞURFT AÐ
GERA SÍÐAN ÞÚ BYRJAÐIR Í
SJÓNVARPI?
Að finna þrjár spurningar til að spyrja sjálfan mig
fyrir þennan bækling. Það
er mun erfiðara en
að finna spurni nga r fy ri r
aðra.
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Þarna var stuð
Eftir Eyþór Árnason, sviðsstjóra (og
sviðsstjóra Íslands eiginlega!)
Eyþór vann á Stöð 2 svo til frá byrjun og
er rétt nýhættur. Líkt og með alla sem einhvern tíma hafa unnið hjá Stöðinni hætta
menn trúlega aldrei í huganum, og minningarnar af skemmtilegum verkefnum og
samstarfsfólki!
„Það gerðist einhvern tímann á hinni
öldinni að geimskip með undarlegt tákn
bróderað á búkinn stakkst ofan á plastpokaverksmiðjuna á Krókhálsi. Hún var
langt fyrir utan menningarlegan radíus
okkar heims, og sprengdi upp þessa öruggu
veröld þar sem einn sannleikur réð og
sunnudagsmorgnar voru svartir af þunglyndi. Þeir umpóluðust þegar svörtum
kössum var laumað hjá VHS-unum og loftnetunum snúið og menn féllu af húsþökum
og þjóðin klofnaði því sjónvörpin á Íslandi
tóku upp á því að skipta litum. Völu Matt
litir komu eins og frelsandi nýbylgjumúsík út úr túbunum og blésu yfir alla veggi á
hæverskum stofum þessa lands. Allt varð
svo cool og ekki aftur snúið. Sunnudagsmorgnar urðu uðnaðsstundir, síðkvöldin urðu löng og hversdagurinn valfrjáls
því nú var til lykill að hásölum og afkimum heimsins. Maður sest niður á kvöldin
þegar sólarlagið hefur náð að róa tilveruna,
og horfir á kreditlista áranna renna niður
fjallið og segir: „Þarna var stuð!“

„Litir Völu Matt komu eins og frelsandi nýbylgjumúsík út úr túbunum” segir Eyþór Árnason sviðsstjóri.
MYND/HAG

Ari Edwald forstjóri 365 miðla: „Okkur er efst í huga á þessu stórafmæli Stöðvar 2 þakklæti, þakklæti til alls þess starfsfólks, skemmtikrafta og listafólks sem gætt
hefur stöðina lífi, þakklæti til auglýsenda fyrir þá tiltrú sem þeir hafa sýnt stöðinni og takk áskrifendur.“

Skemmtilegri í 25 ár
„Þegar Stöð 2 hóf útsendingar 9. október 1986
– fyrst frjálsra og einkarekinna sjónvarpsstöðva á Íslandi – hafði þjóðin í reynd ekki
fengið að kynnast til fulls áhrifamætti og
notagildi þessa magnaða miðils, sjónvarpsins. Það mun ekki hafa skort efasemdir um að
slíkt framtak væri yfirhöfuð á færi einkaaðila og að sjónvarpsrekstur gæti staðið undir
sér sem fyrirtæki á okkar smáa markaði. En
frumherjarnir voru stórhuga og settu stefnuna á alhliða sjálfstæða sjónvarpsstöð, sem
byði upp á fyrsta flokks sjónvarpsefni af öllu
tagi. Þeir töldu einfaldlega að stöðin myndi
ekki hljóta nægilega útbreiðslu sem áskriftarstöð á meðal íslensku þjóðarinnar ef markið væri sett lægra.
Allar götur síðan hefur það verið meginmarkmið stöðvarinnar að skemmta þjóðinni.
Stytta henni stundir heima í stofu með því að
bjóða upp á vandlega valda blöndu af vinsælasta erlenda skemmtiefninu, bestu íslensku
dagskrárgerð sem völ er á, vönduðu barnaefni
og síðast en ekki síst fréttum og fréttatengdri
umfjöllun, á mannamáli, um fólkið í landinu
fyrir fólkið í landinu. Fréttastofa Stöðvar 2
hefur staðið vaktina frá fyrsta starfsdegi
stöðvarinnar og er hún gott dæmi um þau
þrekvirki sem unnin hafa verið á stöðinni.
En brautryðjendaverk Stöðvar 2 eru sannarlega margvísleg. Án hennar þyrftum við

ef til vill enn að þola sjónvarpslaus fimmtudagskvöld og í ofanálag heilan mánuð af
stillimynd í júlí. Við þetta má líka bæta að
Stöð 2 var fyrsta stöðin til að bjóða upp á dagskrá allan sólarhringinn, talsett barnaefni, í
morgundagskrá um helgar, sérstaka hliðarstöð helgaða bíómyndum, plúsrásir, stafræna
útsendingu, háskerpuútsendingu, þrívíddar-

frelsi sínu og valdi til að velja og hafna því
sem við höfum upp á að bjóða. Það eru líka
áskrifendur Stöðvar 2, ásamt auglýsendum
og framúrskarandi lista- og hæfileikafólki,
sem eiga heiðurinn af öllu því frábæra innlenda dagskrárefni sem Stöð 2 hefur boðið
upp á. Áskrifendur eru þar með einn helsti
bakhjarl kvikmynda- og þáttagerðar í land-

Við gleymum því heldur aldrei að það eru
áskrifendur sem ráða ferðinni og ákveða á
endanum dagskra stöðvarinnar.
útsendingu, frelsi til að horfa á þætti þegar
best hentar og svo mætti lengi telja. Það
er bjargföst trú mín að Stöð 2 verði áfram
leiðandi í framþróun íslensks sjónvarps og
tengdra miðla.
En þrátt fyrir þessa jákvæðu og nauðsynlegu nýjungagirni, allt sem gengið hefur á,
eigendaskipti og mannabreytingar, höfum
við aldrei misst sjónar af því sem mestu
máli skiptir; að bjóða áskrifendum ætíð upp
á framúrskarandi dagskrá. Og við gleymum því heldur aldrei að það eru áskrifendur sem ráða ferðinni og ákveða á endanum
dagskrá stöðvarinnar. Það gera þeir með

inu og þeirra framfara sem átt hafa sér stað
í sjónvarpsþáttagerð á Íslandi.
Þessu gleymum við aldrei og er okkur því
efst í huga á þessu stórafmæli Stöðvar 2 –
þakklæti. Þakklæti til alls þess starfsfólks,
skemmtikrafta og listafólks sem gætt hefur
stöðina lífi, þakklæti til auglýsenda fyrir
þá tiltrú sem þeir hafa sýnt stöðinni og síðast en ekki síst þakklæti til áskrifenda sem
gert hafa Stöð 2 skemmtilegri í 25 ár – og
munu áfram gera um ókomna tíð því þetta er
ekki bara smellið slagorð, heldur loforð. Þess
vegna horfum við björtum augum á komandi
vetur og langa framtíð.”

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dagskrá Stöðvar 2
lengist, alla virka daga
frá kl.12.00 og fram eftir
nóttu um helgar.

Stöð 2
fer í loftið
Sjónvarp á morgnana um helgar með
áherslu á talsett
barnaefni.

Sirkus sjónvarp byrjar sem
síðar varð Stöð 2 Extra.
Bíórásin bætist við
þjónustu Stöðvar 2

Stöð 2 lengir útsendingartímann, morgunsjónvarpið Ísland
í bítið hefur göngu sína.
Sýn orðin að sportrás, og
sportið hverfur af Stöð 2.

Sýn byrjar sem
aukarás með
afþreyingarefni.

● Stöð 2
● Stöð 2 Sport
● Stöð 2 Sport 2 (enski
boltinn)
● Stöð 2 Sport 3,4,og 5
(fyrir beinar útsendingar)
● Stöð 2 Bíó
● Stöð 2 Extra.

Stöð 3 bætist í hópinn með
áherslu á grínþætti.

Nýtt logó kynnt
til sögunnar og
allar stöðvarnar
settar undir
vörumerkið
STÖÐ 2. Sérstök
stöð fyrir enska
boltann.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Makkarónur og ostur
eru notalegt sjónvarpssnarl á dimmum
síðkvöldum.

Hver segir nei við ís og ávöxtum á laugardagskvöldi? Takið fram sparistaupin og raðið
fallega saman heitri súkkulaðisósu, vanilluís,
ferskum jarðarberjum og rjóma.

Brakandi nachos er æðislegt sjónvarpssnakk.
Raðaðu í fallega skál lárperumauki, sýrðum
rjóma, agúrku, tómötum, rauðlauk, blaðlauk
og rifnum osti í ferska og holla ídýfu.

Heitir sykurpúðar með súkkulaðiídýfu
eru skemmtilegir til átu, en það kemur á
óvart að gott er að verma í örbylgjuofni
Þrist, Lindubuff og fleira með fyllingu.

Sælkerasnarl með sjónvarpinu
Á laugardagskvöldum er hátíð í sjónvarpinu og nammidagur hjá íslensku þjóðinni. Þá
tilheyrir að eiga eitthvað gott að nasla í sjónvarpssófanum, enda dagskráin löng og reynt
að trekkja að með góðu efni. Hér gefast hugmyndir að himnesku sjónvarpssnarli.

Makkarónur og ostur
Fyrir fjóra.
Í amerískum sjónvarpsmyndum gæða
söguhetjur sér gjarnan á ofnbökuðum
makkarónum og osti, en það er einn
vinsælasti kósímaturinn vestra.
400 g makkarónur
Væn klípa af smjöri
1 msk. ólífuolía
Salt og nýmalaður pipar
100 g beikon
1 saxaður laukur

200 ml sýrður rjómi
4 eggjarauður
Handfylli söxuð steinselja og fáfnisgras
100 g parmesan-ostur
100 g rifinn Grettir sterki
100 g gráðaostur
Hitið ofn í 180 °C. Sjóðið makkarónur í
söltu vatni samkvæmt leiðbeiningum.
Skolið með köldu vatni og geymið. Bræðið smjör með ólífuolíu á pönnu. Steikið
beikon og lauk á millihita þar til losn-

ar um fitu beikons og það brúnast. Piprið
og saltið. Takið af hellunni, hrærið saman
sýrðum rjóma, eggjarauðum, kryddjurtum, helmingnum af parmesan-ostinum og Grettirsterka. Myljið gráðaost og
blandið öllu saman við makkarónurnar. Setjið í eldfast mót og stráið afgangi
af parmesan-osti ofan á. Bakið í 20 mínútur eða þar til rétturinn er heitur í gegn,
með gullnum toppi. Látið standa í 5 mínútur áður en borið er fram. Borðið með
grænu salati.
-þlg

Heilsuleikskólinn
Kór óskar eftir að ráða.
• Deildarstjóra í 100% starf.
• Leikskólakennara, Þroskaþjálfi eða starfsfólk
með aðra uppeldismenntun í 100% starf.
Í leikskólanum er unnið eftir heilsustefnunni með áherslu á
næringu, hreyfingu og listsköpun. Unnið er með jákvæð og
gefandi samskipti og er góður andi ríkjandi í skólanum.
Hafir þú áhuga á að vinna í lifandi og metnaðarfullu
starfsumhverfi með skemmtilegu fólki þá hafðu samband.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um.
Nánari upplýsingar veita:
Bjarney K. Hlöðversdóttir leikskólastjóri í síma 570-4940
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á www.skolar.is

Heilsuleikskólar Skóla:
Hamravellir, Háaleiti,
Kór og Krókur.
Leikskóli á „Heilsubraut“
Ungbarnaleikskólinn Ársól.

Tískusýning frá Karnabæ var meðal þess sem óvart var sýnt í tilaunaþætti sjónvarpsins.
MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Fyrsta æfing
fór óvart út
Tæknileg mistök urðu til þess að
fyrsta prufukeyrsla íslensks sjónvarps var send út til almennings.
Það gerðist 21. september árið
1966, níu dögum áður en opnað
var fyrir formlegar útsendingar.
Fregnin um að dagskrá væri í sjónvarpinu barst eins og eldur í sinu
um borgina, eftir símalínunum.
Margir urðu því til að fylgjast með
tískusýningu táninga í Karnabæ,
mynd frá skátamóti við Hreðavatn,
þætti um Flintstone-fjölskylduna

og síðast en ekki síst fréttaflutningi Magnúsar Bjarnfreðssonar
þetta kvöld.
Sjónvörp voru komin á mörg
heimili á þessum tíma. Kanasjónvarpið hafði verið í loftinu á höfuðborgarsvæðinu í fimm ár og einnig
höfðu margir búið sig undir komu
íslenska sjónvarpsins sem hóf útsendingar formlega að kvöldi 30.
september 1966.
- gun
HEIMILD/ÍSLENSKIR FJÖLMIÐLAR EFTIR GUÐJÓN FRIÐRIKSSON

LIVERPOOL GEGN
MANCHESTER UNITED
15. OKTÓBER Á STÖÐ 2 SPORT 2

Leikir erkifjendanna í Liverpool og Manchester
snúast um svo miklu meira en þrjú stig.
Heiðurinn er að veði – og rúmlega það.
7. OKTÓBER

PORTÚGAL – ÍSLAND
A-landslið karla mætir Ronaldo
og félögum í undankeppni EM.

18-19. OKTÓBER

MEISTARADEILD EVRÓPU
Keppni þeirra bestu
heldur áfram.
26. OKTÓBER

13. OKTÓBER

8-9. OKTÓBER

ASIA ONE MÓTARÖÐIN
Heil helgi af fyrsta
flokks golfi.

20. OKTÓBER

EAS ÞREKMÓTARÖÐIN
Átök, tækni og
mögnuð spenna.

22. OKTÓBER

BARCELONA – SEVILLA
Toppleikur í
spænsku deildinni.

EVRÓPUDEILDIN
Spennan magnast í
Evrópudeildinni.
29. OKTÓBER

REAL MADRID - VILLAREAL

CHELSEA – ARSENAL

Hvað
Hv
H
vað gera snillingarnir í
spænska boltanum?

L
Lundúnaslagur
fyrir
lengra komna.
kom
omnnaa.

HOPKINS vs DAWSON
Risaslagur í Staples Center
í Los Angeles

23. OKTÓBER

MAN.UTD – MAN.CITY
Topp- og nágrannaslagur
erkifjendanna í Manchester.

15. OKTÓBER

FORMÚLA 1 - SUÐUR-KÓREA
55 hringir af æsispennandi
hraðakstri og átökum.

25-26. OKTÓBER

ENSKI DEILDABIKARINN
Vinna stóru liðin eða verða óvænt
úrslit að hætti Deildabikarsins?
SUNNUDAGA

29. OKTÓBER

30. OKTÓBER

FORMÚLA 1 - INDLAND
Hver verður fyrstur í
Nýju Delí?

FÜCHSE BERLIN – KIEL

SUNNUDAGSMESSAN

Dagur og félagar fá lærisveina
Alfreðs í heimsókn.

Gummi og Hjörvar fara yfir leiki
helgarinnar í Enska boltanum.

Þú færð meira
fyrir peningana
MUTV, Liverpool TV og Chelsea TV
fylgja frítt með áskrift að Stöð 2 Sport 2
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

15. OKTÓBER

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

Golf Channel fylgir
frítt með áskrift að
Stöð 2 Sport
512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

SJÁÐU STÓRU MYNDINA
Á OFUR-BREIÐTJALDI

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ 4t&:3"37&(*SELFOSSI 4t("3"34#3"65"HÚSAVÍK 4t(-&3«3(½56AKUREYRI 4t4663-"/%4#3"65REYKJAVÍK S: 569 1500
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Stóra samhengið gleymist oft
Íslensk íþróttafélög mættu starfa markvissar eftir ákveðnum stefnum, segir Ólafur Kristjánsson, þjálfari Breiðabliks. Hann sagði
Kjartani Guðmundssyni frá því hvernig árangur er oft og tíðum metinn út frá röngum forsendum.

H

ér á landi eru
íþróttafélög mörg
hver í sömu vandasömu aðstöðunni.
Klemman liggur
í því að vera með
aðra löppina í að reka afreksstefnu
og hina í félagsstarfi. Á sama tíma
er bæði verið að reyna að skapa
fagmannlegt umhverfi og sjálfboðaliðastarf. Breiðablik, eins og
mörg önnur félög, er í raun einhvers
konar millistig milli fyrirtækis og
félags. Þetta getur orsakað mikla
árekstra,“ segir Ólafur Kristjánsson, þjálfari meistaraflokks karla í
fótbolta hjá Breiðabliki.
Ólafi er umhugað um að íþróttafélög starfi eftir ákveðinni stefnu
og formgerð, sem hann segir vanta
töluvert upp á hér á landi í dag.
Síðustu ár hefur Breiðablik starfað eftir stefnu sem Ólafur segir í
meginatriðum ganga út á að leyfa
sem flestum ungum leikmönnum að blómstra með því að veita
þeim verkefni við hæfi og sem
henta hverjum einstaklingi fyrir
sig. Vandamálið sem við sé að eiga
liggi að miklu leyti í viðtekinni
skilgreiningu á árangri.

Stefnur í skúffum
Eftir farsælan feril sem leikmaður með FH, KR, Fram og AGF í
Danmörku gerðist Ólafur aðstoðarþjálfari hjá síðastnefnda liðinu
og þjálfaði síðan Fram hér á landi
áður en hann tók við liði Breiðabliks árið 2006. Hann hefur þó
starfað við þjálfun með einum eða
öðrum hætti frá fimmtán ára aldri
og býr sig nú undir lokapróf til að
öðlast „pro-licence“, sem er hæsta
sig sem hægt er að ná í knattspyrnuþjálfun á heimsvísu.
Ólafur segir starf sitt hjá
Breiðabliki mun víðtækara en
einungis að þjálfa meistaraflokk
félagsins. Hans hlutverk sé meðal
annars að skipuleggja klúbbinn frá
starfi með þeim yngstu til þeirra
elstu, í nánu samstarfi við Arnar
Bill Gunnarsson, yfirþjálfara
yngri flokka Breiðabliks. „Í mörgum félögum er einhver stefna til
staðar en hún er kannski á blaði í
skúffu og því er ekki unnið markvisst eftir henni. Víða vantar að
skilgreina hugtakið árangur, að
skilgreina í hverju félagið vill vera
best,“ segir Ólafur. „Við í Breiðabliki viljum vera besta félagið í
því að hlúa að ungum leikmönnum,
strákum og stelpum, og gefa þeim
kost á að blómstra. Mín skoðun er
sú að afleiðing þess verði oftar en
ekki sú að félagið vinni, og sé þá

ÁRANGUR „Menn mega ekki sofna á verðinum. Til að mynda hefur ungliðastarfið í Breiðabliki alltaf verið gott, en það að vera góður getur verið helsti óvinur þess að verða
framúrskarandi,“ segir Ólafur Kristjánsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

sigurvegari í viðtekinni skilgreiningu á árangri, en jafnframt samkvæmt víðari skilgreiningu. Það
eitt að vinna titla er mjög þröng
skilgreining á árangri. Samkvæmt
víðari skilgreiningu á hugtakinu
árangur, eins og ég hef viljað innleiða í Breiðablik, er gefin viðurkenning fyrir að leggja sig fram
og sýna vilja til að verða betri.
Þannig eiga fleiri iðkendur möguleika á að takast að ná árangri og
fá um leið meiri viðbrögð við því
sem þeir gera.“

Ekki tekið nægt tillit
til þarfa hvers og eins
Ólafur telur einnig að hæfileikar
séu metnir út frá of þröngri skilgreiningu. „Við, fullorðna fólkið, byrjum að velja úr þá sem við
teljum að geti orðið góðir allt of
snemma. Hættulega snemma.
Jafnvel þegar krakkarnir eru á
aldrinum átta til ellefu ára, þegar
enginn möguleiki er að sjá hverjir
munu skara fram úr. Ef við segjum

að Nonni sé betri en Gunni, þegar
þeir eru báðir átta ára, getur það
þýtt að Nonni sé þroskaðri og hann
hafi einhverja meðfædda hæfileika. Með víðari skilgreiningu á
hæfileikum myndum við segja að
Nonni og Gunni hefðu báðir hæfileika og okkur bæri skylda til að
láta mismunandi hæfileika þeirra
blómstra. En þetta tengist þessari skilgreiningu á árangri, að við
erum alltaf á leiðinni í keppni sem
þarf að vinna. Þeir sem eru stórir
og sterkir eru líklegastir til þess
á hverjum tíma,“ segir Ólafur og
bætir við að þroskamunur geti
verið afar mikill á þessum aldri.
„Munurinn á tveimur ellefu ára
drengjum getur til að mynda verið
gríðarlegur ef annar er fæddur í
janúar og hinn í desember á eftir.
Það er þekkt fyrirbrigði og margrannsakað að þeir sem eru valdir
í hvers kyns úrvalslið, hvort sem
það eru héraðslið erlendis, unglingalandslið eða þar fram eftir
götunum, eru langflestir fæddir

Siðareglur
Rannís óskar eftir samstarﬁ við vísindamenn, rannsakendur og fræðimenn til að
skapa íslensku vísinda- og rannsóknarsamfélagi sterka siðferðilega umgjörð.
Rannís hefur að beiðni Vísinda- og tækniráðs sett fram tillögur sem er ætlað að vera
leiðbeinandi fyrir vönduð vinnubrögð í vísindum.
Allir sem telja sér málið skylt eru hvattir til að kynna sér það nánar á heimasíðu
Rannís, www.rannis.is/sidareglur og koma á framfæri athugasemdum
á netfangið sidareglur@rannis.is fyrir 15. október 2011.
Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og
framkvæmd stefnu Vísinda- og tækniráðs. Rannís er miðstöð stuðningskerﬁs vísindaog tæknisamfélagsins og hefur umsjón með opinberum samkeppnissjóðum s.s.
Rannsóknasjóði og Tækniþróunarsjóði. Rannís sér um greiningu á rannsóknum og
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H N OTS KÓ GU R g r afís k h ö n n u n

fyrir íslenskt vísindasamfélag

á fyrri hluta ársins. Það er vegna
þess að kerfið veitir oft þeim sem
þroskast fyrr meiri möguleika,
meiri athygli, betri aðstöðu og
þjálfun, og þar af leiðandi verða
þeir betri,“ segir Ólafur.
Hann tekur þó fram að þessar
vangaveltur eigi fyrst og fremst
við um fyrstu ár þjálfunar, fram
til fimmtán til sextán ára aldurs.
„Þegar leikmenn eru komnir vel á
unglingsárin þurfa þeir að læra að
vinna, en til þess að komast þangað
þarf fyrst að ganga í gegnum þetta
frumstig. Ég er á þeirri skoðun að í
yngri flokkunum nú sé of víða verið
að líkja eftir fullorðinsíþróttum. Það
á við um keppnisfyrirkomulagið,
stærð keppnisvalla og fleira. Það er
hreinlega ekki tekið nægt tillit til
þarfa þeirra yngstu.“

Áfangakerfi
frekar en bekkjakerfi
Varðandi þjálfun yngri flokka í
íþróttum hugnast Ólafi betur að
skipuleggja hana líkt og áfangakerfi, fremur en bekkjakerfi.
„Ég hef oft líkt þessu við skólakerfið,“ útskýrir hann. „Kassinn
einskorðar sig við aldur, þannig
að nemendur í 8. bekk fá verkefni
sem ætluð eru 8. bekk, jafnvel þótt
þeir búi jafnvel yfir getu til að leysa
verkefni sem ætluð eru 9. eða 10.
bekk. Örvun þessara nemenda er
mun minni en hún gæti verið. Hið
sama á við um íþróttirnar. Tökum 4.
flokk, þrettán og fjórtán ára gamla
krakka, sem dæmi. Segjum svo að
þrír leikmenn í 4. flokki séu í raun
nógu góðir til að spila með flokknum fyrir ofan, 3. flokki, en þeir eru
látnir spila í „kassanum“, í 4. flokki
og vinna alla leiki 6-0 eða 10-0. Er
það örvun við hæfi? Ef við tökum
þessa þrjá leikmenn og færum upp
í 3. flokk þá fara þeir kannski að
gera jafntefli, tapa einstaka leik
eða vinna nauma sigra. Þannig
læra þeir, því það er engum hollt að
vinna alla leiki 10-0. Þannig myndast aðstæður fyrir fleiri leikmenn 4.
flokks til að blómstra. Þessar tilfæringar myndu þá væntanlega þýða að
einhverjir leikmenn 3. flokks yrðu
færðir niður í B-lið, en kannski er Bliðið hreinlega rétti vettvangurinn
fyrir þá til að blómstra í stað þess
að sitja sífellt á varamannabekk í Aliði,“ segir Ólafur.
Andstaðan er eðlileg
Hann segir þetta svokallaða
áfangakerfi í þjálfun, sem hefur

verið útfært hjá Breiðabliki síðustu tvö ár, hafa mætt andstöðu,
sem þó sé eðlileg. Kerfið sé öðruvísi og ekki „eins og það hefur
alltaf verið“.
„Nokkur andstaða kemur til að
mynda frá foreldrum, en þeir eru
auðvitað sterkir hagsmunaaðilar.
Foreldrar hafa oft eins konar kíkissjón á börnin sín, sem lýsir sér
þannig að þeir einblína á börnin
sín en gleyma stóra samhenginu.
Þegar leikmenn eru færðir upp
um flokka verða foreldrar þeirra
sem ekki eru færðir upp stundum
viðkvæmir, því þeir telja það bitna
á úrslitum í leikjum barnanna
sinna að bestu leikmennirnir
séu færðir upp. Þeir segja þá að
það bitni á árangrinum, en aftur
eru þeir að einblína á þessa hefðbundnu skilgreiningu á árangri;
að vinna eða tapa leikjum. Oft
skilja foreldrarnir ekki tilganginn
með þessu kerfi og það er okkar,
stjórnendanna, að sjá til þess að
hugmyndafræðin að baki því sé
kynnt og útskýrð nægilega vel.
Eins eru þjálfarar oft óánægðir
með þessa tilfærslu leikmanna
milli flokka, því auðvitað eru þeir
dæmdir út frá hefðbundnum hugmyndum um árangur eins og leikmennirnir. Mín skoðun er sú að
ekki ætti að dæma þjálfara yngri
flokka eftir því hversu marga leiki
eða titla þeir vinna, heldur út frá
því hvernig þeim tekst að vinna
með efniviðinn, iðkendurna.“
Ólafur ítrekar að ótalmargt
jákvætt megi finna í starfi yngri
flokka margra félaga á undanförnum árum, Breiðabliks þar á
meðal, en hættan sé sú að festast
í ákveðnum þankagangi, sem hafi
hamlandi áhrif á framþróun.
„Menn mega ekki sofna á verðinum. Til að mynda hefur ungliðastarfið í Breiðabliki alltaf verið
gott, en það að vera góður getur
verið helsti óvinur þess að verða
framúrskarandi. Þá á fólk til að
vera sátt í kringum veisluborðið
en huga ekki að framtíðinni. Að
sjálfsögðu er þetta viðkvæmt mál
og andstaðan er á stundum eðlileg. Það má deila um hvort þessi
leið sem við í Breiðabliki höfum
ákveðið að fara sé sú rétta. En
um leið og fólk byrjar að ræða, og
jafnvel deila um aðferðir, þá skapast í það minnsta umræðugrundvöllur. Það er betra en að ganga út
frá því að einhver ein aðferð sé sú
eina rétta,“ segir Ólafur.

LOKSINS Á ÍSLANDI
ÍS
NÚ FÁANLEGUR EINGÖNGU Í HAGKAUP
EKTA AMERÍSKUR ÍS
ú
þ
r
u
ð
r
e
nv
a
n
n
e
þ
!
a
k
k
a
m
að s

8. október 2011 LAUGARDAGUR

42

ÖND REYTT OG SVIÐIN

1. Skerið vængi og lappir frá við
liðamót.

2. Reytið fuglinn eins vel og þið
getið alveg upp að haus.

Léttsteiktar svartfuglsbringur
með trönuberjasósu
FYRIR 4

8 svartfuglsbringur, fituog sinalausar
2 msk. olía
salt og nýmalaður pipar

3. Hengið fuglinn upp á
hausnum og svíðið fjaðrirnar af
án þess að brenna fuglinn.

Steikið svartfuglsbringur í 1 mínútu á
hvorri hlið eða þangað
til þær eru orðnar
fallega brúnaðar.
Færið þá bringurnar í
eldfast mót og kryddið
yfir með salti og pipar.
Setjið bringurnar inn
í 180 °C heitan ofn í 2
mínútur. Takið þær út
og látið standa í 2–3
mínútur og endurtakið
síðan leikinn þar til
bringurnar eru búnar

að vera í ofninum í 6
mínútur samtals.
Trönuberjasósa
2 msk. olía
2 skalottlaukar, smátt
saxaðir
2 dl rauðvín eða 1 dl
portvín
1 msk. balsamedik
1 tsk. timjanlauf, má
sleppa
100 g þurrkuð trönuber
2 dl svartfuglasoð eða
vatn og nautakraftur
1 msk. títuberjasulta
Sósujafnari
Salt og nýmalaður pipar
40 g kalt smjör í
teningum

Hitið olíu og steikið
skalottlauk á sömu
pönnu og svartfuglsbringurnar voru steiktar
á. Steikið laukinn í 1
mínútu og bætið síðan
rauðvíni, balsamediki, timjanlaufum og
trönuberjum á pönnuna, sjóðið niður um
¾. Hellið svartfuglssoði saman við ásamt
títuberjasultu og hitið
að suðumarki. Þykkið
með sósujafnara og
smakkið til með salti
og pipar. Takið pottinn
af hellunni og hrærið
smjör saman við þar til
það er bráðið.

Hreindýrabollur með gráðaosti
og rifsberjahlaupi
FYRIR 4

700 g hreindýrahakk
eða annað gott villibráðarhakk
1 egg
2 msk. hveiti
1 tsk. salt
½ tsk. pipar
8 tsk. gráðaostur
8 tsk. rifsberjahlaup
3 msk. olía
Setjið hakk, egg, hveiti,
salt og pipar í skál og
blandið vel saman.
Mótið 8 bollur úr hakkinu, stingið þumalfingri
í bollurnar og myndið
holur. Fyllið holurnar
með gráðaosti og rifsberjahlaupi og

lokið fyrir með hakki.
Steikið bollurnar í
olíu í 2 mínútur á
hvorri hlið.
Gráðaostasósa
4 dl vatn
1 msk. rifsberjahlaup
1-2 tsk. gráðostur
1 msk. villibráðarkraftur
½ dl rjómi
sósujafnari
salt og nýmalaður pipar
Hellið vatni á pönnuna
ásamt rifsberjahlaupi,
gráðaosti og villibráðarkrafti og sjóðið
við vægan hita í 10

mínútur. Bætið rjóma
á pönnuna og þykkið
með sósujafnara.
Smakkið til með salti
og pipar.

Virðing borin fyrir bráðinni
4. Burstið fuglinn og svíðið aftur.

Í Stóru bókinni um villibráð eru svo skýrar leiðbeiningar um nýtingu og svo girnilegar uppskriftir að friðsælustu frúr fyllast löngun til að snara haglabyssunni á bakið og fara á veiðar. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir spjallaði við Úlfar Finnbjörnsson um bókina sem hann hefur gengið með í maganum í 20 ár.

N

5. Skerið höfuðið frá.

6. Opnið fuglinn með hnífi og
takið öll innyfli innan úr honum.
Geymið hjarta, lifur og fóarn fyrir
soð og lifrar-mousse.

ú er engin afsökun
fyrir þessa karla
l e n g u r,“ s e g i r
meistarakokkurinn
og veiðimaðurinn
Úlfar Finnbjörnsson, maðurinn á bak við Stóru
bókina um villibráð, sem er nýútkomin hjá Bókaútgáfunni Sölku.
Þar á hann við þá veiðimenn sem
hingað til hafa veigrað sér við að
búa til mat úr bráðinni sem þeir
færa í búið.
Úlfar segir marga veiðimenn
ekki einungis smeyka við að matreiða villibráð, heldur nýti þeir
dýrin heldur ekki nógu vel. „Það er
sorglegt að sjá gæsaveiðimennina
henda lærunum, lifrunum og hjörtunum, og hreindýraveiðimennina
tungunum og kinnunum. Það er
hægt að búa til svo mikið fínerí
úr þessu. Veiðin á að snúast um
að bera virðingu fyrir bráðinni.
Skjóta færri dýr, nýta þau betur
og hafa meira gaman af þessu. Og
á meðan menn eru að veiða og bíða
eftir gæsinni geta þeir tínt sveppi,
ber og jurtir. Boðið svo upp á gæs
með sósu úr berjum sem maður
tíndi í veiðitúrnum. Það er toppurinn.“
Veiðimenn hafa haft þá afsökun hingað til að upplýsingar um
réttu aðferðirnar hafi ekki verið

ÚLFAR Í LEYNI Á undanförnum tveimur árum hefur ljósmyndarinn Karl Petersson
elt matreiðslumanninn og veiðimanninn Úlfar Finnbjörnsson þvert og endilangt um
Ísland og myndað hann við veiðar.
MYND/KARL PETERSSON

á hverju strái. Með bókinni hans
Úlfars verður sú afsökun að engu,
enda er hún sannkallað alfræðirit,
full af fróðleik um hvernig nýta
skuli villibráðina með fjölda sælkerauppskrifta. Aftast í bókinni
er sýnt skref fyrir skref hvernig á að reyta, úrbeina, heitreykja,
búa til sínar eigin pylsur og paté
og þar fram eftir götunum. „Ef
maður segir „paté“ við einhvern
fer hann alveg í flækju. Sá hinn
sami getur hins vegar alveg gert
hakkabuff. En að gera paté er bara
aðeins flóknara en að gera hakkabuff. Það auðveldar mönnum að
sjá það svona svart á hvítu. Og um
leið og þú ert búinn að gera þetta
einu sinni slökknar ekki á hakkavélinni.“
Úlfar tekur skýrt fram að bókin
sé hreint ekki bara fyrir veiðimenn, heldur sé hún hugsuð fyrir
alla sem hafi gaman af því að elda
yfir höfuð. Hins vegar dregur
hann ekki dul á að hann vonast til
þess að það verði frúrnar sem gefi
veiðimönnunum bókina í jólagjöf,
frekar en öfugt. „Það er vitleysa
að vera hræddur við að elda villibráð. Ef þú kannt að elda nautasteik geturðu alveg búið til hreindýrasteik. Það þarf enginn að vera
hræddur við villibráðina. Það er
bannað.“

Alexandra og Alexander Ahndoril
standa á bak við höfundarnafnið
Lars Kepler. PAGANINISAMNINGURINN
er önnur bók þeirra saman.

Kraftmikil og
æsispennandi
Ný bók frá Lars Kepler,

höfundi metsölubókarinnar DÁVALDURINN

„Frábær glæpasaga,
spennusaga í sérflokki ...
bók sem ekki er hægt
að leggja frá sér.“
VEJLE AMTS FOLKEBLAD

„Dúndurtryllir...“
E KS T RA B LA D E T
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ÞRÍR MEISTARAR

Hjartað heldur áfram

FRÆGIR OG FEIGIR Hunter S. Thompson, sem hér sést ásamt vinum sínum Benicio Del Toro og Johhny Depp, pönkbassaleikarinn Sid Vicious, breski háðfuglinn Spike
Milligan og Frank Sinatra eiga það sameiginlegt að eitthvað óvenjulegt var við útfarir þeirra.

Hvíl í friði og flippi

Ósæmileg meðferð
á ösku?

Útfarir fræga fólksins vekja oft og tíðum athygli, ekki síst þegar tekið er upp á óvenjulegum siðum
eins og að strá kartöfluflögum yfir duftker, skjóta jarðneskum leifum úr fallbyssu eða fela tuskubrúðum að sjá um útfararsöngva. Kjartan Guðmundsson rifjaði upp nokkrar athyglisverðar jarðarfarir.

A

rch West, maðurinn
sem fann upp Doritos-snakkið vinsæla,
lést á sjúkrahúsi í
Dallas í lok september, 97 ára að aldri.
Sjálft andlátið vakti nokkra athygli
vestanhafs, enda tókst West að gera
Doritos að einu þekktasta vörumerki heims frá því hann setti flögurnar fyrst á markað fyrir 45 árum
og þénaði samkvæmt því. Öllu meiri
áhuga kveiktu þó áform varðandi
útför milljarðamæringsins.
Fréttavefur Reuters sagði frá því
að snakkkóngurinn yrði brenndur
og ílátið sem geymdi líkamsleifar
hans grafið, en í stað þess að minnast hins látna með blómum eins og
víðast tíðkast hvatti fjölskylda West
syrgjendur til að hafa með sér poka
af Doritos í jarðarförina og strá
flögunum yfir duftkerið.
„Honum hefði þótt þetta bráðfyndið,“ sagði dóttir West í viðtali við Reuters, en kirkjugarðsyfirvöld í Dallas lögðu blessun sína
yfir áformin á þeim forsendum að
flögurnar eyddust fljótt og örugglega í jörðu.
Líklega eru óvanalegir jarðafararsiðir af þessum toga daglegt
brauð um víða veröld. Andlát fræga
fólksins vekja þó eðli málsins samkvæmt meiri áhuga en önnur,
svona oftast nær, og fregnir af
þeim spyrjast hraðar út. Stundum
er farið eftir hinstu óskum hinna
látnu, oft detta vinum og vandamönnum sniðugir hlutir í hug varðandi jarðarfarir og annað verður
hreinlega að flokkast sem slysni, að

ASKIM só

fi. Grár

00,Verð: 69.9
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því ógleymdu þegar móðir náttúra
tekur í taumana.

Prúðuleikarar halda uppi stuðinu
Þegar Jim Henson, hinn ástsæli
skapari Prúðuleikaranna og fleiri
brúðuþátta, lést árið 1990 voru
haldnar tvær minningarathafnir,
ein í New York og önnur í London.
Samkvæmt ósk Hensons var öllum
viðstöddum meinað að klæðast
svörtu við athafnirnar. Brúðupersónan Big Bird úr Sesame Streetþáttunum söng einkennislag Kermits frosks, Bein‘ Green, og sex
af höfuð-Prúðuleikurunum sungu
syrpu af eftirlætislögum hins látna.
Í lokin gengu gestirnir svo út undir
dynjandi dixísveiflu þegar sveitin Dixieland Jazz Band lék lagið
When the Saints Go Marching In.
Tímaritið LIFE lýsti jarðarförinni síðar sem „næstum óbærilega
áhrifamikilli lífreynslu“.
Með óvenjulegri jarðarförum
seinni tíma hlýtur að teljast minningarathöfn sem haldin var um rithöfundinn Hunter S. Thompson,
sem féll fyrir eigin hendi árið 2005.
Thompson, sem skrifaði bækur
á borð við Fear and Loathing in
Las Vegas og innleiddi svokallaða „Gonzo“-blaðamennsku í upphafi áttunda áratugarins, hafði
lengi gengið með þá hugmynd í
maganum að hentugasta leiðin til
að kveðja jarðneska tilveru væri
sú að láta skjóta sér úr fallbyssu.
Fjölskylda rithöfundarins og vinur
hans Johnny Depp (leikarinn mun
hafa pungað út fyrir athöfninni)
sáu til þess að óskum Thompsons

var framfylgt og komu ösku hans
fyrir í fallbyssu ofan á 47 metra
háum turni, þaðan sem jarðneskum
leifunum var skotið út í buskann við
mikinn fögnuð gesta á borð við leikarana Jack Nicholson, Bill Murray
og Sean Penn, tónlistarmannanna
Lyle Lovett og John Oates og fleiri.
Líkið af Sid Vicious, bassaleikara
pönksveitarinnar Sex Pistols, var
einnig brennt eftir að hann lést úr
of stórum skammti eiturlyfja árið
1979. Hinsta ósk Vicious, að ösku
sinni yrði komið fyrir hjá leiði unnustu sinnar, Nancy Spungen (sem
bassaleikarinn var ákærður fyrir
að hafa myrt skömmu fyrir dauða
sinn) varð þó líklega aldrei að veruleika. Sagan segir að Anne Beverley, móðir Vicious, hafi misst duftkerið á Heathrow-flugvellinum
í nágrenni London og pönkarinn
því hlotið þau örlög að fjúka um
flugvallarloftkælingu í áraraðir.

Smápeningar í kistunni
Jarðarför tónlistarmannsins Harry
Nilsson, góðvinar Bítilsins John
Lennon sem færði heiminum frábær
lög á borð við Everybody‘s Talking,
Without You og Coconut, árið 1994,
hitti á sama dag og gríðarlegir jarðskjálftar riðu yfir sunnanvert Kaliforníuríki. Kirkjan í Los Angeles
þar sem athöfnin fór fram nötraði
og skalf og mun einhver viðstaddra
hafa grínast með að skjálftarnir
væru afleiðing þess að Nilsson, sem
var mikill drykkjumaður og lést
eftir hjartaáfall, hefði náð til himna
og uppgötvað að enginn bar væri á
staðnum. Í kirkjugarðinum stakk

Pólska tónskáldið Frédéric
Chopin lést eftir langvinn veikindi
í París árið 1849. Áður en Chopin
var grafinn í París var hjartað
úr honum fjarlægt, samkvæmt
hinstu bón tónskáldsins, og
varðveitt í krukku sem var full af
alkóhóli. Systir Chopin smyglaði
síðan krukkunni til Varsjár, höfuðborgar Póllands, þar sem hjartað
var múrað inn í stólpa í Kirkju
heilaga krossins þar í borg.

annar Bítill, George Harrison, upp
á því að fjölskylda Nilssons og vinir
syngju lag hins síðarnefnda, You‘re
Breaking My Heart, yfir gröfinni.
Textinn „You’re breaking my heart,
you’re tearing it apart, so fuck you“
fylgdi því tónlistarmanninum yfir
móðuna miklu.
Þá er skemmst að minnast þess
þegar Bláskjár gamli, töffarinn
Frank Sinatra, var jarðsettur í
Beverly Hills árið 1998. Á meðal
þeirra fjölmörgu sem syrgðu söngvarann voru fyrrnefndur Jack Nicholson, leikararnir Tom Selleck og
Sophia Loren, tónlistarmaðurinn
Bob Dylan og forsetafrúin fyrrverandi Nancy Reagan. Í kistuna
munu aðstandendur hafa komið
fyrir ýmsum munum: Tootsie Rollskaramellum, Life Saver-mintutöflum, tyggigúmmíi, flösku af Jack
Daniels-viskíi, pakka af Camel
Lights og Zippo-kveikjara auk 25
senta smápenings, ef ske kynni að
Sinatra þyrfti að hringja símtal
hinum megin. Á legsteininn var
áletrað „The Best Is Yet To Come“
eftir einu lagi söngvarans.
Breski skemmtikrafturinn Spike
Milligan hafði líka ákveðnar
óskir um áletrun á legsteini
sínum. Þegar hann lést árið
2002 gáfu kirkjugarðsyfirvöld ekki þó leyfi fyrir að
setningin „Ég sagði ykkur
að ég væri veikur“ færi á
legsteininn. Málamiðlunartillaga, írska þýðingin
„Dúirt mé leat go raibh
mé breoite“ varð því ofan
á í bókstaflegri merkingu.

Í laginu Black
Jesus með Tupac
Shakur, sem
var skotinn til
bana í Las Vegas
árið 1996, er að
finna eftirfarandi
textabrot: „Last
wishes, n****s
smoke my ashes.“ Þegar líkið af
Tupac var brennt ákváðu félagar
rapparans í sveitinni Outlawz að
hlíta þessum fyrirmælum. „Við
skelltum okkur á ströndina með
duftkerið og tókum með fullt af
hlutum sem Tupac elskaði, slatta
af grasi, kjúklingavængi, appelsínugos og fleira. Svo blönduðum
við öskunni í grasið, bjuggum
til feita jónu og reyktum hann,“
sagði Outlawz-meðlimurinn
Noble nýlega í viðtali. Félagi hans
EDI Mean bætti við: „Hann bað
um að askan sín yrði reykt. Var
honum alvara? Við tókum hann
að minnsta kosti alvarlega.“
Þá gekkst gítargoðsögnin Keith
Richards úr Rolling Stones við að
hafa blandað ösku Berts, föður
síns, út í kókaín og tekið
í nefið skömmu eftir
andlát hins síðarnefnda árið 2002.
Reyndar dró Richards
frásögnina til baka
stuttu síðar og
sagðist í raun
hafa notað
öskuna sem
áburð fyrir
eikartré í
garðinum
sínum.
Hægur
leikur er að
trúa hvorutveggja upp á
rokkarann.

º£¤Ŀ ၾနဖႁန¤ó¡
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einfaldlega betri kostur

30%
afsláttur af
öllum púðum

FRÍ KAKA
Súkkulaðikaka
og kaffi/djús í boði ILVA,
laugardag og sunnudag

ASKIM. NÝTT 2½ sæta sófi. L188 cm. Grár úr 100% bómull.
Verð 69.900,- NÚ 52.000,Auka áklæði selt sér: Blátt, rautt eða ljósgrátt. Verð 19.900,- Nú 14.900,Áklæði:

sendum um allt land

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

kaffi

VE
RÐ
HR
UN
!
// BARNABÆKUR
ÆKUR // MATREIÐSLUBÆKUR // HANDAVINNUBÆKUR // SJÁLFSHJÁLPARB
SJÁLFSHJÁLPARBÆKUR // LJÓÐABÆKUR
ÓÐABÆK
A ÆKU
U

BARNABÆ
KUR
VERÐ FRÁ

490,-

SÍÐASTA HELGIN!
RYMINGAR

A
L
A
S

ALLIR SEM BÓKAÚTGEFENDA
VERSLA
FÁ ÓKEYPIS
BÓK!

1.000NDIR
U
R
A
L
T
I
T 00 KR.
1.0

// LJÓÐABÆKUR // ÆVINTÝRABÆKUR // FRÆÐIBÆKUR // HANDBÆKUR
ÆKUR // FERÐABÆKUR // RÓMANTÍSKAR BÆKUR // UNGLINGABÆKUR
UNGLI
// SKÁLDSÖGUR // SPENNUSÖGUR //

SKÁLDSÖGUR
KÁ
// SPENNUSÖGUR // ÆVISÖGUR // BARNABÆKUR // MATREIÐSLUBÆKUR // HANDAVINNUBÆKUR // SJÁLFSHJÁLPARBÆKUR
UNGLINGABÆKUR
KUR
UR //// SK

ALLIR
KRAKKAR
FÁ GEFIN
S
BÓK!
Mikið úrvaa!l
hljóðbók

OPIÐ KL. 11-18 ALLA DAGA

ALLT AÐ 90% AFSLÁTTUR!
SÉRTILBO

Ð

3.990,1.990,-

3.490,990,-

2.490,895,-

2 980
2.980,690,-

2.950,1.250,-

3.490,1.990,-

8.890,2.990,-

3 990
3.990,990,-

2.490,990,-

1.990,690,-

3.990,490,-

3 990
3.990,1.990,-

8. október 2011 LAUGARDAGUR

46

Krossgáta

1.

Lárétt
6: Launráð byrgi söngfugl (7)
9: Styrkjandi fyrir verkalýðinn (6)
10: Mannvirki úr spýtu er drasl (9)
12: Merkið við 97,7 (4)
13: Stela frá sorglegum (8)
14: Heimskt á við krónprins eða jafnvel
plöntu (12)
17: Barin læra að afrugla hreiður fugls
(9)
18: Fríður og frávita er hræsnin uppmáluð (11)
19: Lokki litla japanska með sætindum
(9)
21: Frá hyljandi til hins gagnstæða (10)
24: Þangað fara hnöttóttu frjálsíþróttafuglarnir til þess að fjölga sér (12)
29: Kaka úr röndóttu lérefti? (8)
30: Keyri röð yfir akurinn (6)
32: Mók á erlendri heimavist (4)
35: Snákur á Suðurheimskautinu er
sníkjudýr (9)
36: Svörður og heiður hindra för (7)
38: Stendur ekki rétt að sókninni (10)
39: Áberandi í landslagi, brókarlindi
bergrisa? (11)
40: Kemur sér vel fyrir hjá Hreiðari (8)
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Lóðrétt
1: Tófur týna tölunni fyrir innri mótsagnir (8)
2: Undirförul húðfletta nefnd (6)
3: Gríðarlega hávært klaufdýr? (4)
4: Verða okkar þegar dagarnir lengjast (5)
5: Barmar og hörfar (6)
6: Set gallana á klyfjahestana (7)
7: Finn ónýta bifreið í Tívolí (9)
8: Snyrtir hár hvers á fætur öðrum upp í skuld (10)
10: Má leggja grunnhyggnu glysguttana á hrossin? (8)
11: Vatn á föstu formi er útbreitt og altalað hérlendis (8)
15: Amboð í miðri belju er eyja (5)
16: Spyr Eyvind: Lumarðu á kúbönskum? (7)
19: Glápir á strá (6)
20: Sár og sódi mynda snúna lausn (5)
22: Helmingur slöngu leiðir til ókláraðra (9)
23: Legg spilabunka á borðið og fer yfir hann til að
komast í land (9)
25: Íþrótt og innyfli nýtast til dýptarstýringar (9)
26: Stoppa skepnu frá S-Ameríku (7)
27: Hafa ákveðið að tala í kór (8)
28: Vitlausir í mót, segir langamma (8)
31: Hér segir frá maðki sem er grænmetisæta með
einfaldan smekk (7)
33: Turn 50 snýr uppá sig (6)
34: Hamri á rétti sínum (6)
37: Aha, bilaður skipper (4)
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R U N N A M U R A
Lausnarorð síðustu viku var
runnamura.

5.

40.

Vegleg verðlaun
Vikulega er dregið er úr
innsendum lausnarorðum og fær vinningshafi gjafakörfu frá Te
og kaffi að verðmæti
5.000 kr.. Vinningshafi
síðustu viku var Þórey
Ketilsdóttir, Akureyri.

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist afar
mikilvægt hugtak eða fyrirbæri. Sendið lausnarorðið fyrir 12. október
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „8. október“.

Í ÞÁ TÍÐ: 1957

Jerry Lee Lewis tekur
upp Great Balls of Fire
Ein af perlum rokksins sett á vínyl í Sun-upptökuverinu.

F

yrir réttum 54 árum, hinn 8. október árið 1957, lauk rokkarinn og
ólátabelgurinn Jerry Lee Lewis upptökum á sínum stærsta smelli,
Great Balls of Fire.
Lewis hafði árið áður lagt leið sína í Sun upptökuverið í Memphis, þar
sem Elvis Presley hafði skömmu áður fundið frægðina, og hann var ekki
lengi að ná eyrum fjöldans, þar sem lagið Whole Lotta Shakin‘ Going on
sló í gegn og seldi um milljón plötur til rokkþyrstra ungmenna um öll
Bandaríkin.
Nú var komið að því að láta kné fylgja kviði, en Lewis, sem var kominn af ákaflega guðhræddu
fólki, átti afar erfitt með
að samræma trú sína og
hina æsilegu tónlist og
texta sem hann bjó til.
Sam Phillips, upptökustjórinn frægi hjá Sun,
hvatti Lewis áfram í hljóðverinu og sagði að tónlistin gæti bjargað sálum
hlustenda. Upptökurnar
eru enn til af samskiptum
þeirra tveggja þar sem
Lewis kallar hátt: „Hvernig getur fjandinn bjargað
sálum? Fjandinn býr innra
með mér!“
Skömmu síðar virtist
sem Lewis hefði náð innri
sátt og rétt áður en hann
renndi í lagið sagði hann
við Phillips: „Ertu tilbúinn?“
Great Balls of Fire varð,
eins og allir vita, risasmellur og tók unglinga
með trompi. Það voru ekki
aðeins lögin, heldur var það sviðsframkoma Lewis sem gerði hann svo
einstakan í hópi samtíðarmanna sinna í frumkvöðlasveit rokksins. Hann
hoppaði og skoppaði og snerist eins og óður væri um allt sviðið og tryllti
með því lýðinn.
Árið eftir féll allverulega á stjörnugljáann þegar í ljós kom að Lewis,
þá 22ja ára, hafði gengið að eiga 13 ára náfrænku sína, þau skildu 13
árum síðar. Hann naut engu að síður mikillar hylli um allan heim og
kom meðal annars til Íslands á níunda áratugnum og spilaði á Broadway.
Lewis er nú 76 ára gamall og hefur ekki komið mikið fram í seinni tíð
en er enn minnst sem einhvers magnaðasta rokktónlistarmanns allra
tíma.
- þj
Heimild: History.com

Karen, Hamburg, Production Manager.
TrainTone fan from Day 1.
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HLÖÐVERSDÓTTIR
51 BRYNDÍS
„Börnin manns skipta mestu máli og svo það að vera samferða
rektor er 51 árs í dag.

timamot@frettabladid.is

sjálfum sér í lífinu og við góða heilsu.“

ÞETTA GERÐIST: 8. OKTÓBER 1977

Merkisaburðir
1720 Skriða fellur úr Vatnsdalsfjalli í Húnavatnssýslu á tvo bæi
og farast sex manns.
1910 Áhöfn ensks togara rænir hreppstjóra og sýslumanni
Barðstrendinga og fer með þá til Englands.
1967 Che Guevara er handtekinn í Bólivíu.
1969 Leikskáldið Peter Ustinov er viðstaddur frumsýningu í
Þjóðleikhúsinu á verki sínu, Betur má ef duga skal.
1994 Breski söngvarinn Donovan skemmtir í Þjóðleikhúskjallaranum.
2001 Arnold Schwarzenegger er kosinn ríkisstjóri Kaliforníu.
2005 Gífurlegur jarðskjálfti skekur löndin Pakistan, Afganistan
og Indland norðanverð og veldur dauða sjötíu þúsunda.

Málflutningi lauk í sakamáli
Tuttugu og níu klukkustunda málflutningi í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu
lauk þennan dag árið 1977.
Upphaf málsins má rekja til hvarfs
Geirfinns Einarssonar 19. nóvember
1974. Síðar blandaðist inn í málið hvarf
Guðmundar Einarssonar aðfaranótt 25.
janúar sama ár.
Fjögur ungmenni voru hneppt í
gæsluvarðhald og höfð í haldi svo

mánuðum skipti. Sakborningarnir sættu
það miklu harðræði í fangelsinu að
Þjóðverjinn Karl Schütz, sem var fenginn
til að stýra rannsókn málsins, lýsti því
yfir að það hefði minnt sig á blómatíma
nasismans.
Ungmennin bentu á fjóra þekkta
menn sem flestir tengdust skemmtistaðnum Klúbbnum og voru þeir líka í
gæsluvarðhaldi í marga mánuði.

FATAHÖNNUNARFÉLAG ÍSLANDS: OPNAR AFMÆLISSÝNINGU Í GERÐARSAFNI

Fyrstu Indriðaverðlaunin veitt
Ástkær eiginmaður minn, besti vinur,
faðir og stjúpfaðir,

Ingvar Ólafsson
tölvunarfræðingur,
Sæbólsbraut 24, Kópavogi,

lést fimmtudaginn 6. október á gjörgæsludeild
Landspítalans. Jarðarför auglýst síðar.
Kolbrún Olgeirsdóttir
Kristín Sóley Ingvarsdóttir
Kristófer Guðni Ingvarsson
Ásgeir Bjarni Ingvarsson
Ester Brynjólfsdóttir
Örn Brynjólfsson
Guðmundur Þór Brynjólfsson

Birgitta Ásbjörnsdóttir
Askja, Hekla og Katla
Ragnheiður
Benediktsdóttir

Þökkum af alhug öllum þeim sem
sýndu samúð og vinarhug við andlát
og útför okkar elskulegu eiginkonu,
móður, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Huldu S. Þórðardóttur
Drápuhlíð 37, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 11B og 11E
á Landspítalanum við Hringbraut, Líknardeild
Landspítalans í Kópavogi, Karítas heimaþjónustu
og starfsfólki líknardeildar Landakotsspítala fyrir
fagmannlega og umhyggjusama umönnun
í veikindum hennar.
Jóhannes Gunnarsson
Jón Albert Sigurbjörnsson
Ómar Jóhannesson
Guðrún Jóhannesdóttir
Kristín Jóhannesdóttir
Gunnlaugur Jóhannesson

Lára Guðmundsdóttir
Inga Hannessdóttir
Magnús Rúnar Magnússon
Elín Þ. Pétursdóttir

Áratugur af tísku nefnist sýning Fatahönnunarfélags Íslands sem opnuð
verður í dag klukkan 17 í Gerðarsafni í Kópavogi af Hafsteini Karlssyni, formanni Menningar- og þróunarráðs Kópavogs. Tilefnið er notað til
að veita svonefnd Indriðaverðlaun í
fyrsta sinn. Þau eru kennd við Indriða
Guðmundssonar klæðskera, sem var
einn af stofnendum félagsins fyrir tíu
árum en lést 2006, aðeins fertugur að
aldri. „Indriði var merkur maður og
þekktur fyrir gæði og fagmennsku í
starfi. Okkur finnst við hæfi að heiðra
minningu hans,“ segir Brynhildur
Þórðardóttir, hönnuður og formaður
afmælisnefndar. Hún segir Epal hafa
styrkt félagið í gerð verðlaunagripsins en ekki fæst hún til að ljóstra því
upp hver hljóti hann. „Það kemur í ljós
síðdegis,“ segir hún sposk og bætir við
að Linda Björg Árnadóttir, fagstjóri
fatahönnunardeildar Listaháskóla
Íslands, afhendi verðlaunin og ávarpi
gesti.
Þrjátíu og átta fatahönnuðir af þeim
sjötíu sem starfa á landinu taka þátt
í sýningunni, auk þess sem gripir
til minningar um Indriða klæðskera
verða til sýnis. „Allir félagsmenn
höfðu tækifæri til að vera með,“ tekur
Brynhildur fram og segir þá hafa fjölbreytt starfssvið, sumir hanni undir
eigin merki, aðrir fyrir stór fyrirtæki
og enn aðrir fáist við búningahönnun í leikhúsunum og víðar. Jóna Hlíf
Halldórsdóttir myndlistarmaður er
sýningarstjóri. „Okkur fannst gaman
að fá sýn myndlistarmannsins á uppsetningu fata og fylgihluta, hún passar líka svo vel af því að sýningin er í
listasafni,“ segir Brynhildur.
Gróska hefur verið í fatahönnun
hér á landi þann áratug sem liðinn er
frá stofnun félagsins. „Það er bylgja í
heiminum í þessa átt,“ segir Brynhildur. „Norrænu löndin hafa lengi verið
þekkt fyrir vöruhönnun og eru alltaf að sækja í sig veðrið í fatahönnun.
Íslendingar eru þar engir eftirbátar.
Fatahönnunardeildin í Listaháskólanum hefur komið sterk inn og íslenskir
fatahönnuðir sækja líka menntun

FORMAÐUR AFMÆLISNEFNDAR Brynhildur er textíl- og fatahönnuður og rekur fyrirtækið Luka
Art Design ásamt manni sínum Rúnari Leifssyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

sína til Englands, Frakklands, Bandaríkjanna, Belgíu og Danmerkur svo
áhrifin koma víða að.“
Sýningin í Gerðarsafni stendur til

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vinarhug við andlát og útför ástkærs
eiginmanns, föður, tengdaföður, afa og
langafa,

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför okkar
elskulegu móður, tengdamóður, systur
ömmu og langömmu,

Gunnars Sæmundssonar

Þóru Níelsínu Helgu
Hákonardóttur

Birkihvammi 5, Kópavogi.

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki A-7
Landspítala Fossvogi fyrir einstaka umönnun
og hjartahlýju. Guð blessi ykkur öll.
Ásta Halldóra Ágústsdóttir
Ágúst Þ. Gunnarsson
Hólmfríður Sigurðardóttir
Ólafur S. Gunnarsson
Hulda B. Gunnarsdóttir
Helgi Valberg
Sigurlaug Gunnarsdóttir
Hafsteinn G. Haraldsson
Gunnhildur Gunnarsdóttir Rannver Eðvarðsson
Valdimar G. Gunnarsson
Katrín Einarsdóttir
Gunnar Gunnarsson
Anna María Bjarnadóttir
afabörn og langafabörn.

Grettisgötu 64, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólkið hjúkrunarheimilinu
Sóltúni. Guð blessi ykkur öll.
Helga Dagmar Jónsdóttir
Snjólaug Petrína Sveinsdóttir
Jónas Þór Jakobsson
Guðrún Margrét Sveinsdóttir
Auður Sveinsdóttir
Jóhann Valgeir Jónsson
Kristín Sveinsdóttir
Guðmundur Unnarsson
Áslaug Sveinsdóttir
Björn Grétar Þorsteinsson
Hákon Sveinsson
Haraldur Hákonarson
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur.

13. nóvember. Ýmsir viðburðir verða
um helgar meðan á henni stendur,
stefnumót við hönnuði, sýningarstjóraspjall og fyrirlestrar. gun@frettabladid.is

Elskulegur eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir og afi,

Bergur Jónsson
rafmagnsverkfræðingur,
Löngulínu 27, Garðabæ,

verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju þriðjudaginn
11. október kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á Hjálparsveit skáta í Reykjavík (landsbjorg.is),
MS-félagið (s.: 568 8620) eða aðrar líknarstofnanir.
Ingunn Guðmundsdóttir
Magnús Bergsson
Bergþóra Bergsdóttir
Jón Örn Bergsson
Ásgerður Bergsdóttir
og barnabörn.

Guðrún Elín Guðnadóttir
Reynir Þór Sigurðsson
Högni Sigurþórsson
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Brospinnar fyrir bættum aðbúnaði
Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur hlýhug og samúð við
andlát og útför ástkærrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Ragnheiðar Malmquist
Hjartardóttur
frá Lækjamóti í Fáskrúðsfirði.
Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Rósa Margrét
Steingrímsdóttir
lést á hjúkrunarheimilinu Grund 3. október sl.
Útför hennar verður frá Dómkirkjunni miðvikudaginn
12. október kl. 15.
Ásdís Hlökk Theodórsdóttir
Bolli Þórsson
Steingrímur Eyfjörð
Laufey Elíasdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Brospinnar verða seldir á völdum
stöðum um helgina og fram á Alþjóðageðheilbrigðisdaginn, sem er á mánudag. Þeir komu fyrst fram á sjónarsviðið í fyrra. Að baki þeim stendur
Brospinnafélagið,
sem er áhugahópur
um bættan aðbúnað á geðdeildum,
skipaður af starfsmönnum geðdeilda
Landspítala. Niðurskurður hefur haft
veruleg áhrif á starf
þeirra og starfsJÓRUNN
umhverfi, auk þess
FRÍMANNSDÓTTIR
sem geðdeildirnar
hafa verið í umræðunni fyrir slæman aðbúnað. Hópurinn ákvað að leggja
töluvert á sig í sjálfboðavinnu til þess
að bæta aðbúnaðinn. Brospinnarnir voru seldir í fyrsta skipti á götum
borgarinnar í fyrra og voru viðtökurnar góðar. Í kjölfarið var félagið
stofnað.
„Allur ágóði af sölu brospinnanna í
ár mun renna til geðdeilda Landspítalans til að bæta aðbúnað sjúklinga
og starfsfólks,“ segir Jórunn Frímannsdóttir, hjúkrunarfræðingur á
deild 12 á Kleppsspítala. „Þeir kosta
þúsund krónur stykkið og fást í fjórum gerðum. Þeir verða meðal annars

FYRIR FULLORÐNA OG BÖRN Brospinnarnir fást í fjórum mismunandi gerðum.

seldir í verslunarmiðstöðinni í Mjódd,
Í Kringlunni, á Eiðistorgi, í Holtagörðum og IKEA. Þá er hægt að nálgast þá
á vefnum www.brospinnar.is þar sem
söfnunarreikning er einnig að finna.“
Í tilkynningu frá félaginu segir:
„Þegar Kleppsspítali opnaði var eitt
af markmiðunum að búa hinum veiku
mannsæmandi dvalarstað. Stóra húsið,
sem stendur nú á Kleppi, var reist
skömmu eftir stríð en síðan hefur íbúðarhúsum, endurhæfingar- og skrifstofubyggingum verið bætt við. Geðdeildirnar við Landspítalann við Hringbraut
voru opnaðar árið 1979. Húsnæðiskostur Geðsviðs Landspítalans er því orðinn
áratugagamall. Það sem einu sinni var

nýtt, verður gamalt og þarf að endurnýja en ljóst er miðað við fjárhag ríkisins að svo mun ekki verða í náinni
framtíð.“
Þar segir einnig að starfsmönnum
Geðdeilda Landspítalans sé annt um
velsæld og vellíðan skjólstæðinga
sinna. Þeir vita sem er að það skiptir máli að skapa heimilislegt og hlýlegt umhverfi til þess að auka lífsgæði
notenda geðdeilda á meðan þeir liggja
inni. „Bæði innréttingar og húsmunir
á flestum deildum eru komnir til ára
sinna og margir upprunalegir og máðir
eftir því, auk þess sem umhverfið er
fremur stofnanalegt og hafa margir
notendur kvartað.“

Ætlaði alltaf að gera betur en aðrir
Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Gísli Kristjánsson
Keldulandi 11, Reykjavík,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð
laugardaginn 1. október, verður jarðsunginn frá
Fossvogskirkju mánudaginn 10. október kl. 13.00.

HaPP Lúxemborg var kjörinn besti heilsuveitingastaður Lúxemborgar á ráðstefnu
hjá Explorator þann 6. október en það fyrirtæki gefur
árlega út leiðbeiningarbók
um veitingahús borgarinnar. Frá árinu 1994 hefur
það veitt veitingastöðunum
verðlaun fyrir gæði matar
og þjónustu og í ár voru tæplega 600 veitingastaðir verið
heimsóttir af fulltrúum þess.

„Í ljósi mikillar matarmenningar og fjölda veitingahúsa í Lúxemborg er
viðurkenningin afskaplega
ánægjuleg. Til að mynda
eru hvergi jafn margir
Michelinstjörnu veitingastaðir á hvern íbúa og þar,“
segir Lukka Pálsdóttir sem
stofnaði fyrsta HaPP eldhúsið í kjallaranum heima
hjá sér árið 2006. Hún segir
viðurkenninguna koma á

óvart en kveðst samt alltaf hafa ætlað að gera vel og
helst betur en aðrir. „Það er
gaman að einhver skuli upplifa það þannig,“ segir hún
ánægjuleg.
HaPP rekur þrjá heilsuveitingastaði, tvo í Reykjavík, í Austurstræti og
Höfðatúni og þann þriðja í
Lúxemborg. Hjá fyrirtækinu starfa yfir 30 manns.
- gun

STJÖRNUVERT Lukka Pálsdóttir í
veitingastaðnum á Höfðatorgi en
hún opnaði fyrsta HaPPeldhúsið
í kjallaranum heima hjá sér
2006.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gísli Már Gíslason
Sigrún Sigurðardóttir
Halldóra Gísladóttir
Eiríkur Líndal
Anna Gísladóttir
Kjartan Örn Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Sveinbjörn Markússon
kennari,

verður jarðsunginn frá Laugarneskirkju
þriðjudaginn 11. október kl. 13.00.
Okkar ástkæri

Þorsteinn Steingrímsson
Eyjabakka 14, Reykjavík,

lést á heimili sínu miðvikudaginn 5. október.
Útförin auglýst síðar.
Kristrún Ellertsdóttir
Kolbrún Þorsteinsdóttir
Matthías Loftsson
Þorsteinn Rúnar Kjartansson Arna Huld Sigurðardóttir
Lilja Björg Kjartansdóttir
Erlendur Ingi Jónsson
og barnabarnabörn.

Elsku mamma okkar, tengdamamma,
amma og langamma,

Halldóra Eyjólfsdóttir
frá Tumakoti, til heimilis að
Vesturbrún 15, Reykjavík,

sem lést 2. október, verður jarðsungin frá Áskirkju
þriðjudaginn 11. október kl. 13.00.
Steinar Gunnbjörnsson
Þuríður Snorradóttir
Ásthildur Thorsteinsson
Gunnar Bjarnason
Helga Thorsteinsson
Margrét Thorsteinsson
Jón Sigurðsson
barnabörn og langömmubörn.

Anna Jónsdóttir
Bjartmar Sveinbjörnsson
Sigrún Sveinbjörnsdóttir
Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir
Ásta Björk Sveinbjörnsdóttir
Hrafn Sveinbjarnarson
Björn Ragnar Sveinbjörnsson
barnabörn og barnabarnabörn

Halldóra Kristín
Gunnarsdóttir
Brynjar Ingi Skaptason
Davíð S. Óskarsson
Sigurður Þórir Sigurðsson

Elsku fjölskylda og vinir,
hjartans þakkir til ykkar allra sem
sýndu okkur stuðning og vinarhug við
fráfall okkar elskulega sonar, kærasta,
bróður, mágs, dóttursonar og frænda,

Finns Dórs Þórðarsonar
Lúxemborg.
Þórhildur Hinriksdóttir
Þórður Sigurjónsson
Jess Andree
Sigurjón Þórðarson
Jóhanna Jakóbsdóttir
Ólöf Dís Þórðardóttir
Birgir Örn Björnsson
Harpa Rún Þórðardóttir
Rom Bucholtz
Ólöf Jóhannsdóttir
Þórður Ingi, Ari, Daniel Snær, Matthis og Björn Hinrik.

Majken Hammer

Okkar ástkæra eiginkona, móðir,
tengdamóðir og amma,

Herdís Jónsdóttir
kennari,
Auðbrekku 29, Kópavogi,

lést á heimili sínu að kvöldi þriðjudagsins 4. október.
Jarðarförin fer fram frá Digraneskirkju föstudaginn
14. október kl. 15.00.
Halldór Snorri Gunnarsson
Berglind Björk Halldórsdóttir, Hannes Þór Baldursson
Svanhildur Sif Halldórsdóttir, Hjalti Geir Pétursson
Lovísa Lára Halldórsdóttir, Ársæll Rafn Erlingsson
Gunnar Már Halldórsson og ömmubörnin þrjú.

Innilegar þakkir til þeirra fjölmörgu
sem sýndu okkur fjölskyldunni samhug
og vináttu við andlát okkar ástkæru

Fjólu Guðmundsdóttur
frá Böðmóðsstöðum í Laugardal, áður
húsfreyju að Auðbrekku í Hörgárdal.

Sérstakar þakkir sendum við Heimahlynningu á
Akureyri og starfsfólki á Lerki- og Beykihlíð fyrir
einstaka umönnun og alúð í veikindum hennar.
Karólína Stefánsdóttir
Höskuldur Höskuldsson
Guðmundur Valur Stefánsson Adelia Santos Mondlane
Valþór Stefánsson
Anna Sigurbjörg Gilsdóttir
Lilja Stefánsdóttir
Hörður Hafsteinsson
Hildur Stefánsdóttir
Guðjón Magni Jónsson
Gunnhildur Fjóla Valgeirsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.
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HVAÐ HAFA LJÓN STÓRAR TENNUR? Er geimurinn endalaus? Svör
krakkar@frettabladid.is

við þessum og fleiri spurningum eru á vísindavef Háskóla Íslands, sem er
tilvalinn fyrir fróðleiksþyrsta krakka. Slóðin er www.visindavefur.hi.is/

RÓSENBERG MÁ ALLS,
ALLS EKKI SJÁ ÞETTA
Álfurinn Skotta verður í Stundinni okkar í vetur ásamt vini
sínum Rósenberg, sem verður önugur ef hann er kallaður
annað en skoffín. Hún er nýflutt og er búin að banka upp
á hjá öllum í blokkinni og knúsa.
Hvað heitirðu? Sunna Karítas Oktavía Torfhildur
Tildurrófa Aðaldal. En ég er alltaf kölluð Skotta.
Ég er ekki með skott eða neitt svoleiðis. Ég er
bara alltaf eitthvað að... skottast!
Hvar áttu heima? Ég er frá álfheimum en bý núna í
blokk í Álfheimum í mannheimum.
Hvað heita bestu vinir þínir? Besti vinur minn er eiginlega Rósenberg. En svo á ég tvo nýja vini sem heita Ása og
Gunnar. Þau koma stundum í heimsókn til mín.
Þú ert nýflutt og ert að taka upp úr kössum – hvað leynist
í kössunum þínum? Spiladósin mín og svo allir kökubaukarnir mínir. Svo er það steinasafnið mitt og skuggsjáin
mín, sem ég nota meðal annars til að ná upplýsingum úr
loðinlumpunum sem pabbi sendir.
Þekkirðu einhvern í blokkinni sem þú ert flutt í? Já, alla!
Það fyrsta sem ég gerði þegar ég flutti inn var að banka
á allar dyr og faðma íbúana.
Hvað borðarðu í morgunmat? Hmmm. Ég er mjög hrifin af ávöxtum. Svo finnst mér góðgæti óskaplega gott.
Það eru sérstakar álfasmákökur sem pabbi minn bakar.
Horfirðu einhvern tímann á sjónvarpið og hvað horfirðu
þá á? Ég á ekki svoleiðis en ég hef heyrt Gunnar tala um
það. Líklega verð ég að fara að kynna mér það almennilega.
Hvað ætlarðu að gera í dag? Í dag ætla ég að klára að setja
dagblaðið mitt saman og prenta það. Svo dreifi ég því í
fyrramálið. Það heitir Gleðitíðindi og er mjög skemmtilegt blað, þótt ég segi sjálf frá.
Hvers óskarðu þér í afmælisgjöf? Mig langar í ný
gúmmístígvél. Það kom gat á mín og það er svolítið
óþægilegt að vera í lekum stígvélum.
Móðir býr til kvöldmat og
lætur son sinn Konráð vita að
hann sé til. „Flýttu þér nú, viltu
ekki heita pitsusneið?!“
Konráð var ekki seinn til svars:
„Nei, ég vil bara heita Konráð.“
Einu sinni voru tveir tómatar að
labba yfir götu. Allt í einu krýpur annar tómaturinn niður á
jörðina og lýtur höfði. Hinn spyr
hvað hann sé eiginlega að gera.
Sá krjúpandi svarar: „Votta látnum bræðrum okkar virðingu.“

Gréta kemur heim eftir fótboltaæfingu.
Móðir hennar: „Hvernig gekk?“
Gréta: „Vel. Ég skoraði sex
mörk.“
Móðirin: „Hvernig fór leikurinn?“
Gréta: „Þrjú-þrjú.“
Maður við þjón á veitingastað:
„Ég er búinn að bíða í klukkutíma eftir skjaldbökusúpunni
minni!“
Þjónninn: „Þú veist hvað
skjaldbökur eru hægfara.“

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Allt í myrkri?
Snemma morguns dreifa um
450 blaðberar pósti og
Fréttablaðinu heim til
lesenda.

Til að tryggja öryggi blaðbera
og dreifingu þarf lýsing að
vera til staðar og aðkoma
að póstlúgu í lagi.

Höfum útiljósin kveikt.

Hvað kanntu sem enginn annar kann? Ég kann að blanda ótrúlega góðan og fallega bláan ávaxtasafa sem bragðast mjög vel
með góðgæti. Ég bjó uppskriftina til sjálf!
Hvort finnst þér skemmtilegra í sveit eða borg? Bæði hafa sína
kosti. Í borginni er svo margt fólk. Mér finnst fólk nefnilega svo
skemmtilegt. Svo er yfirleitt aðeins rólegra í sveitinni, sem er
gott líka. Mér finnst líka gott að hafa mikið af gróðri í kringum mig.
Er úlfurinn þinn góður? Eða er þetta ekki annars úlfur?
Uss, hann má alls ekki sjá þetta! Hann er alls, alls ekki
úlfur og ekki köttur og ekki hundur. Rósenberg er nefnilega skoffín, sem þýðir að mamma hans var læða og pabbi
hans refur. Hann verður mjög önugur ef einhver segir
að hann sé eitthvað annað en skoffín.

Logi og Glóð heimsækja leikskólana
Slökkviálfarnir Logi og Glóð eru sérlegir aðstoðarmenn
slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu. Nú eru þau á ferðinni með slökkviliðinu um bæinn og ætla að heimsækja
leikskólabörn í 160 leikskólum.
Logi og Glóð fræða krakkana og starfsfólkið á leikskólunum um eldvarnir og starf slökkviliðsmanna
og minna líka foreldra á að hafa eldvarnir í lagi á
heimilinu. Slökkviliðsmennirnir hitta elsta árganginn
í hverjum leikskóla og sýna þeim ýmsan búnað sem þeir
nota við að slökkva eld. Þá fá krakkarnir að gjöf ísskápasegul og plakat með mynd af Loga og Glóð. Krakkarnir fá
líka möppu sem heitir Slökkviliðið mitt með alls konar
skemmtilegum verkefnum til að taka með heim.

Með fyrirfram þökk,
Slökkviálfarnir Logi og Glóð heimsækja
leikskólakrakka með slökkviliðinu.
Sími: 585 8300 www.postdreifing.is
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LÁRÉTT
2. krukka, 6. mannþvaga, 8. stykki,
9. raus, 11. stór, 12. afspurn, 14.
brennivídd, 16. samtök, 17. sigað, 18.
frjó, 20. í röð, 21. lokka.

11

LÓÐRÉTT
1. eins, 3. í röð, 4. miðla, 5. hallandi,
7. samsíða, 10. arinn, 13. keyra, 15.
málmur, 16. máttur, 19. pípa.

13

14

Opið bréf til Boltalands
BAKÞANKAR
æri íþróttafréttamaður. Takk fyrir
Atla Fannars
að bjóða mér að vera gestur í knattBjarkasonar spyrnuþættinum Boltaland.

K

MIG langar miklu frekar að segja áhorfendum þáttarins frá því hvað ég hef gert
fyrir borgarbúa. T.d. var ég í mjög flottri
hljómsveit sem kom reglulega fram í
Reykjavík og vann að því að gera tónleikamenningu framúrskarandi hér í borg.

15

LAUSN

21

19

20

SVO er ég líka að gera áhugaverða hluti hjá
Fréttablaðinu, en þar sé ég um að skrifa
fréttir af fólki frá skrifstofu blaðsins
hér í Skaftahlíð. Annað sem ég held að
fólk hafi áhuga á að heyra mig tala um
er uppgangur íslenska fjárhundsins í
Bandaríkjunum – en ég hef skrifað margar fréttir af þessari lífsglöðu skepnu, við
mikinn fögnuð.

LÁRÉTT: 2. krús, 6. ös, 8. stk, 9. mas,
11. há, 12. umtal, 14. fókus, 16. aa,
17. att, 18. fræ, 20. aá, 21. laða.

18

17

LÓÐRÉTT: 1. sömu, 3. rs, 4. úthluta,
5. ská, 7. samfara, 10. stó, 13. aka, 15.
stál, 16. afl, 19. æð.

16

SÍÐUSTU ár hef ég líka styrkt
fjöldann allan af góðgerðasamtökum. Hún Malleswari á
Heimili litlu ljósanna á Indlandi
fær mánaðarlegar greiðslur
frá mér, Krabbameinsfélagið
líka. Svo hafa lamaðir, heyrnarlausir og lesblindir notið góðs
af örlæti mínu ásamt björgunarsveitum landsins í gegnum árlega
neyðarkallasölu. Er það ekkert
merkilegt í þínum augum?

ÉG er líka mikill sælkeri með víðtæka
þekkingu á matargerð – la cuisine!
Ég elda fyrir mig og aðra mér til
skemmtunar, yndisauka og næringar.
Fyrir vikið hef ég notið hylli í vinahópum,
hjá fjölskyldu og jafnvel tengdamæðrum.
Af hverju viltu ekki ræða við mig um það?
OG hvað með einskæran áhuga minn á
tekkhúsgögnum? Ég hef vaktað verslanir
og markaði, hangið tímunum saman á
vefsíðum, boðið í hluti og keyrt landshorna á milli til að sækja dýrgripina. Íbúð
mín hefur notið góðs af þessum áhuga
og lyktar af ríkulegum gömlum viði. Ég
gæti nefnt ýmis önnur áhugamál, eins og
þjóðfána og hummusgerð ásamt söfnun
og framleiðslu á geitaosti – en þér finnst
kannski knattspyrna merkilegri en allt
þetta.

SVO nei, ég er ekki til í að koma í þáttinn
þinn og tala um knattspyrnu. Því ég held
að fólki sé alveg nokkuð sama um hvað
ég hef að segja um boltaleiki nokkurra
oflaunaðra prímadonna og hver af þeim
skoraði flottasta markið. Kannski samstarfsmenn mínir hjá Fréttablaðinu eða
strákarnir í hljómsveitinni minni sálugu hafi eitthvað frábært að segja við
áhorfendur þáttarins?
KVEÐJA, Atli Fannar.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Hæ Jói! Er
laust hér?

Góður!

Eh...

Það var þegar
Jæja, það
við eyddum nótt
er langt
saman. Manstu,
síðan
við drukkum
síðast...
kaktus-líkjör og
hvenær
enduðum kvöldið
var það
í grjónasekk á
aftur?
gólfinu í eldhúsinu! En ég vaknaði
ein Jói...

Já... ég var
kallaður í
sérsveitina á
Balkanskaga!

Nú? Lea
sagði að
þú hefðir
farið með
útlendingaÞað getur alveg hersveitinni
verið. Ég skaut á til Angóla!
allt sem hreyfðist
Já, það sá
á þessum
maður.
tíma!

Má bjóða
turtildúfunum eitthvað
að drekka?

Tvö glös af
Nei
kaktuslíkjör!
nei
Við erum
að rifja upp
gamla tíma!

TIL STRYKTARFÉLAGA OG VINA
KRÝSUVÍKURSAMTAKANNA
■ Gelgjan

Í tilefni 25 ára afmæis Krýsuvíkursamtakanna
er opið hús í Krýsuvíkurskóla sunnudaginn
16 október frá kl. 14 og 17.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

... Google?!
Við máttum
teljast heppin ef við
fengum bókasafnskort!

Foreldrar okkar
vinna allt sitt líf til að
auðvelda okkur
hlutina.

Hlökkum til að sjá ykkur!

Þegar
okkur tekst svo vel
til halda þeir fyrirlestur
um hversu gott við
höfum það.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Ég þekki þessa
sögu ekki alveg
nógu vel en
ég veit að hún
endar fallega.

MEÐGÖNGUSUND
Sundleikﬁmi hjá sjúkraþjálfurum
Dagtímar á Hrafnistu í Reykjavík
Síðdegistímar á Boðaþingi í Kópavogi
Kvöldtímar á Reykjalundi í Mosfellsbæ

S. 412 3253

www.medgongusund.is
medgongusund@medgongusund.is

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ein sinn va...

Rauðhett fór til ömm
sinn ljót úlf endir.

Þriðja barnið fær alltaf
stystu sögurnar.

SMÁRATORGI
VIÐ OPNUM KL. 10:00 Í DAG OG KL. 12:00 Á SUNNUDAG

ÚTSÖLUMARKAÐUR

LEIKFÖNG, DVD OG BÆKUR Á SÚPER VERÐI

DVD

83%

75%

AFSLÁTTUR

989

AFSLÁTTUR

690 kr.

Verð áður 3.980 kr.

KRÓNUR

990 kr.

Verð áður 3.980 kr.

80%
AFSLÁTTUR

79%
AFSLÁTTUR

75%
AFSLÁTTUR

690 kr.

Verð áður 3.280 kr.

Tilboðin
gilda
á meðan
birgðir endast
Tilboðin
gilda
út mars
2010

990 kr.

Verð áður 3.990 kr.

990 kr.

Verð áður 4.980 kr.

Sími
580 0000 + www.a4.is
Sími 580 0000 + Fax 580 0001
+ sala@a4.is
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ÞÓRDÍS OG EMMALYN BEE Þórdís Björnsdóttir skáld les úr skáldsögunni Yfir ystu brák á Alþjóðlegu ljóða-

menning@frettabladid.is

hátíðinni í Nýlistasafninu í kvöld. Bókin skiptist í þrjá hluta og er skrifuð í nafni persónunnar Emmalyn Bee, sem er
hugarfóstur Þórdísar. Á ljóðahátíðinni les Þórdís úr síðasta hlutanum, sem er saga froskmúsarinnar Zúrkofs. Þórdís
sendi síðast frá sér bókina Sónata fyrir svefninn, sem kemur út í Þýskalandi eftir helgi.

HAFÐI ÞÖRF FYRIR AÐ SKIPTA UM TEMPÓ
Ólafur Gunnarsson hefur hingað
til verið kunnur fyrir skáldsögur
sem eru stórar í sniðum. Nú hefur
hann söðlað um og sendir frá sér í
vikunni sitt fyrsta smásagnasafn,
Meistaraverkið og fleiri sögur.
Fyrir nokkrum árum skrifaði Ólafur Gunnarsson rithöfundur innblásinn pistil á heimasíðu Forlagsins til varnar smásögunni, þar
sem hann brýndi höfunda jafnt sem útgefendur til að gera sitt til að auka veg hennar.
Nú í vikunni lagði Ólafur sín lóð á vogarskálarnar þegar hann sendi frá sér Meistaraverkið og fleiri sögur, safn fjórtán smásagna.
Þetta er fyrsta smásagnasafn Ólafs, sem
fram til þess hefur einbeitt sér að stórum
skáldsögum, á borð við Tröllakirkju, Öxina
og jörðina og Dimmar rósir. Spurður hvort
hann hafi meðvitað verið að bregðast við
eigin herhvöt segir hann svo ekki vera.
„Ég hef skrifað smásögur, reyndar fyrir
allmörgum árum, sem hafa birst hér og þar.
Síðustu ár hef ég skrifað mikið af skáldsögum sem eru á bilinu 200 til 500 blaðsíður og taka þrjú, jafnvel fjögur ár í vinnslu.
Ég hafði einfaldlega þörf fyrir að breyta um
tempó og vildi spreyta mig á smásagnaforminu á nýjan leik. Ég átti ansi margar hugmyndir niðurpunktaðar og vildi sjá hvar ég
stæði, hvort ég gæti skrifað smásögur sem
ég væri sáttur við að kæmu út á bók.“
Ólafur segir smásöguna strangt form
sem krefjist mikils valds á efnistökunum,
svo hægt sé að þjappa efni sem gæti jafnvel
dugað í heila skáldsögu niður í nokkrar blaðsíður. Var ekkert erfitt fyrir Ólaf að trappa
sig af?
„Nei, í sjálfu sér ekki. Skáldskapur snýst

alltaf um að velja og hafna og þegar maður
er á annað borð búinn að ákveða hvað
maður ætlar að gera við efnið skrifar maður
einfaldlega í það form sem hentar.
Smásagan hefur líka það fram yfir skáldsöguna að það kemur fljótt í ljós hvort hún
gangi upp. Þegar maður skrifar skáldsögu
getur maður skrifað 150 síður og skyndilega áttað sig á því að þær eru einskis virði.
Með smásöguna þarf maður ekki að sitja
við í nema einn tvo daga til að sjá hvort hún
virki.“
Elsta sagan í bókinni er frá 1998 en flestar
voru þær skrifaður á undanförnum tveimur
árum. Þær gerast á ólíkum tímum, nokkrar
á stríðs- og eftirstríðsárunum, sem Ólafur
játar að sér þyki spennandi tímabil, og
sumar þeirra byggja lauslega á raunverulegum atburðum, til dæmis þegar Rod Stewart tróð upp á Broadway við krýningu ungfrúr Íslands 1985. Ólafur áréttar sérstaklega
á titilsíðu að sögurnar séu skáldskapur og
hafi ekkert með sagnfræði að gera.
„Ég hef stundum séð ástæðu til að gera
það, til dæmis í þríleiknum Tröllakirkju,
Blóðakri og Vetrarferðinni, vegna þess
að ég vil hafa fullt skáldsagnarlegt frelsi.
Þegar ég síðan gaf út Dimmar rósir 2008
höfðu hins vegar svo margir sagt við mig
að þessi klásúla væri óþarfi svo ég ákvað
að sleppa henni í þeirri bók. Það tókst ekki
betur en svo að ég var stundum stoppaður
úti á götu og bent á að ég færi ekki rétt með
hverjir hefðu verið í hljómsveitinni Eik eða
að Kinks hefðu ekki leikið heila hljómleika í
Glaumbæ, eins og ég lét þá gera.
Mér finnst stundum gleymast á Íslandi
að það er grundvallarmunur á sagnfræði og
skáldskap og ég er bara að troða upp í það
gat. Ég vona að minnsta kosti að fólk fari
ekki að hringja í mig til að benda á að það

ÓLAFUR GUNNARSSON „Smásagan hefur líka það fram yfir skáldsöguna að það kemur fljótt í ljós hvort hún

gangi upp. Þegar maður skrifar skáldsögu getur maður skrifað 150 síður og skyndilega áttað sig á því að
þær eru einskis virði.“
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

hafi verið Björgvin Halldórsson sem söng
með Rod Stewart á Broadway 1985, en ekki
þessi söngvari sem ég bý til og á ekkert skylt
við Björgvin.“
Stílbrögð sagnanna eru ólík, ein sagan er
sögð í glettnislegum gleðisögustíl og aðra
einkennir hart raunsæi.
„Ég hafði nokkuð skýrar hugmyndir um

hvernig stíll hæfði hverri sögu,“ segir Ólafur. „Í einni sögunni, Dauði hermannsins,
reyni ég til dæmis að kallast á við uppáhaldið mitt í smásagnagerð; hún er að minnsta
kosti skrifuð eins og ég ímynda mér að Hemingway hefði leitast við að hafa hana – án
þess að ég ætli að skipa mér á bekk með
þeim meistara.“
bergsteinn@frettabladid.is

Tónleikar ★
Phantom of the Opera
Bein útsending frá Royal Albert Hall í Háskólabíói

Skerandi öskur
Óperan hefur löngum haft á sér þann stimpil að hún sé fyrst og
fremst fyrir fína fólkið. En óperur í nýjum og alþýðlegri umbúðum
hafa verið áberandi í menningarlífinu undanfarið. Þetta eru óperusýningar frá stórum erlendum óperuhúsum, sem eru sýndar í bíóhúsum í Reykjavík í beinni útsendingu. Það er bráðsniðugt. Maður
getur farið á óperusýningu í hæsta gæðaflokki fyrir þokkalega viðráðanlegt verð án þess að vera í jakkafötum með bindi. Og borðað
popp.
Á sunnudaginn var boðið upp á slíka sýningu í sal 1 í Háskólabíói.
Þetta var Óperudraugurinn eftir Andrew Lloyd Webber í sérstakri
afmælisuppfærslu. Nú eru 25 ár liðin síðan þessi sívinsæli söngleikur var frumsýndur. Einvalalið kom að sýningunni, sem var í Royal
Albert Hall í London.
Nokkuð var gert úr því í fjölmiðlum að Garðar Thór Cortes
myndi koma þar fram. Ég hugsa að margir hafi skilið það þannig að
hann væri í stóru hlutverki í sýningunni.
Svo reyndist ekki vera. Garðar Thór var í mjög smáu hlutverki og
það rétt sást í hann. Það litla sem maður heyrði gaf samt til kynna
að hann væri í góðu formi, svo hann má vera stoltur af frammistöðunni. Og það er auðvitað heiður að taka þátt í uppfærslu í beinni
útsendingu í hvorki meira né minna en 750 bíóhúsum víðs vegar um
heiminn. Enginn smáræðis menningarviðburður, það.
En ég varð samt fyrir gífurlegum vonbirgðum. Ekki með Garðar,
og ekki með uppfærsluna almennt, sem var glæsileg í alla staði.
Nei, það var sýningin í Háskólabíói sem var fyrir neðan allar
hellur. Fyrir hlé var hljóðið svo hátt stillt að þegar söngkonurnar tóku hvellar sópranaríur þurfti maður að halda fyrir eyrun.
Söngurinn var svo skerandi að það var beinlínis sársaukafullt. Auk
þess var hljóðið almennt alls ekki gott, nauðsynlegur tærleiki var
ekki til staðar. Hljómurinn var mattur og skítugur, og það marraði
í hátölurunum.
Maður spurði sjálfan sig hvar sýningarstjórinn var. Í hlénu virðist einhver hafa kvartað, því hljóðstyrkurinn var orðinn viðunandi
þegar sýningin byrjaði aftur. En hljóðið var samt ekkert sérstakt.
Það vantaði líka tærleikann eftir hlé. Munurinn á þessu og að heyra
sungið í virkilega góðum græjum var sláandi.
Nú veit ég ekki hvers vegna. Sennilega er hljóðkerfið í sal 1 í
Háskólabíói bara ekki hannað fyrir svona tónlist. En svo er líka
hugsanlegt að útsendingin hafi ekki verið nægilega góð. Mér finnst
það þó ólíklegt. Í öllu falli var útkoman í Háskólabíói meira og
minna ómöguleg.
Jónas Sen
Niðurstaða: Stórkostleg sýning sem gersamlega misheppnaðist í hátölurum
Háskólabíós.
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Völuspá
A Nordic Food Expedition
- Heimsfrumsýning -

„Fullnægðu öllum
skilningarvitum“

„Það besta í norrænni
matarlist borið fram
í undraverðri sýningu“

Ný og einstök túlkun á spádómi völvunnar. Sýningin
Hugmynd og sjónrænt efni
'RUWH+ROEHN0HWWH6LD0DUWLQXVVHQ
$OHWWH6FDYHQLXV0DUWLQ7XOLQLXV
Leikstjóri
0DUWLQ7XOLQLXV
Hönnun sviðsmyndar
'RUWH+ROEHN
Matreiðslumenn
0HWWH6LD0DUWLQXVVHQ
*XQQDU.DUO*tVODVRQ
Leikritahöfundur
Alette Scavenius

er ferðalag um heima skilningarvitanna þar sem landamæri
hefðbundinnar leiksýningar og máltíðar eru könnuð og þeim ögrað.
Um er að ræða undraverða sýningu þar sem öll skilningarvitin
VSLODVDPDQVMyQKH\UQRJWLOÀQQLQJRJVYRDXêYLWDêEUDJê
og ilman. Sýningin er sett upp sem ferðalag um fagra byggingu
$OYDUV$DOWRVRJQiQDVWDXPKYHUÀKHQQDU0DWXULQQtVøQLQJXQQL
HUVNLSXODJêXUDIGDQVNDPDWUHLêVOXPHLVWDUDQXP0HWWH6LD
0DUWLQXVVHQVHPKHIXUPDVOHJLêtJHJQPHê0DGHOHLQHV
0DGWHDWHUt.DXSPDQQDK|IQRJPDWUHLêVOXPHLVWDUD',//
*XQQDUL.DUOL*tVODV\QL
Örfáar sýningar
Til að kaupa miða: www.midi.is
Upplýsingar á:
www.norraenahusid.is
sími +354 551 7030

Sýningin fer fram á íslensku og ensku og er aðeins ætluð fullorðnum. Seldir eru 24 miðar á hverja sýningu.
9HUêNU,QQLIDOLêPDUJUpWWDPiOWtêPHêGU\NNMXP

8. október 2011 LAUGARDAGUR

58

➜ Opnanir

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

14.00 Sýning með myndum Kristínar

Laugardagur 8. október 2011
➜ Tónleikar
12.00 Björn Steinar Sólbergsson

organisti spilar á tónleikum í Hallgrímskirkju. Aðgangur er ókeypis.
19.00 Helgi Björns og Reiðmenn
Vindanna halda tvenna stórtónleika í
Háskólabíói. Fyrri hefjast kl. 19 og þeir
seinni kl. 23. Miðaverð er kr. 4.990.
20.00 25 ára afmælis- og útgáfutónleikar Greifanna í Hofi. Sérstakir gestir
eru Felix Bergson og Bergþór Pálsson.
Miðaverð er kr. 3.900.
21.00 Ourlives, Vigri, Pétur Ben og
Eberg spila á tónleikum á Gauki á
Stöng. Aðgangseyrir er kr. 1.500.
22.00 KK og Maggi Eiríks halda
tónleika á Café Rosenberg.

Íbúðir óskast
Kópavogsbær óskar eftir að kaupa
einstaklings, tveggja og þriggja herbergja
íbúðir í Kópavogi.
• Íbúðirnar þurfa að vera nýjar, nýlegar eða í
byggingu.
• Hámarksverð er 240.000 kr./m2 (birt stærð),
miðað við fullbúna íbúð.
• Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði
sem er eða hafna öllum.
Tilboðum skal skila í þjónustuver
Kópavogsbæjar Fannborg 2. eigi síðar en 19.
október 2011 merkt „tilboð í félagslegar íbúðir
í Kópavogi“.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

MEIRI SKEMMTUN
Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

22.00 Hjómsveitin Bloodgroup spilar
ásamt bresku hljómsveitunum Spaceships are Cool og Yunioshi á Græna hattinum. Miðaverð er kr. 2.500.
22.00 Í tilefni afmælis John Lennon
koma Bítladrengirnir Blíðu, Gunnar
Þórðarson, Andrea Gylfadóttir, Björgvin
Ploder, Þórður Árnason, Kormákur
Bragason, Gísli Helgason og Helga Völundardóttir fram á Obladi Oblada við
Frakkastíg. Aðgangseyrir er kr. 1.500.
22.00 Félagið Ísland-Palestína
stendur fyrir tónleikum á Faktorý.
Fram koma hljómsveitirnar Reykjavík!,
Prins póló, Blaz Roca & Sesar A, Nolo,
Futuregrapher. Frjáls framlög, sem
renna í neyðarsöfnun fyrir íbúa herteknu svæðanna.

Rögnu úr Hávamálum opnar í Norræna
húsinu.
14.00 Margrét Jónsdóttir, Ragnheiður
Guðjónsdóttir og Steinunn Guðmundsdóttir opna myndlistarsýningu á Víkinni
sjóminjasafninu, Grandagarði 8.
15.00 Sýningin Fyrirbrigði með
verkum kanadíska listamannsins Jude
Griebel opnar í sal Íslenskrar grafíkur.
16.00 Sýningin Hið daglega blek á
verkum Arndísar Bjarkar Marinósdóttur opnar í Galleríi Tukt í Hinu Húsinu.
16.00 Sýning Ragnars Jónassonar,
Rætur, opnar í Galleríi Ágústi.

tónleika á Gauki á Stöng. Aðgangur er
ókeypis.

➜ Leiklist
14.00 Möguleikhúsið sýnir barna-

leikritið Gýpugarnagaul í Gerðubergi.
Miðaverð er kr. 2.000.
14.00 Barnaleikritið Kallinn sem gat
kitlað sjálfan sig sýnt í Norðurpólnum.
Miðaverð er kr. 1.900.
14.00 Fúsi Froskagleypir er sýnt
í Gaflaraleikhúsinu. Miðaverð er kr.
2.000.
16.30 Leikfélagið Peðið sýnir óperuna Bjarmaland - rísandi land eftir Jón
Benjamín Einarsson í leikstjórn Andreu
Gylfadóttur á Gallerí - Bar.

➜ Sýningar
19.00 Sýningin Söngleikir með Margréti Eir hefst í Tjarnarbíói.
Hún syngur lög úr
söngleikjum ásamt
valinkunnum gestasöngvurum. Hægt
er að panta borð og
snæða kvöldverð matreiddan af Friðriki
V fyrir sýningu
kl. 19. Sýningin
hefst kl. 20.
Miðaverð er
kr. 3.200 en
með mat
inniföldum
er það kr.
5.400.

➜

Hönnun Og Tíska

17.00 Fatahönnunarfélag Íslands

opnar afmælissýningu félagsins í Gerðubergi. Linda Björg Árnadóttir, fagstjóri
við Listaháskóla Íslands, mun afhenda
Indriðaverðlaunin í fyrsta sinn.

➜ Dansleikir
23.00 Hljómsveitin Sixties með dans-

leik á Players. Miðaverð er kr. 1.500.

➜ Tónlist

20.00 Sómi þjóðar sýnir Gálmu,

nýtt íslenskt leikverk í Norðurpólnum á Seltjarnarnesi. Miðaverð
er kr. 1.800.
20.00 Hjónabandssæla er sýnd í
Gamla Bíói. Miðaverð er kr. 4.300.

➜ Félagsvist
14.00 Félagsvist spiluð í Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir velkomnir.
➜ Síðustu Forvöð
14.00 Á síðasta degi sýningarinnar

Ásfjall í Þjóðminjasafni Íslands mun
Ágústa Kristófersdóttir sýningarstjóri
leiða gesti um sýninguna.

➜ Leiklist

22.00 Rvk Soundsystem spilar reggí á
Hemma og Valda.
23.30 Dj Addi Intro þeytir skífum á
Prikinu.
23.00 Alfons X stjórnar tónlistinni á
Kaffibarnum.

15.00 MÍR sýnir í salnum Hverfisgötu
105 tvær heimildarmyndir. Það eru
Olíuborg á hafi úti og framúrstefnan í
Rússlandi. Aðgangur er ókeypis.

14.00 Fúsi Froskagleypir er sýnt í

➜ Fyrirlestrar

➜ Sýningarspjall

14.00 Finnski hönnuðurinn Pia Holm
flytur fyrirlestur í Hönnunarsafni Íslands.

15.00 Sigríður Melrós Ólafsdóttir
sýningarstjóri ræðir um verk Arnars
Herbertssonar, JBK Ransu og Davíðs
Arnar Halldórssonar sem eru til sýnis í
Listasafni Árnesinga undir yfirskriftinni
Almynstur. Aðgangur er ókeypis.

Gaflaraleikhúsinu. Miðaverð er kr. 2.000.
18.00 Leikfélagið Peðið sýnir óperuna
Bjarmaland - rísandi land eftir Jón
Benjamín Einarsson í leikstjórn Andreu
Gylfadóttur kl. 20 og örverkið Ægir, Ægir
og Ægir (saga af þremur rasshausum)
eftir Björgúlf Egilsson í leikstjórn Lísu
Pálsdóttur kl. 18 á Gallery-Bar.
20.00 Nemendaleikhús Listaháskóla
Íslands sýnir Á botninum í Smiðjunni.
Miðaverð er kr. 1.500.
20.00 Sýningin Alvöru menn í Austurbæ. Miðaverð er kr. 3.500.

➜ Listahátíð
13.00 Listahátíðin Oktov stendur yfir
helgina í Gallery-Bar, Hverfisgötu 46.
Tónleikar og ýmsar uppákomur.

➜ Útivist
10.00 Hjólreiðaferð frá Hlemmi á
vegum LHM.is. Hjólað í 1 til 2 tíma um
borgina. Þátttaka er ókeypis.
➜ Uppistand
23.00 Benni B-Ruff og Jónas Jay-O

með uppistand á Vegamótum.

➜ Tónlistarhátíð
12.15 Kórinn Hljómeyki með tónleika

í Norðurljósum kl. 12.15. Miðaverð er
kr. 2.500. Kammertónleikar í Kaldalóni
kl. 15. Miðaverð er kr. 2.500. Stórtónleikar í Eldborgarsal. kl. 19. Miðaverð
er kr. 2.900. Tónleikarnir eru á dagskrá
Norrænna músíkdaga.

Sunnudagur 9. október 2011
➜ Tónleikar

Tækniþróunarsjóður

16.00 Garðar Thór Cortes, Valgerður G.

● Markáætlunin skiptist í þrjá ﬂokka og verða veittir styrkir til verkefna á sviði
menntamála, heilbrigðismála eða orku- og umhverﬁsmála
● Umsækjendur skulu vera fyrirtæki í samstarﬁ við opinberan kaupanda sem ber hluta
kostnaðar við verkefnið
● Verkefnin verða að stuðla að sparnaði í opinberum rekstri
● Forsenda fyrir aðkomu Tækniþróunarsjóðs er að fyrir liggi vel mótuð hugmynd
um hagnýtt gildi og líklegan ávinning
● Umsóknarfrestur er til kl. 17.00 þann 1. nóvember nk.
Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar um reglur eru á vefsíðu
Rannís www.rannis.is

H N OTS KÓ G U R g r afís k h ö n n u n

Markáætlun um klasasamstarf:
Betri lausnir fyrir minna fé

Guðnadóttir, Eiríkur Hreinn Helgason,
Krystyna Cortes og karlakórinn Þrestir
koma fram á tónleikum í Salnum.
Miðaverð er kr. 2.500.
16.00 Systurnar Sigga, Beta og Elín
koma fram á tónleikum í Merkigili á
Eyrarbakka. Frjáls framlög þegin.
18.15 Lilja Eggertsdóttir sópran heldur
ljóðatónleika í Norræna húsinu ásamt
Helgu Bryndísi Magnúsdóttur píanóleikara. Aðgangseyrir er kr. 1.500.
20.00 Guðný Guðmundsdóttir, fiðluleikari og Peter Maté píanóleikari, koma
fram í Hafnarborg á árlegu tónleikaröðinni Tríó Reykjavíkur. Sérstakur gestur
er Sigurður Ingvi Snorrason klarínettuleikari. Miðaverð er kr. 2.400.
21.00 Bloodgroup spila á tónleikum
með bresku hljómsveitunum Yunioshi
og Spaceships Are Cool í Sláturhúsinu á
Egilsstöðum. Miðaverð er kr. 1.500.
21.30 Lame Dudes með útgáfu-

➜ Heimildamyndir

➜ Uppákomur
18.30 Friðarsúlan í Viðey verður

tendruð og býður Yoko Ono upp á fría
kvöldsiglingu til Viðeyjar. Tónlistarmennirnir Jóel Pálsson og Óskar Guðjónsson
spila fyrir gesti í Viðeyjarnausti og sérstök dagskrá við Friðarsúluna. Í Viðeyjarstofu er kvöldverður og tónlistardagskrá
helguð John Lennon. Siglingar frá
Skarfabakka eru milli kl. 18.30 til 19.30.
Siglingar í land eru milli kl. 21 til 22.

➜ Listamannaspjall
15.00 Jón Proppé og Bjarki Sveinbjörnsson ræða um ólíkar tilraunir
tónlistarmanna á sjöunda áratugnum
á Kjarvalsstöðum í tengslum við sýninguna Ný list verður til. Að spjallinu
loknu flytur Fengjastrútur verk sem eru
hluti af tónleikaröðinni Jaðarber.
15.00 Kanadíski listamaðurinn Jude
Griebel spjallar við gesti sýningar sinnar
Fyrirbrigði í sal Íslenskrar grafíkur.
15.00 Sigurgeir Sigurjónsson ljósmyndari spjallar við gesti um verk sín
á sýningunni Yfirsýn. Spjallið fer fram í
Hafnarborg og aðgangur er ókeypis.
➜ Tónlistarhátíð
13.00 Kammertónleikar með Caput

hópnum kl. 13. Miðaverð er kr. 2.500.
Lokatónleikar með Kammersveit Reykjavíkur kl. 16. Miðaverð er kr. 2.500.
Tónleikarnir fara fram í Hörpu og eru á
dagskrá Norrænna músíkdaga.
Upplýsingar
um viðburði
sendist á hvar@
frettabladid.is

Gott í bíó: Dögg Mósesdóttir kvikmyndagerðarkona

Tækniþróunarsjóður heyrir undir iðnaðarráðherra og starfar skv lögum um opinberan stuðning
við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, nr 75/2007. Sjóðurinn, sem er í vörslu
Rannís, fjármagnar nýsköpunarverkefni í samræmi við meginstefnu Vísinda- og tækniráðs.
Umsækjendur geta verið fyrirtæki, einstaklingar, rannsóknastofnanir og háskólar.

Mæli sérstaklega
með Eldfjalli
Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

„Ég mæli með að sjá eitthvað af RIFF-myndunum sem Græna ljósið er að sýna í bíó. Ég
mæli með þeim öllum og þá sérstaklega Eldfjalli. Ég ætla í það minnsta að eyða helginni
í Háskólabíói og reyna að sjá sem mest.“

Ár slaufunnar

Gæði í 100 ár

Vinsæll og veit af því !
Tveir söluhæstu bílarnir á Íslandi eru frá Chevrolet *

*

*Söluupplýsingar unnar eftir gögnum frá Umferðarstofu og Bílgreinasambandinu þann 3.okt 2011
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*Samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Umferðarstofu, hafa 1.889
nýir bílar verið seldir til einstaklinga og fyrirtækja, annarra en
bílaleiga, fyrstu 9 mánuði ársins.

Chevrolet er 100 ára á þessu ári og við, hjá Bílabúð Benna,
erum því sérstaklega stolt þessa dagana, samgleðjumst nýjum
Chevrolet eigendum og hlökkum til að þjóna enn fleirum.

Miðað við þær forsendur leiða upplýsingarnar í ljós að Chevrolet
er söluhæstur í tveimur flokkum; Captiva er söluhæsti jeppinn
og Spark er söluhæsti smábíllinn. Ennfremur er Chevrolet Spark
söluhæstur allra bíla á Íslandi í dag.

Við erum þess fullviss að ört vaxandi vinsældir Chevrolet, meðal
fólksins í landinu, byggjast á gæðum og góðu verði, - og máttum
því til með að auglýsa þetta.
Komdu og reynsluaktu nýjum Chevrolet í dag!

www.benni.is
Opið alla virka daga frá 10 - 18 og laugardaga frá 12 - 16
SAMSTARF TIL GÓÐRA VERKA
WWW.SOS.IS - WWW.BENNI.IS

Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3330
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - sími 461 3636

Sérfræðingar í bílum
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HÚÐFLÚR prýða líkama leikkonunnar Megan Fox en hún er nú að reyna
að fjarlægja eitt þeirra með hjálp geislatækni. Það er mynd af Marilyn
Monroe á framhandleggnum sem Fox fékk sér þegar hún var 18 ára gömul.

folk@frettabladid.is

Stærsta hlutverk Halldórs
Halldór Gylfason leikur
aðalhlutverkið í sjónvarpsþáttunum Heimsendi sem
hefja göngu sína á Stöð 2
á sunnudagskvöld. Hann
las meðal annars Ljósu
og horfði á Richard Geremyndina Mr. Jones til að
búa sig undir hlutverkið.

GEISLAÐI Leikkonan Anita Briem fór ekki framhjá ljósmyndurum á frumsýningu Real

Steel í Hollywood.

NORDICPHOTOS/GETTY

Anita sumarleg á
rauða dreglinum
Íslenska leikkonan Anita Briem
heillaði ljósmyndara þegar hún
mætti á frumsýningu myndarinnar Real Steel í Hollywood á dögunum. Sumarlega klædd í grænt pils
og ljósan topp geislaði Anita en
hárgreiðsla hennar vakti athygli
enda ekki á hverjum degi sem

leikkonur skarta tveimur fléttum
á rauða dreglinum. Aníta bar hárgreiðsluna hins vegar með prýði.
Anita ber nú hinn langa titil
Anita Briem-Paraskevopoulus
eftir að hún gekk að eiga hinn
gríska unnusta sinn Dean Paraskevopoulus síðasta sumar.

Aðalfundur
kvennadeildar Fáks
Aðalfundur kvennadeildar Fáks verður haldinn
í Félagsheimilinu mánudaginn 10. okt kl 20.
venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin.

Heimsendir, sem verður frumsýndur á sunnudagskvöldið, segir
frá hálfgerðri uppreisn sem á sér
stað á geðveikraheimili úti á landi
um verslunarmannahelgi árið
1992. Heill her stórleikara fer með
stærstu hlutverkin; Pétur Jóhann
Sigfússon, Jörundur Ragnarsson,
Nína Dögg Filippusdóttir, Jóhann
Sigurðarson og Karl Ágúst Úlfsson
svo einhverjir séu nefndir. Þættirnir koma úr smiðju Vaktahópsins
svokallaða sem gerði Nætur-, Dagog Fangavaktina en Heimsendir er
mun stærri í sniðum og persónugalleríið umfangsmeira.
Með aðalhlutverkið í þáttunum
fer hins vegar Halldór Gylfason, en
hann var viðloðandi Vaktaþættina
sem Kiddi Casio úr stuðhljómsveitinni Sólinni frá Sandgerði. Halldór leikur grunnskólakennarann
Einar, sem fer yfirum og er færður á geðveikraheimilið. „Taugarnar fara hjá honum, hann fær ranghugmyndir og fer í manískt ástand.
Hann kemur hins vegar með nýjar
hugmyndir og gerir vistmönnum
grein fyrir réttindum sínum og í
kjölfarið fer af stað atburðarás og
hlutir fara að breytast,“ útskýrir
Halldór.
Mikill undirbúningur liggur að
baki sköpun persónunnar, en Halldór sótti meðal annars í reynslubankann sinn frá því að hann starfaði á geðdeild í nokkur ár. Auk þess
ræddi hann við fólk sem þekkir vel
til geðrænna veikinda, las Ljósu
eftir Kristínu Steinsdóttur og
horfði á kvikmyndina Mr. Jones
með Richard Gere í aðalhlutverki.
„Þetta er mesta og stærsta hlut-

STÓR STUND Hlutverk Einars í Heimsendi er stærsta hlutverk Halldórs Gylfasonar í

sjónvarpi eða kvikmyndum. Þótt hann og Jörundur Ragnarsson séu í stærstu rullunum léku þeir aðeins saman í örfáum senum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

verkið mitt í sjónvarpi eða kvikmyndum og þetta var virkilega
erfitt, enda Einar mikill karakter
en jafnframt veikur maður. Ég var
byrjaður að pæla í honum hálfu ári
áður en tökur hófust,“ segir Halldór en viðurkennir um leið að
honum hafi þótt vænt um hlutverkið. „Ég sakna þess pínulítið, þetta
var góð rulla og Einar er góður
gaur sem verður bara veikur.“
Tökurnar á Heimsendi stóðu
yfir í átta vikur og tökudagarnir

voru langir, stundum tólf til fjórtán tímar. Halldór segir hins vegar
ekki hafa verið þverfótað fyrir
skemmtilegu fólki og tími milli
taka hafi verið nýttur til að spjalla,
fá sér kaffi og lesa. „Við máttum
bara alls ekki fara í sólbað af því
að þetta gerist náttúrlega yfir eina
helgi. Ég varð því að passa mig á
því þegar ég fór í frí að koma ekki
aftur eins og karfi. Enda verð ég
ekki sólbrúnn heldur bara rauður.“
freyrgigja@frettabladid.is

Erfðabreyttar lífverur
– ræktun erfðabreyttra plantna á Íslandi
Landsþing Náttúrulækningafélags Íslands fordæmir það
ábyrgðarleysi íslenskra stjórnvalda að heimila útiræktun á erfðabreyttum lífverum á Íslandi. Fjöldi ritrýndra vísindalegra rannsókna
liggja nú fyrir sem sýna fram á að erfðabreyttar lífverur og afurðir
þeirra valda óafturkræfu tjóni á umhverﬁ og heilbrigði dýra og
manna. Landsþing NLFÍ telur að notkun erfðabreyttra lífvera skuli
einvörðungu fara fram í lokuðu rými. Þingið krefst þess að þar sem
leyﬁ til slíkrar afmarkaðrar notkunar hafa verið veitt tryggi
eftirlitsaðilar raunverulega afmörkun þannig að erfðabreytt efni
berist ekki út í umhverﬁ og mengi grunnvatn og jarðveg.
Landsþing NLFÍ hvetur stjórnvöld til að banna með öllu útiræktun
á erfðabreyttum lífverum og undirbúa að Ísland verði sem fyrst lýst
„land án erfðabreyttra lífvera”.

Ályktanir 33. landsþings Náttúrulækningafélags
Íslands, haldið í Hveragerði 2. október 2011

Náttúrlækningafélag Íslands

Berum ábyrgð á eigin heilsu

Laugavegi 7 - 101 Reykjavík
Sími: 552 8191 - www.nlﬁ.is

ÁSTFANGIN Kanye West er ekki bugaður maður þó að

frumraun hans sem fatahönnuðar hafi ekki gengið vel.
Hann fann nefnilega ástina á tískuvikunni í París með
fyrirsætunni Chanel Iman.
NORDICPHOTOS/GETTY

Kanye floppaði
en fann ástina
Frumraun tónlistarmannsins Kanye West sem
fatahönnuður gekk ekki vel, en fatalína hans
KW by Kanye West lagðist ekki vel í tískuheiminn. Þegar ritstjóri bandaríska Vogue,
Anna Wintour, var spurð um álit eftir sýningu West svaraði hún „Spurðu einhvern
annan en mig“ en það þykir jafngilda dauðadómi í tískubransanum. Fleiri spekingar
hafa kallað fatalínuna bæði illa
saumaða og ófrumlega.
Þrátt fyrir að hafa ekki fengið góðar viðtökur brosti
tónlistarmaðurinn breitt er hann fylgdist með öðrum
sýningum á tískuvikunni, en kappinn ku hafa fundið
ástina í París. Sú heppna er ofurfyrirsætan Chanel
Iman, en hún gekk einmitt tískupallinn fyrir West og
hafa þau sést náið saman á öðrum viðburðum í París.

SÍÐUSTU DAGAR lagersölunnar
Fleiri litir

KRAKKAR

KRAKKAR

KRAKKAR

Einnig í
appelsínugulu

MAGNI parka

BALDUR jakki

BRAGI heilgalli

ÁÐUR: 24.500 kr. NÚ: 12.000 kr.

ÁÐUR: 9.800 kr. NÚ: 3.800 kr.

ÁÐUR: 17.500 kr. NÚ: 8.000 kr.

DÖMUR

KRAKKAR

50 - 70%
afsláttur

Einnig í
rauðu

Húfur & vettlingar
500 - 2.500 kr.

ÁÐUR: 4.900 kr. NÚ: 2.500 kr.

ÁÐUR: 33.000 kr. NÚ: 15.000 kr.

KRAKKAR

DÖMUR

LAUGAVEGUR dúnkápa

DÖMUR/HERRAR

ANDVARI húfa

ANDVARI jakki

GLYMUR softshell jakki

FROST peysa

ÁÐUR: 18.500 kr. NÚ: 6.000 kr.

ÁÐUR: 38.500 kr. NÚ: 12.000 kr.

ÁÐUR: 18.800 kr. NÚ: 7.500 kr.

Faxafen 12 ( 2. hæð), 108 Reykjavík: Lau. 11 - 16 I Sun. 12 - 16
Glerárgata 32, 600 Akureyri: Lau. 11 - 16
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Enn eitt stórvirki Bjarkar
Tónlist ★★★★
Biophilia
Björk

SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL WYN Á
NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VILTU
VINNA
MIÐA?

KOMIN Í BÍÓ!

Biophilia, áttunda sólóplata Bjarkar, er mjög metnaðarfullt verk.
Platan sjálf, sem er hér til umfjöllunar, er hluti af stærra verkefni
sem einnig nær yfir tónleika sem
haldnir verða í níu borgum fram
til ársins 2014 og forrit fyrir iPad
og snjallsíma, en hægt er að kaupa
sérstakt smáforrit fyrir hvert
laganna tíu á plötunni.
Markaðssetning Biophiliu hefur
að mestu snúist um það hversu
nýstárlegt og byltingarkennt verkið er og það má til sanns vegar
færa jafnt hvað varðar sköpunarferlið, tónleikana og fyrrnefnd
smáforrit. Platan var að hluta til
samin á iPad og sérstök hljóðfæri
sem voru smíðuð samkvæmt hugmyndum Bjarkar eru notuð á plötunni og tónleikunum. Með snjallsímaforritunum er svo hægt að
rannsaka hvert lag og hafa áhrif á
það hvernig það hljómar. Biophiliaverkefnið í heild fjallar um tengsl
tónlistar, náttúru og tækni og leitaði Björk meðal annars til vísindamanna og uppfinningamanna við
vinnslu þess.
Biophilia-platan sjálf er samt
hefðbundinn geisladiskur sem til
að byrja með er fáanlegur í tveimur útgáfum, tíu laga útgáfu og viðhafnarútgáfu sem inniheldur þrjú
aukalög, þar á meðal lagið Náttúru
sem Björk gerði árið 2008 og Thom
Yorke syngur bakraddir í. Eins
og áður semur Björk flest lög og
texta en Damien Taylor og Mark
Bell koma að einstaka lagasmíðum
og Oddný Eir Ævarsdóttir og Sjón
taka þátt í að semja nokkra textanna. Á meðal annarra samstarfsmanna á plötunni má nefna Matthew Herbert og Zeenu Parkins.
Tónlistarlega er Biophilia
kannski ekki eins byltingarkennd og maður hefði getað haldið. Hljómur plötunnar er vissulega einstakur og hún er ekki eins

MAGNAÐ VERK Áttunda sólóplata Bjarkar er ekki besta verk hennar en mögnuð engu

að síður.

og nein önnur Bjarkarplata, en
Björk hefur samt verið að vinna
með ámóta hluti áður. Á meðal
þess sem setur svip á Biophiliu er
bjartur og tær hörpuhljómur, kórútsetningar og harðir og ómstríðir
raftónlistartaktar. Lagasmíðarnar eru svolítið tormeltari en áður –
það er ekkert Violently Happy eða
Isobel hér – en platan vinnur jafnt
og þétt á við endurtekna hlustun
og eftir nokkrar umferðir í spilaranum á fullum styrk er hún búin
að ná manni.
Það eru mörg flott lög á Biophiliu. Flestir þekkja sennilega fyrsta
smáskífulagið Crystalline, sem
stigmagnast og endar með hörðum trommu- og bassakafla sem
breska dúóið 16bit á heiðurinn af,
en þeir félagar setja líka svip sinn
á lagið Mutual Core. Thunderbolt
einkennist af kórsöng og Tesla-

Þjóðlagahljómsveitin Árstíðir hefur gefið út
sína aðra plötu, Svefns og vöku skil. Platan
kemur út á vegum Nivalis ehf., sem er í eigu
meðlima sveitarinnar, og það var Ólafur
Arnalds sem annaðist upptökustjórn. Stutt
er síðan fyrsta smáskífulag plötunnar, Ljóð í
sand, fór í útvarpsspilun.
Árstíðarmenn eru nýkomnir heim úr
þriggja vikna tónleikaferð um Rússland
og Búlgaríu. Uppselt var á meira en helming þeirra níu tónleika sem hljómsveitin
hélt í Rússlandi og áhorfendafjöldinn var að
meðaltali um fjögur hundruð. Árstíðir koma
næst fram í Kaldalóni í Hörpu 14. október á
Airwaves-hátíðinni. Tvennir útgáfutónleikar
verða svo í nóvember. Þeir fyrri verða í Hofi
á Akureyri 11. nóvember og hinir síðari í
Salnum í Kópavogi 19. nóvember.

BÍÓMIÐAR
BÍÓ

TÖLVULEIKIR - DVD MYNDIR
TÖLV
GOS OG FLEIRA!
VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ.
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.

Niðurstaða: Björk gefur ekkert eftir á
metnaðarfullri plötu.

NÝ PLATA Hljómsveitin Árstíðir hefur gefið út sína aðra plötu.

Opnum ljósmyndasýningu í Bókabúð Máls og menningar
laugardaginn kl. 15.00.
Borgarfulltrúinn og fyrrum starfsmaður
Máls og menningar, Óttarr Proppé opnar sýninguna.

AUKAVINNINGA

FULLT AF VINNINGUM:

Trausti Júlíusson

Önnur plata Árstíða komin út

Bókabúð Máls og menningar í 50 ár

9. HVER
VINNUR!
FJÖLDI

bassalínu, Cosmogony er einfalt
og melódískt, en Dark Matter og
Hollow eru skrýtin og skuggaleg.
Platan byrjar og endar á rólegum
og fallegum tónum. Upphafslagið Moon hefst á hörpuleik Zeenu
Parkins, en hún sér jafnframt um
eina undirspilið í lokalaginu, Solstice. Í því leikur hún á sérsmíðaða pendúlshörpu. Frábært lag.
Það þarf líka að geta þess að Björk
syngur mjög vel á plötunni.
Á heildina litið er Biophilia
enn eitt stórvirkið á ferli Bjarkar. Kannski ekki hennar besta
plata, en magnað verk engu að
síður og plata sem sýnir að Björk
er ekki hætt leitinni að nýjum og
spennandi hlutum.

Sýningin mun standa uppi í októbermánuði og er hún unnin í góðu samstarfi við Ljósmyndasafn Reykjavíkur.

TILNEFND TIL

HAUKUR VIÐAR ALFREÐSSON, FRÉTTABLAÐIÐ

DAVÍÐ MÁR STEFÁNSSON, MORGUNBLAÐIÐ

ÓLAFUR TORFASON, RÁS 2:

HULDA G. GEIRSDÓTTIR, RÁS 2

ZIK ZAK FILMWORKS OG FINE & MELLOW KYNNA KVIKMYND EFTIR RÚNAR RÚNARSSON „ELDFJALL“
THEODÓR JÚLÍUSSON MARGRÉT HELGA JÓHANNSDÓTTIR ÞORSTEINN BACHMANN ELMA LÍSA GUNNARSDÓTTIR
HÁR OG FÖRÐUN GUÐBJÖRG HULDÍS KRISTINSDÓTTIR BÚNINGAHÖNNUN HELGA RÓS V. HANNAM LEIKMYND HAUKUR KARLSSON
TÓNLIST KJARTAN SVEINSSON HLJÓÐ INGVAR LUNDBERG KLIPPING JACOB SECHER SCHULSINGER KVIKMYNDATAKA SOPHIA OLSSON DFF
FRAMKVÆMDASTJÓRI RANNVEIG JÓNSDÓTTIR SAMFRAMLEIÐANDI HLÍN JÓHANNESDÓTTIR EXECUTIVE FRAMLEIÐANDI THOMAS GAMMELTOFT
FRAMLEIÐENDUR ÞÓRIR SIGURJÓNSSON SKÚLI FR. MALMQUIST EGIL DENNERLINE HANDRIT OG LEIKSTJÓRN RÚNAR RÚNARSSON
STYRKT AF NEW DANISH SCREEN KVIKMYNDASJÓÐI ÍSLANDS NORRÆNA KVIKMYNDA- OG SJÓNVARPSSJÓÐNUM

LISTRÆN STJÓRN, NEW DANISH SCREEN

JACOB HØGEL RÁÐGJÖF,

NEW DANISH SCREEN

KIM LEONA FORSTÖÐUMAÐUR NORRÆNA KVIKMYNDA- OG SJÓNVARPSSJÓÐSINS HANNE PALMQUIST FORSTÖÐUMAÐUR KVIKMYNDASJÓÐS ÍSLANDS LAUFEY GUÐJÓNSDÓTTIR
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Samstarf við Lady Gaga-hönnuð Þurfa ekki að hlusta
Á opnunarkvöldi alþjóðlegu ráðstefnunnar You Are in Control í
Hörpu á mánudagskvöld verður
stefnt saman ólíkum listgreinum
og sýnt hvernig myndlist, tónlist, leiklist, kvikmyndir, hönnun
og tölvuleikir vinna saman með
nýstárlegum hætti.
Eldar Ástþórsson og Fiona Cribben hjá CCP kynna afrakstur samstarfs fyrirtækisins við Nichola
Formichetti, sem er þekktastur
fyrir hönnun sína í kringum poppdívuna Lady Gaga og listræna
stjórnun fyrir franska tískuhúsið Mugler. Tölvuleikurinn The
Moogies, sem er fyrir snjallsíma

og spjaldtölvur, verður kynntur.
Hann er ætlaður börnum á aldrinum 2-6 ára og foreldrum þeirra.
Hönnunarfyrirtækið Worn By
Worship kynnir nýja heimildarþáttaröð, Couture Culture, þar sem
rætt verður við unga tískuhönnuði. Gagnvirka netleikhúsið Herbergi 408 verður einnig kynnt. Það
hefur verið tilnefnt til Útvarps- og
sjónvarpsverðlauna Evrópu fyrir
verkið Jöklar. Kvikmyndavefurinn
Icelandic Cinema Online verður
kynntur, auk þess sem Weird Girls,
Snorri Ásmundsson, Ásdís Sif
Gunnarsdóttir og Þórður Grímsson
sýna listsköpun sína.

MEÐ GAGA Nichola Formichetti (lengst
til vinstri) ásamt Lady Gaga og Sebastian
Peigne á tískuvikunni í París.
NORDICPHOTOS/GETTY

Chris Martin, söngvari Coldplay,
segist ekki neyða börnin sín til að
hlusta á tónlistina hans. „Ég neyði
tónlistina ekki ofan í þau. Enginn
í fjölskyldunni þarf að hlusta á
hana,“ sagði Martin, spurður hvort
börnin hans hlustuðu á Coldplay.
Hann á tvö börn, hina sjö ára
Apple og hinn fimm ára Moses.
Söngvarinn viðurkennir að barneignir hans hafi breytt sköpunarferli Coldplay.
„Ég er líka orðinn einbeittari
vegna þeirra og vil ekki eyða tíma
í eitthvað sem er ekki þess virði.
Maður vill ekki eyða mörgum mánuðum í eitthvað sem hljómar á end-

Frá þeim sömu og færðu okkur Næturvaktina, Dagvaktina og Fangavaktina.

FYRSTI ÞÁTTUR Á MORGUN KL. 20.20

COLDPLAY Chris Martin og félagar gefa
út nýja plötu í þessum mánuði.

anum ömurlega. Á endanum snýst
þetta um að gera börnin sín stolt af
manni.“ Coldplay gefur út plötuna
Mylo Xyloto síðar í þessum mánuði.

ENGAN DÓNASKAP Jennifer Aniston

kastaði stól í leikstjóra sem var með
dónaskap við handritshöfund.
NORDICPHOTOS/GETTY

Kastaði stólum
Leikkonan Jennifer Aniston er
ekki öll þar sem hún er séð því
þegar hún reiðist á hún það til að
kasta stólum í fólk. Þessu uppljóstraði Aniston í viðtali við
tímaritið Elle. Aniston sagðist
einu sinni hafa kastað stól í leikstjóra sem fór yfir strikið. „Leikstjórinn var mjög dónalegur í
samskiptum við handritshöfund
á tökustað. Þegar hann kom síðan
inn í herbergið mitt kastaði ég
stól í hann og sagði honum að
svona kæmi maður ekki fram við
fólk,“ segir Aniston en viðurkennir jafnframt að hún sé ekki mjög
stolt af þessu reiðikasti sínu.
Aniston vildi ekki nafngreina
leikstjórann sem varð fyrir
stólakastinu.

ÞOLIR EKKI FRÆGÐINA Gerard Butler

segist ekki kunna vel við frægðina og
fylgifiska hennar.
NORDICPHOTOS/GETTY

Kann illa við
frægðina

Vissir þú að
vildaráskrifendur
Stöðvar 2 geta fengið:

Þú færð meira

fyrir peningana með áskrift að
Stöð 2 því Stöð 2 Extra, Stöð 2 Bíó og
plúsrásirnar fylgja frítt með fyrir aðeins

Stöð 2 Sport á tæpar 4.500 kr. á mán?
Stöð 2 Sport 2 á tæpar 4.400 kr. á mán?
Fjölvarpið frá rúmum 2.100 kr. á mán?

237 kr. á dag

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Skoska leikaranum Gerard Butler er illa við frægðina og fylgifiska hennar. Hann segist þó
njóta leiklistarinnar en óskar
þess stundum að hann gæti
horfið í fjöldann.
„Ég elska starf mitt. En eftir
því sem velgengni mín eykst
átta ég mig betur á því að það er
margt við leiklistina sem mér
líkar ekki við. Oft langar mig bara
að gera kvikmynd og svo hverfa
en það er ekki hægt. Það er líklega erfitt að vorkenna leikurum
sem kvarta undan frægð og frama
og margt við starfið er vissulega frábært. Ég fæ enn mikla
gleði úr því að hitta og spjalla við
aðdáendur mína en ég þoli ekki
papparassana sem fylgja manni
við hvert fótmál,“ sagði leikarinn
í viðtali við tímaritið Confidential.
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Óhamingjusöm Jessica Saknar ekki Leonardo DiCaprio
Þrálátar sögusagnir um óléttu
söngkonunnar Jessicu Simpson
hafa nú náð nýjum hæðum því
tímaritið Enquirer heldur því fram
að söngkonan ætli sér að ala barnið upp sjálf.
Samband Simpson og íþróttamannsins Erics Johnson stendur á brauðfótum og á parið að
hafa frestað brúðkaupinu sínu
um óákveðinn tíma. „Þetta ætti
að vera hamingjusamasti tími
lífs hennar en þess í stað hefur
hún aldrei verið óhamingjusamari. Hún og Eric eru ekki ánægð
saman og hafa ákveðið að fresta
fyrirhuguðu brúðkaupi um óákveð-

ÓÁNÆGÐ Sögusagnir eru uppi um að

Jessica Simpson og Eric Johnson hafi
frestað brúðkaupi sínu. NORDICPHOTOS/GETTY

inn tíma. Foreldrar hennar óttast
að Jessica endi sem einstæð móðir
líkt og systir hennar, Ashlee,“ var
haft eftir heimildarmanni.

Leikkonan Blake Lively grætur ekki samband sitt við
Leonardo DiCaprio og sást hún í innilegum faðmlögum
með Ryan Reynolds á lestarstöð í Boston.
Samkvæmt sjónarvottum sáust leikararnir haldast í
hendur, faðmast og kyssast áður en Lively steig um borð
í lest sem var á leið til New York. „Blake virtist ekki vera
mikið að velta sér upp úr sambandsslitunum við Leo. Hún
og Ryan virtust vera mjög hamingjusöm saman og þau
kysstust oft og innilega. Hann beið á lestarteinunum allt
þar til hún var úr augsýn. Það er augljóst að þau eru hrifin af hvort öðru, en hvort þetta er alvarlegt samband er
annað mál,“ var haft eftir sjónarvotti.
Reynolds skildi við leikkonuna Scarlett Johansson í júlí
á þessu ári, en parið hafði þá verið skilið að skiptum frá
EKKI Í ÁSTARSORG Blake Lively virðist ekki sakna Leonardo
því í lok ársins 2010. Síðan þá hefur hann meðal annars
verið orðaður við leikkonurnar Söndru Bullock og Oliviu DiCaprio ef marka má orð sjónarvotta sem sáu hana kyssa
Ryan Reynolds á lestarstöð.
NORDICPHOTOS/GETTY
Wilde.

Jólahlaðborð
og dansleikur í Súlnasal!

ANDAR KÖLDU Cameron Diaz mun
vera mjög illa við dívustælana í Jennifer
Lopez á tökustað myndarinnar What To
Expect When You‘re Expecting.
NORDICPHOTOS/GETTY
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NÝTT SAFN Safn tileinkað Arnold
Schwarzenegger hefur verið opnað á
æskuheimili hans í Thal.
NORDICPHOTOS/GETTY

Safn opnað á
æskuheimili
Hollywood-leikarinn og ríkisstjórinn fyrrverandi Arnold
Schwarzenegger hefur opnað
nýtt safn tileinkað honum sjálfum á æskuheimili hans í bænum
Thal í Austurríki. „Vonandi
skilja allir þeir sem heimsækja
safnið að hver sem er getur náð
langt í lífinu á sinn hátt,“ sagði
Schwarzenegger í viðtali við
Reuters. „Verið hungruð! Ein
fyrsta bíómyndin mín hét þessu
nafni og þetta hefur alltaf verið
mitt mottó. Þessi skilaboð ættu
að fylgja þessu húsi.“ Schwarzenegger fæddist í Thal árið 1947
en fluttist til Bandaríkjanna
þegar hann var 21 árs.

Jólahlaðborð í Súlnasal í nóvember og desember:
18., 19., 25. og 26. nóvember. 2., 3., 9. og 10. desember.
Bókaðu núna á hotelsaga@hotelsaga.is, eða í síma 525 9930.
www.hotelsaga.is
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Cameron Diaz og Jennifer Lopez
leika saman í kvikmyndinni What
to Expect When You’re Expecting. Samkvæmt sögusögnum
líkar leikkonunum þó ekki við
hvor aðra og andar köldu þar á
milli.
„Þeim líkar svo illa hvorri við
aðra að framleiðendur myndarinnar hafa lagt sig í líma við að
halda þeim eins fjarri hvor annarri og hægt er. Þær dvelja ekki
á sama hóteli og eru sjaldan á
tökustað á sama tíma. Cameron
hreinlega þolir ekki dívustælana
í Jennifer,“ var haft eftir innanbúðarmanni.
„Í kvöldverðarboði sem haldið
var fyrir tökuliðið skvetti Cameron í sig fjórum vínglösum til
þess eins að þola samvistirnar
við Lopez.“
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Þolir ekki
Jennifer Lopez
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Klovn-tvíeykið hneykslar enn
FRÁ FRAMLEIÐANDANUM SIGURJÓNI SIGHVATSSYNI KEMUR
ÞRÆLMÖGNUÐ SPENNUMYND HLAÐIN STÓRLEIKURUM

MÖGNUÐ
SPENNUMYND
Í ANDA BOURNE
Á ALLAR SÝNINGAR Í SMÁRABÍÓI

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

HÁSKÓLABÍÓ

5%

NÁNAR Á MIÐI.IS

WHAT´S YOUR NUMBER
RAUÐHETTA 2 3D ÍSL.TAL
ELDFJALL
I DON´T KNOW HOW SHE DOES IT
PROJECT NIM
LE HAVRE
BOBBY FISHER

WHAT´S YOUR NUMBER
KL. 8 - 10.20
12
WHAT´S YOUR NUMBER LÚXUS KL. 1 - 3.20* (SUN) - 5.40 12
KILLER ELITE
KL. 8 - 10.30
16
KILLER ELITE LÚXUS
KL. 8 - 10.30
16
RAUÐHETTA 2 2D ÍSL.TAL
KL. 1 (TILBOÐ)* AÐEINS SUN L
RAUÐHETTA 2 3D ÍSL.TAL KL. 1 (TILBOÐ)* AÐEINS SUN - 4 - 6 L
ELDFJALL
KL. 5.45
L
ABDUCTION
KL. 8 - 10.20
12
JOHNNY ENGLISH REBORN
KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 7
L
I DON´T KNOW HOW SHE DOES IT KL. 5.50
SPY KIDS 4 IN 4D KL. 1 - 3.30* AÐEINS SUN, 3.45* AÐEINS LAU L
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL KL. 1 (TILBOÐ)* AÐEINS SUN - 3.30 L

5%

KL. 5.40 - 8 - 10.20 12
KL. 3.40 (TILBOÐ)
L
KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 L
KL. 5.40
L
KL. 4 - 8
L
KL. 6 - 10
L
KL. 8 - 10
L
NÁNAR Á MIÐI.IS
KL. 8 - 10
12
KL. 8 - 10
16
KL. 4 (TILBOÐ)- 6
7
KL. 6
L
KL. 4 (TILBOÐ)
L

BORGARBÍÓ

WHAT´S YOUR NUMBER
KILLER ELITE
JOHNNY ENGLISH REBORN
ELDFJALL
RAUÐHETTA 2 3D ÍSL.TAL

Casper Christensen og Frank Hvam
frumsýndu á fimmtudagskvöld nýja
uppistandssýningu sína. Klovntvíeykið hefur verið duglegt að lýsa
því yfir í viðtölum að engum verði
hlíft, allt verði látið flakka.
Og þeir stóðu svo sannarlega við
stóru orðin. Í það minnsta Casper
sem talaði digurbarkalega um samlíf sitt og nýju kærustunnar, Isabel
Friis-Mikkelsen, og virtist standa á
sama um að stúlkan og faðir hennar, Jarlinn, væru meðal gesta í salnum. Jarlinn er reyndar góðvinur
þeirra félaga. Fréttablaðið mun ekki
hafa eftir þau orð sem Casper viðhafði um líkamlegt samneyti þeirra
tveggja en Casper var borubrattur
þegar vefútgáfa danska blaðsins
BT spurði hann út í brandarann.
„Maður verður að vera algjörlega
ónæmur þegar maður gerir grín,“
segir Casper og bætti því við að
hann hlakkaði til að hitta góðvin
sinn Jarlinn. „Við vorum í sambandi
fyrir sýninguna og hann óskaði mér
góðs gengis.“
Jarlinn virðist hafa haft húmor
fyrir groddaralegum athugasemdum Caspers því vel fór á með þeim
eftir sýninguna. „Hann veit alveg

GRÓFT GRÍN Casper

Christensen hikaði
ekki við að gera grín
að samlífi sínu og nýju
kærustunnar þrátt fyrir
að tengdapabbinn væri
í salnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hvernig þessi leikur er og hann hló
sig máttlausan. Hann hefur húmor,
sem betur fer.“ Casper var heldur
ekki í vafa um að nýja frúin hefði

hlegið. „Hún veit alveg hvernig ég
er. Ég var heldur ekki að niðurlægja hana, ég nefndi bara nokkrar
fallegar hliðar á sambandi okkar.“

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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POWERSÝN

KL. 10.20

Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu 2 sýningar dagsins. LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

KILLER ELITE

5.50, 8 og 10.20(POWER)

ABDUCTION

8 og 10.20

RAUÐHETTA 2 - 3D 2, 4(950 kr) og 6 - ISL TAL
JOHNNY ENGLISH 2, 4(700 kr), 6, 8 og 10.20
STRUMPARNIR - 3D 1.50 og 3.50 (950 kr) - ISL TAL
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RAUÐHETTA 2 ÍSL.TAL
RAUÐHETTA 2 3D ÍSL.TAL
SPY KIDS 4 IN 4D
STRUMPARNIR 3D ÍSL

KL. 1
KL. 1
KL. 1
KL. 1

RAUÐHETTA 2 ÍSL.TAL 3D

KL. 3.40 (TILBOÐ)L

ATH: AÐEINS TILBOÐ Á SUNNUDAG
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-FRÉTTATÍMINN Þ.Þ

LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR

Vinsælasta myndin í USA í dag

EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

REAL STEEL
kl. 1:30 - 3:30 - 6 - 8 - 10:40 2D
REAL STEEL Luxus VIP kl. 8 - 10:40
2D
CONTAGION
kl. 8 - 10:40
2D
CONTAGION Luxus VIP kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
2D
HRAFNAR, SÓLEYJAR OG MYRRA kl. 4 - 6
2D
JOHNNY ENGLISH kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 2D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 12 - 2 - 4 - 6
3D
DRIVE
kl. 8 - 10:10
2D
ALGJÖR SVEPPI
kl. 12 - 2 - 4 - 6
2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8:30
2D
HORRIBLE BOSSES
kl. 10:40
2D
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali
kl. 1
2D
AKUREYRI
KONUNGUR LJÓNANNA 3D
kl. 2 - 4

3D

REAL STEAL
CONTAGION
ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN
HRAFNAR SÓLEYJAR OG MYRRA
SHARK NIGHT

2D
2D
2D
2D
3D

kl. 6 - 8
kl. 10:10
kl. 2 - 4
kl. 6 - 8
kl. 10:10

12

kl. 2:40 - 5:20 - 8 - 10:40 2D
VIP
kl. 2 - 4 - 6
3D
12
kl. 8 - 10:20
2D
VIP
kl. 2 - 4 - 6
2D
L
kl. 8 - 10:30
2D
L
kl. 3 - 5:30 - 8
2D
L
kl. 10:30
3D
16
KRINGLUNNI
L
REAL STEEL
kl. 5:30 - 8 - 10:40 2D
7
CONTAGION
kl. 8 - 10:20
2D
12
HRAFNAR, SÓLEYJAR OG MYRRA
kl. 3:40
2D
L
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 1:40 - 3:40 - 6 3D
THE LION KING - 3D ótextuð M/ Ensku. Tali kl. 8
3D
L
DRIVE
kl. 10
2D
12

ALGJÖR SVEPPI

16

SELFOSS
REAL STEEL
kl. 5:30 - 8 - 10:30
DRIVE
kl. 8
30 MINUTES OR LESS
kl. 10:10
ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 2 - 4
HRAFNAR, SÓLEYJAR OG MYRRA
kl. 6
BÍLAR 2 íslenskt tal
kl. 2

L
L
16

KEFLAVÍK

REEL STEEL
JOHNNY ENGLISH
ABDUCTION
THE LION KING
ALGJÖR SVEPPI

REAL STEEL
THE LION KING m/ísl tali
DRIVE
ALGJÖR SVEPPI
CONTAGION
CRAZY, STUPID, LOVE
SHARK NIGHT

kl. 5:30 - 8 - 10:10
kl. 5:50 - 8

2D
2D

12

kl. 10:10
kl. 1:30 - 3:40
kl. 1:30 - 3:30

2D
3D
2D

12

L

L
L

kl. 1:30 - 2 - 4 - 6 2D

12
L

SPARBÍÓ

16
L
16
7

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

L

CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

12
16
14
L
L
L

LAUGARDAGUR: CARLOS 18:00, 21:10  AÐFÖR AÐ LÖGUM
20:00, 22:00  JODOROWSKY: FANDO Y LIS 20:00  JÓN OG
SÉRA JÓN 18:00, 20:00  SVÍNASTÍAN 18:00, 22:00  THORS
SAGA 22:00  Á ANNAN VEG 18:00
SUNNUDAGUR: CARLOS 18:00, 21:10  AÐFÖR AÐ LÖGUM
22:30  JODOROWSKY: FANDO Y LIS 20:00  DEUS EX
CINEMA: TÚNDRAN (PAHA MAA) 20:00  JÓN OG SÉRA JÓN
18:00, 20:00  SVÍNASTÍAN 18:00, 22:00  THORS SAGA 22:00
 Á ANNAN VEG 18:00 ÍSLENSKUR TEXTI. ENGLISH SUBTITLES.

Geirﬁnnsmálið í
brennidepli
ALEJANDRO JODOROWSKY:
94% score
-Metacritic

FANDO OG LIS

10 ÁRA AFMÆLI
Í DAG KL. 12 - 15

ÓKEYPIS

NAMMI
OG GOS!

Latibær ® & © 2011 Latibær ehf. Öll réttindi áskilin.

MEÐAN BIRGÐIR
ENDAST!

Góðir gestir kíkja í heimsókn.

Risastrumpurinn · Solla stirða · Steindinn okkar
Skemmtiatriði í öllum sölum.
Playstation Move, nýjustu sýnishornin í 3D og Fifa 12 mót á risatjaldi.
Saga kvikmyndarinnar sýnd og skoðunarferðir um sýningaklefann.
10 ÁRA GÖMUL VERÐ Á ALLAR SÝNINGAR DAGANA 6. - 10. OKTÓBER

Almennt verð

Börn

3D sýningar

Lúxus

800 kr.

450 kr.

1.000 kr.

1.700 kr.

Gerðu þér glaðan dag í vinsælasta og tæknivæddasta bíói landsins.
- fullkomin gæði
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ÓLAFUR JÓHANNESSON stýrði íslenska landsliðinu í 39. og síðasta sinn í Porto í gærkvöldi. Íslenska
landsliðið vann 11 leiki undir hans stjórn (9 jafntefli og 19 töp) þar af aðeins 2 af 17 leikjum sínum í undankeppni HM eða EM (3 jafntefli og 12 töp). Ólafur var bara einum leik frá því að jafna met Tony Knapp sem er sá
þjálfari sem hefur stýrt íslenska A-landsliðinu oftast eða í 40 leikjum á árunum 1974-77 og 1984-85.

sport@frettabladid.is

Þrjú mörk í Porto dugðu ekki til

ÚRSLIT
Undankeppni EM:
A-RIÐILL:
Aserbaídsjan-Austurríki
Tyrkland-Þýskaland

1-4
1-3

0-1 Mario Gomez (35.), 0-2 Thomas Muller (65.),
1-2 Hakan Kadir Balta (79.), 1-3 Bastian Schweinsteiger, víti (86.)

Belgía-Kasakstan
4-1
Staðan: Þýskaland 27 stig, Belgía 15, Tyrkland
14, Austurríki 11, Aserbaídsjan 7, Kasakstan 3.

B-RIÐILL:
Armenía-Makedónía
Slóvakía-Rússland
Andorra-Írland

4-1
0-1
0-2

0-1 Kevin Doyle (7.), 0-2 Aiden McGeady (20.)

Staðan: Rússland 20 stig, Írland 18, Armenía
17, Slóvakía 14, Makedónía 7, Andorra 0.

C-RIÐILL:
Norður-Írland - Eistland
Serbía-Ítalía

1-2
1-1

0-1 Claudio Marchisio (2.), 1-1 Branislav Ivanovic
(26.).

Staðan: Ítalía 23, Eistland 16, Serbía 15,
Slóvenía 11, Norður-Írland 9, Færeyjar 4.

D-RIÐILL:
Bosnía Hersegóvína-Lúxemborg
Rúmenía-Hvíta-Rússland
Frakkland-Albanía

5-0
2-2
3-0

1-0 Florent Malouda (9.), 2-0 Loic Remy (37.),
3-0 Anthony Reveillere (65.)

Staðan: Frakkland 20, Bosnía 19, Rúmenía
13, Hvíta-Rússland 13, Albanía 8, Lúxemborg
4.

E-RIÐILL:
Finnland-Svíþjóð

1-2

Íslenska landsliðið skoraði heil þrjú mörk á útivelli gegn Portúgal en tapaði samt, 5-3. Eftir að hafa verið
refsað grimmilega kom íslenska liðið af krafti inn í síðari hálfleikinn og skoraði þrjú mörk í stað þess að
láta keyra yfir sig. Virðingarverð frammistaða og Ólafur gat leyft sér að brosa eftir allt í lokaleiknum.
FÓTBOLTI Ólafur Jóhannesson fékk

fína kveðjugjöf frá strákunum
sínum er þeir skoruðu þrjú mörk
í síðari hálfleik í Porto. Það dugði
ekki til sigurs en framgangan var
vaskleg og með smá heppni hefði
íslenska liðið getað fengið eitthvað
úr leiknum.
Íslenska liðið byrjaði leikinn
mikið mun betur en búist var
við. Það var kraftur í strákunum
og þeir reyndu að sækja frá upphafi er færi gafst. Portúgalarnir áttu greinilega ekki von á því
þeir lentu í talsverðum vandræðum með framlínumenn íslenska
liðsins.
Ísland var aðeins hársbreidd
frá því að komast yfir eftir sex
mínútna leik. Aron Einar átti þá
langt innkast í teiginn. Sölvi Geir
stökk manna hæst og náði frábærum skalla að marki. Aðeins
mögnuð markvarsla portúgalska
markvarðarins kom í veg fyrir að
Ísland næði forystunni í leiknum.
Á 13, mínútu dundi síðan ógæfan yfir. Nani átti þá frábæran
skalla í teignum sem Stefán Logi
átti ekki möguleika á að verja.
Þetta var fyrsta marktilraun

0-1 Sebastian Larsson (7.), 0-2 Martin Olsson
(53.), 1-2 Joona Toivio (73.)

Holland-Moldavía

1-0

1-0 Klaas-Jan Huntelaar (41.).

Staðan: Holland 27, Svíþjóð 21, Ungverjaland
18, Finnland 9, Moldavía 6, San Marínó 0.

F-RIÐILL:
Lettland-Malta
2-0
Grikkland-Króatía
2-0
Staðan: Grikkland 21, Króatía 19, Ísrael 13,
Lettland 11, Georgía 10, Malta 1.

G-RIÐILL:
Wales-Sviss

2-0

1-0 Aaron Ramsey, víti (60.), 2-0 Gareth Bale
(70.).

Svartfjallaland-England

2-2

0-1 Ashley Young (11.), 0-2 Darren Bent (30.), 1-2
Elsad Zverotic (44.), 2-2 Andrija Delibasic (90.+1)
Rautt spjald: Wayne Rooney, England (72.)

Staðan: England 18, Svartfjallaland 12, Sviss
8, Wales 6 Búlgaría 5.

H-RIÐILL:

FAGNAÐ Portúgalar fagna marki Nani.
NORDIC PHOTOS/AP

PORTÚGAL

Kýpur-Danmörk

1-4

0-1 Lars Jacobsen (6.), 0-2 Dennis Rommedahl
(11.), 0-3 Michael Krohn-Delhi (20.), 0-4 Dennis
Rommedahl (22.), 1-4 Andreas Avraam (45.)

Portúgal-Ísland
5-3
Staðan: Portúgal 19, Danmörk 16, Noregur
13, Ísland 4, Kýpur 2.

I-RIÐILL:
Tékkland-Spánn
0-2
0-1 Juan Mata (5.), 0-2 Xabi Alonso (23.).
Staðan: Spánn 21, Tékkland 10, Skotland 8,
Litháen 5, Liechtenstein 4.

1-0 Nani (13.)
2-0 Nani (22.)
3-0 Helder Postiga (44.)
3-1 Hallgrímur Jónasson (48.)
3-2 Hallgrímur Jónasson (68.)
4-2 Joao Moutinho (81.)
5-2 Eliseu (87.)
5-3 Gylfi Þór Sigurðsson, víti (90.+4)
Estadio do Dragao, áhorf.: 35.715
Dómari: Bas Nijhuis, Hollandi
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
19–7 (9–5)
Varin skot
Patricio 2 – Stefán 3
Horn
9–3
Aukaspyrnur fengnar
8–11
Rangstöður
0–3

SNILLDARTAKTAR Húsvíkingurinn Hallgrímur Jónasson minnkar hér muninn í 3-2 með frábæru marki með hælnum. NORDIC PHOTOS/AP

Portúgala og hún fór inn. Grátlegt.
Enn grátlegra var að Sölvi Geir
skyldi gefa Portúgölum annað
mark aðeins átta mínútum síðar.
Hann gaf þá glórulausa sendingu inn í teiginn. Nani var fljótur
að átta sig, náði boltanum og kom
honum í tómt markið. Hrikaleg
mistök hjá Sölva sem var annars
að leika vel.
Íslenska liðið gafst ekki upp en
sem fyrr kom liðið ekki boltanum inn. Það gerði Portúgal aftur
á móti rétt fyrir hlé. Þá gleymdist Postiga í teignum. Hann hitti
boltann illa en það var eftir öllu
að samt fór hann í netið. 3-0 í hálfleik sem gaf alls ekki rétta mynd
af gangi mála í fyrri hálfleik.
Íslensku strákarnir lögðu ekki
árar í bát og minnkuðu muninn

5-3

Kolbeinn Tumi Daðason Íþróttafréttamaður

Stefán Logi Magnússon
3
Hjörtur Logi Valgarðsson
6
Sölvi Geir Ottesen
7
Kristján Örn Sigurðsson
7
Birkir Már Sævarsson
6
Aron Einar Gunnarsson
7
*Hallgrímur Jónasson
8
(89., Matthías Vilhjálmsson
-)
Birkir Bjarnason
8
Gylfi Þór Sigurðsson
6
Jóhann Berg Guðmundsson
6
(81., Kjartan Henry Finnbogason
-)
Rúrik Gíslason
7
(89., Arnór Smárason
-)
*Bestur hjá Íslandi

Lægra
verð
í Lyfju

afsláttur

af Efalex
Eflir og styrkir hugsun,
einbeitingu, sjón og
hormónajafnvægi.

Gildir til 18. október.

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 56589 10/11

www.lyfja.is

20%

sprett upp kantinn, lagði boltann
út í teiginn þar sem Moutinho
var óvaldaður og lagði boltann í
netið. Grátlegt. Fimmta markið
kom fyrir lokin en Gylfi Þór klóraði í bakkann með marki úr víti í
uppbótartíma.
„Ég er mjög ánægður með leikinn. Það var ósanngjarnt að vera
3-0 undir í hálfleik. Við fengum
svo sannarlega færi,“ sagði Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari
eftir leik.
„Ég spurði strákana í hálfleik
hvort þeir væru menn eða ekki.
Þeir svöruðu því með stæl. Ég er
stoltur af þeim því menn gáfust
aldrei upp og hættu aldrei. Það
er erfitt að segja hvort þetta hafi
verið besti leikurinn undir minni
stjórn.“
henry@frettabladid.is

ÍSLAND

ÍSLAND 4–5–1

– Lifið heil

í upphafi seinni hálfleiks. Uppskriftin var svipuð og í fyrri
hálfleik.
Fast leikatriði á Sölva sem vann
skallaeinvígi, Hallgrímur framlengdi með því að skalla boltann
í netið. Smekklega gert og sanngjarnt að Ísland næði inn marki í
leiknum.
Strákarnir voru ekki hættir því
rúmum 20 mínútum fyrir leikslok skoraði Húsvíkingurinn aftur
og aftur eftir skallasendingu frá
Sölva. Hornspyrna og Sölvi vinnur skallann í teignum. Hallgrímur klárar með hælnum af stuttu
færi. Glæsilegt mark og leikurinn
galopinn allt í einu.
Íslenska liðið var allt eins líklegt að jafna er Portúgal kláraði dæmið. Eliseu með flottan

Gefðu boltann!
Einspilari er orð sem er nánast
eingöngu notað í yngri flokkum í
knattspyrnu. Krakkar eða táningar
sem kjósa ítrekað að fara sínar eigin
leiðir frekar en að senda á samherja. Hvers vegna? Þeir vita að oftar
en ekki virkar það.
Í yngri flokkum er getumunurinn
á leikmönnum oft mikill. Út frá sjónarhorni liðsins getur reynst betra
að hæfileikaríkur leikmaður reyni
að komast framhjá þremur leikmönnum andstæðinganna en að
hann sendi á slakari samherja. Sá
gæti tapað boltanum eða er a.m.k.
ekki líklegur til afreka með hann.
Hólmfríður Magnúsdóttir, einn
besti leikmaður þjóðarinnar,
minnti mig á einspilara í
yngri flokkum í viðureign
bikarmeistara Vals
gegn Glasgow City
í vikunni. Ítrekað
fékk hún boltann
úti á kanti með tvo
andstæðinga fyrir
framan sig. Þrátt
fyrir að eiga góða
sendingarmöguleika,
líkt og oft vill verða hjá
leikmanni sem glímir við
nokkra leikmenn andstæðinganna, kaus hún

alltaf að keyra á varnarmennina án
hjálpar annarra rauðklæddra félaga
sinna. Í öll skiptin misheppnaðist
tilraunin og boltinn tapaðist.
En það var meira sem gerðist
en að boltinn tapaðist. Í öll skiptin
upplifðu samherjar hennar, tveir á
sextánda aldursári, að þrátt fyrir að
vera vel staðsettir var þeim ekki treyst
fyrir boltanum. Engan sálfræðing þarf
til þess að greina að það auki ekki
sjálfstraust leikmannanna.
Skoska liðið vann sanngjarnan
3-0 sigur. Liðið hélt boltanum vel
innan liðsins, ótrúlega vel reyndar,
og eldfjótir sóknarmenn liðsins ollu
varnarmönnum Vals erfiðleikum í
stöðunni einn gegn einum. Það er
nefnilega í góðu lagi að sækja á
varnarmenn. Leikmenn sem gera
það þurfa öll lið að hafa. Það
er ein ástæða þess að unga
iðkendur á ekki að skamma
fyrir að þora að reyna að
komast framhjá varnarmönnunum. Hins vegar
er mikilvægt fyrir þjálfara
að opna augu leikmanna
fyrir því að velja rétta möguleikann hverju sinni. Hann
er sjaldnast að sækja á alla
varnarlínu andstæðingsins
einn síns liðs.

Ólafur Örn Bjarnason hættur að þjálfa Grindavík:

Er að leita mér að liði
FÓTBOLTI „Í augnablikinu er ég að

EKKI Í NÁÐINNI Athygli vekur að Þorgerður Anna Atladóttir var ekki valin í
landsliðið að þessu sinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/OLE NIELSEN

leita mér að liði eins og allir samningslausir leikmenn,“ sagði Ólafur
Örn Bjarnason við Fréttablaðið, en
tilkynnt var á heimasíðu Grindavíkur í gær að hann væri hættur
að þjálfa lið Grindavíkur.
Reyndar var sagt í sömu tilkynningu að Ólafur Örn myndi
leika með Grindavíkurliðinu en
sú fullyrðing Grindvíkinga er einfaldlega röng. „Það er ekki búið að
skrifa undir eitt eða neitt á þessari
stund,“ sagði Ólafur.
Þá má fastlega búast við því að
einhver lið muni gera hosur sínar

grænar fyrir Ólafi enda er hann
klárlega einn af bestu varnarmönnum landsins.
Það er ýmislegt sem bendir til
þess að Ólafur yfirgefi Grindavík.
„Það getur verið mjög óþægilegt,
bæði fyrir mig og nýjan þjálfara,
að fara aftur inn í klefann sem
leikmaður,” sagði Ólafur, sem þoldi
illa að þjálfa og spila á sama tíma.
„Ég lét vita af þessu fyrir einum
og hálfum mánuði síðan. Ég var
orðinn þreyttur á bæði líkama og
sál. Mér fannst ég ekki ná því besta
úr mér, hvorki sem leikmaður eða
þjálfari.“
- hbg

ÓLAFUR ÖRN Er samningslaus að leita að liði.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Undankeppni EM 2012:

Ætlum okkur
aftur áfram

Keppendur og þjálfarar fyrir hönd Íslands á HM í Japan

HANDBOLTI Ágúst Þór Jóhannsson,

landsliðsþjálfari kvenna í handbolta, hefur valið átján leikmenn
fyrir fyrstu leiki Íslands í undankeppni EM 2012. Ísland mætir
Spánverjum ytra hinn 20. október og svo Úkraínu á heimavelli
þremur dögum síðar. Sviss er
einnig í riðli Íslands.
„Markmiðin eru skýr, við
ætlum okkur að komast áfram
upp úr riðlinum og inn á okkar
þriðja stórmót í röð,“ sagði
Ágúst, sem mun stýra Íslandi í
úrslitakeppni HM sem fer fram í
Brasilíu í desember.
„Fyrir fram má segja að Spánn
sé með sterkasta liðið og að baráttan muni standa á milli okkar
og Úkraínu um annað sætið.
Sviss er síðan sýnd veiði en ekki
gefin,“ sagði Ágúst, en Ísland
vann öruggan samanlagðan sigur
á Úkraínu í undankeppni HM í
Brasilíu. „Það verður samt mjög
erfitt að eiga við Úkraínu enda er
liðið búið að endurheimta sterka
leikmenn sem léku með því á EM
í Danmörku. Þetta verða erfiðir
leikir.“
- esá

Landsliðshópurinn
Markverðir:
Guðný Jenný Ásmundsdóttir
Valur
Guðrún Ósk Maríasdóttir
Fram
Ólöf Kolbrún Ragnarsdóttir
HK
Aðrir leikmenn:
Anna Ú. Guðmundsdóttir
Valur
Arna Sif Pálsdóttir
Aalborg
Ásta Birna Gunnarsdóttir
HK
Dagný Skúladóttir
Valur
Hanna G. Stefánsdóttir
Stjarnan
Hrafnhildur Ósk Skúladóttir
Valur
Karen Knútsdóttir
Blomberg-Lippe
Ragnhildur Guðmundsdóttir
Valur
Rakel Dögg Bragadóttir
Levanger
Rut Jónsdóttir
Tvis Holstebro
Sólveig Lára Kjærnested
Stjarnan
Stella Sigurðardóttir
Fram
Þórey Rósa Stefánsdóttir
Tvis Holstebro

Stuðningur Arion banka

Við óskum
landsliðsfólki okkar
í fimleikum góðs
gengis á HM í Japan

Íslenski boltinn:

Leikmenn að
framlengja
FÓTBOLTI Valsmennirnir Halldór
Kristinn Halldórsson og Kolbeinn Kárason hafa skrifað undir
nýjan eins árs samning við Val.
Eru þetta fyrstu mennirnir sem
semja upp á nýtt við Val eftir að
gefið var út að endursemja þyrfti
við alla leikmenn.
Viktor Örn Guðmundsson
hefur framlengt við FH til ársins
2013.
- hbg

Arion banki er stoltur bakhjarl Fimleikasambands Íslands.
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> Anita Briem

SUNNUDAGSKVÖLD

„Þetta er allt. Þetta er algjör glamúr
og glans og algjört helvíti og allt
þar á milli.“

FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir
07.00 Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00
Morgunfréttir 08.05 Á tónsviðinu 09.00 Fréttir
09.03 Landið sem rís 10.00 Fréttir 10.05
Veðurfregnir 10.15 Rykkorn í óendanlegum
geimi 11.00 Guðsþjónusta í Kálfatjarnarkirkju
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00
Útvarpsleikhúsið: Í vængjuðu myrkri 15.00
Kynslóðir mætast 16.00 Síðdegisfréttir 16.05
Úr tónlistarlífinu: Reykholtshátíð 2011 17.30
Ég er ekki að grínast 18.00 Kvöldfréttir
18.17 Skorningar 18.50 Veðurfregnir 18.53
Dánarfregnir 19.00 Óskastundin 19.40 Fólk og
fræði 20.10 Hljóðritasafnið: Kvöldstund með
Peter Máté 21.05 Tilraunaglasið 22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20
Sker 23.15 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

Stöð 2 kl. 20.20
Heimsendir

Anita Briem leikur í Kaldri slóð,
sem segir frá blaðamanninum
Baldri sem fær til rannsóknar
dularfullt andlát starfsmanns
virkjunar úti á landi. Myndin er
sýnd á Stöð 2 Bíói kl. 20.

Glæný, íslensk gamanþáttaröð frá þeim sömu
og færðu okkur Næturvaktina, Dagvaktina og
Fangavaktina. Heimsendir er stórbrotin, spennuþrungin og margslungin þáttaröð. Þar kynnumst við
nýjum og skemmtilegum persónum; sjúklingum og
starfsmönnum á geðdeild árið 1992, nánar tiltekið
um verslunarmannahelgina. Grunnskólakennarinn
Einar er lagður inn gegn vilja sínum eftir að hafa
fengið taugaáfall og er síður en svo sáttur. Fyrr en
varir hefur honum tekist að espa upp lýðinn og
leiðir byltingu vistmanna sem taka yfir hælið með
ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Aðalhlutverkin leika
Halldór Gylfason, Pétur Jóhann Sigfússon, Nína
Dögg Filippusdóttir, Jörundur Ragnarsson, Karl
Ágúst Úlfsson og Sigurður Sigurjónsson.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.24 Bombubyrgið (3:26) (e)
10.52 Melissa og Joey (3:30) (e)
11.13 Landinn (e)
11.50 Djöflaeyjan (3:27) (e)
12.30 Silfur Egils
14.00 Búddamunkur á hlaupum
15.00 Ísþjóðin með Ragnhildi
Steinunni (6:8) (e)

15.30 Íslandsmótið í handbolta (HK - Afturelding, karlar) Bein
útsending.
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hér er ég (10:12)
17.37 Leó (2:4)
17.41 Hrúturinn Hreinn (28:40)
17.48 Skúli Skelfir (45:52)
18.00 Stundin okkar Í vetur
mun Sunna Karítas Oktavía Torfhildur Tildurrófa Aðaldal ráða ríkjum í
Stundinni okkar.
18.25 Kexvexmiðjan (3:6) Gamanþáttaröð.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Guðrún Ebba Þórhallur
Gunnarsson ræðir við Guðrúnu Ebbu
Ólafsdóttur.
21.20 Lífverðirnir (Livvagterne)
Þáttaröð um lífverði í dönsku öryggislögreglunni. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi ungra barna.
22.25 Sunnudagsbíó - Sylvia
00.00 Silfur Egils (e)
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.20 Köld slóð
08.00 The Wedding Singer
10.00 Just Married
12.00 Búi og Símon
14.00 The Wedding Singer
16.00 Just Married
18.00 Búi og Símon
20.00 Köld slóð
22.00 The Big Lebowski
00.00 Window Theory
02.00 Pucked
04.00 The Big Lebowski
06.00 Prête-moi ta main

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Spaugstofan
12.30 Nágrannar
13.50 Nágrannar
14.15 The X Factor (5:40)
15.25 The X Factor (6:40)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (11:24)
19.40 Sjálfstætt fólk (3:38) Jón
Ársæll heldur áfram mannlífsrannsóknum sínum, tekur hús á áhugaverðu fólki og kynnist því eins og
honum einum er lagið. Þátturinn
hefur hlotið flest verðlaun sjónvarpsþátta í sögu Edduverðlaunanna.
20.20 Heimsendir (1:9) Íslensk
gamanþáttaröð frá þeim sömu og
færðu okkur Fangavaktina. Þættirnir
gerast á afskekktri geðdeild árið
1992, nánar tiltekið um verslunarmannahelgina. Þar kynnumst við
skemmtilegum persónum; starfsmönnum og vistmönnum. Með aðalhlutverk fara Pétur Jóhann Sigfússon, Halldór Gylfason, Nína Dögg
Filippusdóttir, Jörundur Ragnarsson,
Karl Ágúst Úlfsson og Sigurður
Sigurjónsson.
21.00 The Killing (3:13) Spennandi og dularfullur sakamálaþáttur
um rannsókn lögreglu á morði á
ungri stúlku. Eftir því sem lögregla
finnur fleiri vísbendingar sogast
áhorfandinn inn í þrjár aðskildar
harmsögur sem allar eiga eftir
að tengjast á bæði voveiflegan
og óvæntan hátt þannig á áhorfandinn situr límdur við skjáinn frá
fyrsta þætti til hins síðasta. Þátturinn er bandarísk endurgerð á hinum
dönsku spennuþáttum Forbrydelsen.
21.50 Game of Thrones (8:10)
Magnaðir þættir sem gerast á miðöldum í ævintýraheimi sem kallast
Sjö konungsríki Westeros þar sem
sumrin geta varað í áratugi og
veturnir alla ævi.
22.50 60 mínútur
23.35 Daily Show: Global Edition
00.05 Love Bites (8:8)
00.50 It‘s Always Sunny In
Philadelphia (11:13)
01.15 The Untouchables
04.30 The Killing (3:13)
05.15 Heimsendir (1:9)
05.50 Fréttir

SKJÁREINN
08.00 F1: Við endamarkið
08.30 Kolon Korea Open Út-

13.45 America‘s Got Talent

sending frá móti í OneAsia mótaröðinni í golfi. Að þessu sinni er það
Kolon Korea Open.
11.00 Golfskóli Birgis Leifs
(8:12) Golfþáttur þar sem besti
kylfingur Íslands, Birgir Leifur
Hafþórsson, tekur fyrir allt sem tengist golfi og nýtist kylfingum á öllum
stigum leiksins.
11.30 Formúla 1 Útsending frá
kappakstrinum í Japan.
14.00 F1: Við endamarkið Keppni helgarinnar í Formúlu 1
krufin til mergjar.
14.30 Kolon Korea Open Útsending frá móti í OneAsia mótaröðinni í golfi. Að þessu sinni er sýnt frá
Kolon Korea Open.
17.00 Svartfjallaland - England
Útsending frá leik Svartfjallalands og
Englands í undankeppni EM.
18.45 Ísland U21 - England
U21 Útsending frá landsleik Íslands
og Englands í undankeppni EM hjá
U21 árs landsliðinum.
20.30 Kolon Korea Open Útsending frá móti í OneAsia mótaröðinni í golfi. Að þessu sinni er sýnt frá
Kolon Korea Open.
23.00 Pepsi mörkin

15.05 America‘s Got Talent

14.00 PL Classic Matches: West
Ham - Sheffield Wed, 1999
14.30 PL Classic Matches:
Charlton - Man. Utd., 2000
15.00 Season Highlights
1998/1999
15.55 Premier League World
16.25 Tottenham - Man. City
18.15 Blackburn - Arsenal
20.05 Zidane Í þættinum er
fjallað um Zidane, fyrrum leikmann
Real Madrid og Juventus og franska
landsliðsins.
20.35 Season Highlights
1999/2000 Allar leiktíðir ensku úrvalsdeildarinnar gerðar upp í hröðum
og skemmtilegum þætti.
21.30 PL Classic Matches:
Chelsea - Arsenal, 2000
22.00 PL Classic Matches: Southampton - Liverpool, 2000
22.30 Sunderland - Stoke Útsending frá leik Sunderland og Stoke
City í ensku úrvalsdeildinni.

(27:32)
(28:32)

15.50 Bold and the Beautiful
16.10 Bold and the Beautiful
16.30 Bold and the Beautiful
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Bold and the Beautiful
17.35 Tricky TV (8:23)
18.00 Spaugstofan
18.30 ET Weekend
19.15 Ísland í dag - helgarúrval

19.40 The X Factor (5:40) Stórglæsilegur skemmtiþáttur með
Simon Cowell í fararbroddi. Rétt eins
og í Idol verður sungið til sigurs, allt
þar til einn söngvari eða söngflokkur stendur uppi sem sigurvegari, 5
milljón dollurum ríkari og með nýjan
plötusamning.
20.45 The X Factor (6:40)
22.15 Næturvaktin
22.45 Næturvaktin
23.15 Næturvaktin
23.40 ET Weekend
00.25 Tricky TV (8:23)
00.50 Sjáðu
01.15 Fréttir Stöðvar 2
02.00 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 14.30
Golf fyrir alla 2. 15.00 Frumkvöðlar 15.30 Eldhús lambsins 16.00
Hrafnaþing 17.00 Græðlingur 17.30
Svartar tungur 18.00 Björn Bjarnason 18.30 Veiðisumarið 19.00
Fiskikóngurinn 19.30 Gunnar Dal
20.00 Hrafnaþing 21.00 Einar Kristinn og sjávarútvegur 21.30 Kolgeitin
22.00 Hrafnaþing 23.00 Motoring
23.30 Eldað með Holta

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.40 Rachael Ray (e)
14.05 Rachael Ray (e)
14.45 Being Erica (7:12) (e)
15.30 Kitchen Nightmares (1:13) (e)
16.20 Nýtt útlit (4:12) (e)
16.50 HA? (3:12) (e)
17.40 Outsourced (4:22) (e)
18.05 According to Jim (8:18) (e)
18.30 Mr. Sunshine (8:13) (e)
18.55 Rules of Engagement
(23:26) (e)
19.20 30 Rock (6:23) (e)
19.45 America‘s Funniest
Home Videos (24:50) (e)
20.10 Top Gear USA (2:10)
Bandaríska útgáfa Top Gear þáttanna
hefur notið mikilla vinsælda beggja
vegna Atlantshafsins. Tanner etur
kappi á sportbíl sínum niður fjallshlíðar við tvo skíðamenn.
21.00 Law & Order: Special
Victims Unit (4:24) Bandarísk
sakamálaþáttaröð um sérdeild lögreglunnar í New York borg sem rannsakar kynferðisglæpi. Alkóhólisti vaknar upp við vondan draum með látna
konu sér við hlið.
21.50 The Borgias (7:9) Einstaklega vandaðir þættir úr smiðju Neils Jordan um valdamestu fjölskyldu ítölsku
endurreisnarinnar, Borgia-ættina.
22.40 Hæ Gosi (2:8) (e)
23.10 House (5:23) (e)
00.00 Nurse Jackie (1:12) (e)
00.30 United States of Tara
(1:12) (e)
01.00 The Borgias (7:9) (e)
01.50 Top Gear USA (2:10) (e)
02.40 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
06.20 Golfing World
07.10 Frys.com Open (3:4)
10.10 US Open 2011 (4:4)
15.40 Golfing World
16.30 Inside the PGA Tour
(40:45)

N4 Sjónvarp Norðurlands endursýnir efni frá liðinni viku.

17.00 Frys.com Open (3:4)
20.00 Frys.com Open (4:4)
00.00 ESPN America

06.30 EastEnders 07.00 EastEnders
07.30 QI Children in Need Special 08.00
QI 08.30 QI 09.00 QI 09.30 My Family
10.00 Fawlty Towers 10.30 Fawlty Towers
11.00 Fawlty Towers 11.35 Fawlty Towers
12.05 Fawlty Towers 12.35 Top Gear
13.25 Top Gear 14.20 Top Gear 15.10
Top Gear 16.00 Dancing with the Stars
17.25 Top Gear 18.15 Live at the Apollo
19.00 Live at the Apollo 19.45 Live
at the Apollo 20.30 Dancing with the
Stars 21.55 The Graham Norton Show
22.40 Live at the Apollo 23.25 Live at
the Apollo

08.00 ICarly 08.25 F for Får 08.35 Max
09.05 Hannah Montana 09.30 Gepetto
News 10.00 DR Update - nyheder og vejr
10.10 Boxen 10.25 SOSU‘er på hjemmebane 11.10 Familien Hughes 12.00
Gudstjeneste i DR Kirken 12.45 Midt i
naturen 14.30 HåndboldSøndag 16.30
TV Avisen med Sport og Vejret 17.00
OBS 18.00 Borgen 19.00 21 Søndag
19.40 SportNyt 19.50 Broen 20.50
Taggart 21.40 Det Nye Talkshow med
Anders Lund Madsen 22.25 Tilståelserne
04.00 Molly Monster 04.05 Chiro 04.10
Hubert

07.20 Ut i nærturen 07.35 Schrödingers
katt 08.05 Puls 08.35 Norge rundt
09.00 Skavlan 10.00 Kingdom 10.45
Folk 11.15 Ut i naturen: Magasin 11.45
Solgt! 12.15 QuizDan 13.15 4-4-2
15.30 Underveis 16.00 Bokprogrammet
16.30 Newton 17.00 Søndagsrevyen
17.45 Sportsrevyen 18.05 Siffer 18.35
Norskekysten 19.15 Kennedy-klanen
20.35 Hva Grønland lærte Nansen 21.00
Kveldsnytt 21.15 Filmbonanza 21.45
Schmokk 22.15 Mordene på Skärsö
23.15 Hva Grønland lærte Nansen 23.40
Blues jukeboks

10.05 Barn till varje pris? 11.00 Flugor
11.05 Doobidoo 12.05 Starke man
12.35 Flugor 12.40 Speedway 13.40
Rapport 13.45 Handboll 15.55 Sportnytt
16.00 Rapport 16.10 Regionala nyheter
16.15 Världens Barn 17.00 Sportspegeln
17.30 Rapport 17.55 Regionala nyheter
18.00 Moraeus med mera 19.00 Starke
man 19.30 Mördare okänd 21.10
Ensam på scen: Greg Giraldo 22.20
Rapport 22.25 Bron 23.25 Rapport
23.30 Friday night dinner 23.55 Landet
Brunsås 00.25 Rapport 00.30 En andra
chans

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

VIÐ SÉRHÆFUM OKKUR Í
SÓFUM OG STÖKUM STÓLUM.
ÓTAL MÖGULEIKAR AF ÚTFÆRSLUM,
ÝMIST Í ÁKLÆÐI EÐA LEÐRI.

Bæjarlind 16 - 201 Kópavogi - Sími 553 7100 - www.linan.is
OPIÐ mán - fös 12:00 - 18:00 I laugardaga 11:00 - 16:00

Tilboð

199.990,Sparaðu 50.000.-

MYNDGÆÐI Á GÓÐU VERÐI
KDL-40EX720

Sony myndgæði í þrívíddarsjónvarpi
með innbyggðum sendi. Hér getur þú
notað netið án þess að ræsa tölvuna!
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GLÆSILEGT 40” LED SJÓNVARP Á GÓÐU VERÐI
KDL-40EX520

FLOTT 46” SJÓNVARP Á FRÁBÆRU VERÐI

GLÆSILEGT 46” LED SJÓNVARP

KDL-46CX520

KDL-46NX720
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Sony Center býður 5 ára ábyrgð á sjónvörpum án aukakostnaðar

Kringlunni 588 7669

www.sonycenter.is
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VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON MAN ÞÁ TÍÐ

> Stöð 2 kl. 20.20
The X Factor

Múgæsing í sjónvarpssal

Simon Cowell og þáttur hans, The X Factor,
er á dagskrá Stöðvar 2 í kvöld. Það
er þó aðeins þessa viku þar sem
söfnunarútsending fyrir SEM-samstökin var á dagskrá í gærkvöldi.
Fyrir vikið verður America´s
Got Talent sýnt á Stöð 2 Extra
í kvöld kl. 20.05. Það hitnar í
kolunum í The X Factor því nú
verður hópurinn skorinn niður
og aðeins þeir bestu komast
áfram í aðalkeppnina.

Þegar ég var barn var á dagskrá RÚV algjör
úrvalsþáttur sem hét Í sannleika sagt. Ég man
óljóst eftir þessu, hélt til dæmis að Þorgeir
Ástvaldsson og Fjalar Sigurðarson hlytu að hafa
verið karlkyns helft þáttarins þegar rannsóknir
hafa leitt í ljós að það voru í raun Ingólfur
Margeirsson og Ævar Kjartansson. Póteitó,
pótató. Vala Matt og Sirrý líða mér
síður úr minni af einhverjum völdum.
Af öllu sæmilega alvörugefnu sjónvarpsefni sem tekið hefur verið til
sýninga á Íslandi hefur líklega ekkert
haft viðlíka möguleika á að leysast
upp í vitleysu sem allir gátu haft
unun af. Í hverjum þætti var
tekið fyrir eldfimt málefni –

kynþáttafordómar, vændi og fleira gott – örfáum
sérfræðingum plantað í stóla öðrum megin í allt
of litlum salnum og hópi síður sérfróðra fulltrúa
almennings á einhvers konar áhorfendapalla
hinum megin. Síðan tók allt slektið til við að
rífast, grípa fram í hvert fyrir öðru og öskra ef vel
lá á því og í miðið stóðu þáttastjórnendurnir og
höfðu fyrst og fremst það hlutverk að gera lítilfjörlegar tilraunir til að hemja æsinginn.
Svona jerry-springerískt efni sárvantar á skjáinn í dag. Hugsið ykkur hvað það væri gaman
að fylgjast með tugum misvitringa hnakkrífast
um Icesave, staðgöngumæðrun og forsetann
í beinni útsendingu. Dagskrárstjórar mega
taka þetta til sín. Þangað til höfum við
alltaf Alþingisrásina.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.20 Ísþjóðin með Ragnhildi Steinunni (6:8) (Mundi vondi fatahönnuður) (e)

10.50 360 gráður (1:20) (e)
11.25 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
12.05 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
12.45 Kastljós (e)
13.15 Kiljan (e)
14.05 Vestfjarðavíkingur 2010 (e)
15.05 Leiðtogafundurinn (e)
16.00 Útsvar (Reykjavík - Seltjarnarnes)
(e)

17.05 Ástin grípur unglinginn (20:23)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Franklín (11:13)
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Kexvexmiðjan (3:6) Gamanþáttaröð undir stjórn Gísla Rúnars Jónssonar. Leikendur eru Andrea Jónsdóttir, Hallgrímur
Ólafsson, Kristín Þóra Haraldsdóttir og Þröstur
Leó Gunnarsson.

20.10 Lokaspretturinn (The Longest
Yard) Fangar stofna ruðningslið til að keppa
við fangaverðina. Bandarísk sjónvarpsmynd
frá 2005.
22.05 Slá í gegn (Once) Mynd um viku í
lífi götutónlistarmanns og útlenskrar blómastúlku. Írsk bíómynd frá 2006.

23.35 Bana Billa 2 (Kill Bill: Vol. 2) (e)
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Fletch
10.00 Rain man
12.10 Stuart Little
14.00 Fletch
16.00 Rain Man
18.10 Stuart Little
20.00 A Night at the Roxbury
22.00 The Wild Bunch
00.20 Funny Money
02.00 Getting Played
04.00 The Wild Bunch

FM 92,4/93,5

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50
Bæn 07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir
08.05 Við sjávarsíðuna 09.00 Fréttir 09.03
Út um græna grundu 10.00 Fréttir 10.05
Veðurfregnir 10.15 Kvika 11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 14.00
Hnapparatið 14.40 Listræninginn 15.20
Málstofan 16.00 Síðdegisfréttir 16.05
Glæta 17.05 Matur er fyrir öllu 18.00
Kvöldfréttir 18.17 Skurðgrafan 18.50
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00
Leikritakvöld Útvarpsins 19.00 Þau stóðu
í sviðsljósinu: Lárus Pálsson 20.00 Hús
Bernörðu Alba 21.17 Spánatónar 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 Fyrr og nú 23.15 Stefnumót
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
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 Sjálfstætt fólk (2:38)
14.30 Heimsréttir Rikku (7:8)
15.05 How I Met Your Mother (4:24)
15.30 The Middle (3:24)
15.55 Týnda kynslóðin (8:40)
16.30 Borgarilmur (7:8)
17.10 ET Weekend
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.44 Veður
19.50 Spaugstofan
20.20 The X Factor (5:40) Stórglæsilegur
skemmtiþáttur með Simon Cowell í fararbroddi. Rétt eins og í Idol verður sungið til
sigurs, allt þar til einn söngvari eða söngflokkur stendur uppi sem sigurvegari, 5 milljón dollara ríkari og með nýjan plötusamning. Auk Cowells eru í dómnefnd gamla vinkona hans úr Idol, Paula Abdul, upptökustjórinn, lagahöfundurinn og tónlistarmógúllinn
L.A. Reid og Nicole Scherzinger sem kunnust
er fyrir að vera aðalsöngkona The Pussycat
Dolls.
21.25 The X Factor (6:40)
22.55 Cadillac Records Mögnuð mynd
sem byggð er á raunverulegum atburðum og
fjallar um velgengni og gjaldþrot Chess Records. Fylgst er með helstu stjörnum upptökuversins sem eru m.a. Etta James, rokkgoðið Chuck Berry, Muddy Waters og Howlin‘ Wolf. Óskarsverðlaunahafinn Adrien
Brody sem fer með hlutverk upptökustjórans Leonards Chess en með önnur hlutverk
fara Beyoncé Knowles, Mos Def, Cedric the
Entertainer og Eamonn Walker.
00.40 The Three Musketeers Skemmtileg og spennandi ævintýramynd sem segir
frá þremur hugrökkum skylmingahetjum,
Athos, Porthos og Aramis við hirð konungsins
sem lenda í hinum ýmsu ævintýrum með
hinum hugrakka D‘Artagnan.
02.25 Prizzi‘s Honor
04.30 Grand Canyon

09.25 Spænsku mörkin
10.20 EAS þrekmótaröðin
10.45 Norðurálsmótið
11.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar
12.00 Formúla 1 2011 - Tímataka
13.30 Kolon Korea Open
16.00 Ísland U21 - England U21
17.45 Svartfjallaland - England
19.30 Portúgal - Ísland
21.15 24/7 Floyd Mayw. - Victor Ortiz
22.45 24/7 Floyd Mayw. - Victor Ortiz
23.15 Box: Floyd Maywe. - Victor
Ortiz

05.30 Formúla 1 BEINT

14.00 Season Highlights 1996/1997
14.55 Premier League World
15.25 Premier League Review 2011/12
16.20 Man. Utd. - Chelsea
18.10 Tottenham - Liverpool
20.00 Fernando Hierro
20.25 Man. City - Wigan
22.15 Liverpool - Bolton
00.05 Season Highlights 1997/1998

13.15 LIFUM HEIL - söfnunarútsending fyrir SEM-samtökin
16.30 Gilmore Girls (10:22)
17.15 Nágrannar
18.35 Nágrannar
19.00 Cold Case (15:23)
19.50 Heimsréttir Rikku (7:8)
20.20 Borgarilmur (7:8)
21.00 Týnda kynslóðin (8:40)
21.30 It‘s Always Sunny In Philadelphia (11:13)
21.55 Ástríður (5:12) (6:12) (7:12) (8:12)
23.40 Glee (1:22)
00.25 Gilmore Girls (10:22)
01.10 Cold Case (15:23)
01.55 Spaugstofan
02.25 Týnda kynslóðin (8:40)
02.50 It‘s Always Sunny In Philadelphia (11:13)
03.10 Sjáðu
03.35 Fréttir Stöðvar 2
04.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.05 Rachael Ray (e)
14.30 Real Housewives of Orange County (14:17) (e)

15.15 Friday Night Lights (7:13) (e)
16.05 Top Gear USA (1:10) (e)
16.55 Game Tíví (4:14) (e)
17.25 The Bachelorette (8:12) (e)
Bandarísk raunveruleikaþáttaröð þar sem
stúlka velur einn mann úr hópi piparsveina.
18.55 The Marriage Ref (6:10) (e) Bráðskemmtileg þáttaröð þar sem stjörnudómstóll leysir úr ágreiningsmálum hjóna. Grínistinn Jerry Seinfeld er hugmyndasmiðurinn
á bak við þættina en kynnir og yfirdómari
er grínistinn Tom Papa. Sérfræðingarnir að
þessu sinni eru þau Rachael Ray, Larry Miller
og JB Smoove.
19.40 Got To Dance (7:21) Þættirnir Got
to Dance nutu mikilla vinsælda á SkjáEinum
á síðasta ári en þar keppa hæfileikaríkustu
dansararnir sín á milli þar til aðeins einn
stendur eftir sem sigurvegari.
20.30 Besta útihátíðin 2011 Samantekt
frá þessari risaútihátíð sem haldin var á
Gaddstaðaflötum við Hellu dagana 8.-10. júlí
síðastliðinn. Meðal þeirra sem komu fram
voru Quarashi, XXX Rottweiler og Friðrik Dór.
23.30 Mr. Holland‘s Opus (e) Bandarísk kvikmynd frá árinu 1995 með Richard
Dreyfuss í aðalhlutverki. Myndin fjallar um
tónskáldið Glenn Holland sem endar með
að finna sér starf sem tónmenntakennari í
gagnfræðiskóla.
01.55 HA? (3:12) (e) Anna Svava Knútsdóttir, Villi naglbítur og Felix Bergsson eru
gestir Jóa G. og Sóla að þessu sinni.
02.45 Smash Cuts (38:52)
03.05 Judging Amy (14:23) (e)
03.50 Jimmy Kimmel (e)
05.20 Got To Dance (7:21)

08.05 QI Children in Need Special 08.35 QI
09.05 QI 09.30 QI 10.00 My Family 11.30 My
Family 12.00 Top Gear 17.10 Top Gear 18.00
Silent Witness 18.55 Silent Witness 19.50 Spooks
20.40 Spooks 21.40 Silent Witness 22.35 Silent
Witness 23.30 Spooks 00.25 Spooks 01.20
Silent Witness 02.15 Silent Witness 03.10 Judge
John Deed

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Tidens
tegn 10.55 Sign up 11.10 OBS 11.35 Jamies
australske kokkeskole 12.20 Maestro 13.20 Ved
du hvem du er? 14.20 Skjulte Stjerner 15.20
Skjulte Stjerner 15.40 Før søndagen 15.50 OBS
15.55 Min Sport 16.20 Held og Lotto 16.30
TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt 17.05 På
opdagelse i Amazonas 18.00 Maestro 19.00
Kriminalkommissær Barnaby 20.30 Murphy, dit
hjerte er i fare 22.15 Borgen 04.00 Noddy

08.30 Folk 09.00 Jobben er livet 09.40 Cornelis
og kjærligheten 10.15 Lord of the Dance 11.15
Hvem tror du at du er? 12.15 Kingdom 13.00 Tre
menn i mer enn en båt 14.00 Valpekullet 14.30
Siffer 15.00 Norskekysten 15.40 Beat for beat
16.30 Stikk 17.00 Lørdagsrevyen 17.45 Lottotrekning 17.55 Humorama 18.25 QuizDan 19.25
Sjukehuset i Aidensfield 20.10 Fakta på lørdag
21.20 Kveldsnytt 21.35 Downton Abbey 22.40
Haven 23.25 Dansefot jukeboks m/chat 02.00
Country jukeboks u/chat 05.00 Jungelhjul

11.30 På väg till Malung 12.00 På väg till Malung
12.30 På väg till Malung 13.00 Skavlan 14.00
Rapport 14.05 Livet som hund 14.50 Lykke
15.50 Helgmålsringning 15.55 Sportnytt 16.00
Rapport 16.15 Go‘kväll lördag 17.00 Sverige!
17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Helt magiskt 19.00 Robinson 19.30 Friday night dinner
19.55 Stulen identitet 20.45 Rapport 20.50
Speedway 21.50 Bröderna Reyes 22.45 Rapport
22.50 Dolt hot 00.45 Rapport 00.50 Moraeus
med mera 01.50 Rapport

07.10 Frys.com Open (2:4) 10.10 Inside
the PGA Tour (40:45) 10.35 US Open 2009
- Official Film 11.35 US Open 2011 (3:4)
17.00 Frys.com Open (2:4) 20.00 Frys.com
Open (3:4) 00.00 ESPN America

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta 18.00
Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30 Eldað með
Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30 Svartar tungur 22.00 Björn Bjarnason 22.30 Veiðisumarið 23.00 Fiskikóngurinn
23.30 Gunnar Dal 00.00 Hrafnaþing

21.00 Helginn

Dagskrá allan sólarhringinn.

06.00 ESPN America 06.20 Golfing World

OMEGA

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

Næstu námskeið hefjast 17. október

Ketilbjöllur

Zumba Fitness Fit 4 All

Peak Pilates

Karlapúl FitnessboxRope Yoga

Fit 4U

Súperform

ÞIG

Mömmutímar Polefreestyle
HEILSURÆKT
FYRIR

CrossFit Í formi til framtíðar

Lífstíll 20+ Core Pilates

World Class Laugum Reykjavík Kringlunni Reykjavík  HR Reykjavík Spönginni Grafarvogi
Dalshrauni Hafnarfirði Ögurhvarfi Kópavogi ;\YUPU\T2}WH]VNPLágafellslaug Mosfellsbæ:\UKSH\N:LS[QHYUHYULZZ
Korthafar fá aðgang að Laugardalslaug, Lágafellslaug og Sundlaug Seltjarnarness

- HEILSURÆKT FYRIR ÞIG -

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

VITA - ferðaskrifstofa á traustum grunni

Beint morgunﬂug með Icelandair til Verona

Ljósmyndari: Randy Lincks

9 nátta ferð !
Vinsælar gistingar að seljast upp!
Þökkum
frábærar viðtökur!

Hótel St. Hubertus

Fararstjórar: Einar, Anna, Evert og Örn

19. - 28. janúar

Einn vinsælasti skíðastaður á Ítalíu. Þægilegar brekkur sem henta öllum!

Flugáætlun:

Verð frá 157.900 kr.*

19. janúar - 9 dagar

og 15.000 Vildarpunktar

28. janúar - 20 sæti laus

á mann í tvíbýli á hótel St. Hubertus sem er þriggja stjörnu hótel á besta
stað í Madonna.

4. febrúar - 23 sæti laus
11. febrúar - Uppselt!

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting með morgunverði og íslensk fararstjórn.
* Verð án Vildarpunkta 167.900 kr.

18. febrúar - 26 sæti laus
25. febrúar - Aukaferð

Hótel Shandrani

19. - 28. janúar

Val di Fiemme - Skíðasvæði með löngum, flottum brekkum sem kemur þér
skemmtilega á óvart.

Lilja Jónsdóttir
er einn af ferðaráðgjöfum VITA
og hefur áralanga
reynslu af sölu
skíðaferða.

Verð frá 185.100 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
á mann í tvíbýli á hótel Shandrani, sem er glæsilegt fjögurra stjörnu hótel
með öllum þægindum.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting, hálft fæði og íslensk fararstjórn.
*Verð án Vildarpunkta 195.100 kr.

Hótel Olympia

19. - 28. janúar

Selva, Val Gardena - Stærsta skíðasvæði í Evrópu. Náttúrufegurð,
nægur snjór og brekkur fyrir alla. Það er Selva!

Verð frá 221.400 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
á mann í tvíbýli á á hótel Olympia, sem er staðsett í um 200 metra
fjarlægð frá lyftum.

ÍSLENSKA SIA.IS/ VIT 56706 10/11

Suðurlandsbraut 2
Hilton Reykjavik Nordica

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting með hálfu fæði og íslensk fararstjórn.
*Verð án Vildarpunkta 231.400 kr.

VITA er líﬁð
VITA | Suðurlandsbraut 2 | Sími 570 4444 | VITA.is
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PERSÓNAN
Snorri Fairweather
Aldur: 25 ára
Starf:
Kvikmyndagerðarmaður.
Búseta: 101
Reykjavík

Fjölskylda:
Kærasta mín
heitir Alma
Ösp Arnarsdóttir og dóttir
mín heitir
Petrína Orka
Snorradóttir.
Stjörnumerki: Bogmaður.
Stuttmynd Snorra, Tvöföld tilvera, var
sýnd á kvikmyndahátíðinni Nordisk
Panorama í lok september.

Stórskotalið gerir norska Næturvakt
Norska sjónvarpsstöðin TV2 teflir fram öllum
sínum stærstu og sterkustu vopnum þegar endurgerð á Næturvaktinni hefst í byrjun næsta
árs. Leikstjóri verður Magnus Martens sem
þessa dagana er að klára kvikmyndina Arme
Riddere eftir bók norska sakamálahöfundarins
Jo Nesbø og þrír af vinsælustu gamanleikurum Noregs verða í aðalhlutverkunum að sögn
Christophers Haug, eins af aðalframleiðendum
leikins efnis hjá TV 2.
„Bensínstöðin verður í afskekktu bæjarfélagi einhvers staðar úti á landi,“ segir Haug
í samtali við Fréttablaðið. Upphaflega stóð
til að norska ríkissjónvarpið, NRK, myndi
gera þættina en þau áform duttu upp fyrir og
TV2 stökk um borð. Haug bætir því að handrit Næturvaktarinnar verði vissulega lagað

að norskum húmor. „Upphaflega handritið var
mjög gott en áherslur í norskum og íslenskum
húmor eru eilítið öðruvísi þannig að við verðum að breyta einhverju,“ segir Haug sem vildi
ekki gefa upp hvaða leikarar kæmu til greina í
hlutverkin, sagði það skýrast í nóvember.
Leikstjórinn Martens fer fyrir handritateymi þáttaraðarinnar en það verður auk þess
skipað þeim Karsten Fullu og Mads Løken. Svo
skemmtilega vill til að Fullu skrifaði handrit
að nokkrum þáttum norsku útgáfunnar af Hjá
Marteini sem RÚV gerði síðar meir sína eigin
útgáfu af með Jóhannesi Hauki Jóhannessyni
í aðalhlutverki. „Við höfum mikla trú á þessu
verkefni og vonum að Norðmenn og Íslendingar eigi eftir að hlæja sig máttlausa. Ég gerði
það allavega yfir íslensku útgáfunni.“
- fgg

TIL NOREGS Unnið er að endurgerð Næturvaktarinnar

í Noregi og framleiðandi hjá TV2 hefur tröllatrú á verkefninu. Einn af handritshöfundum norsku útgáfunnar
af Hjá Marteini er í handritateymi þáttanna.

NÝTT
Skautaæfingar fyrir
fatlaða
Íþróttafélagið Ösp, býður upp á 10 vikna skautanámskeið fyrir
fatlaða og þroskahamlaða einstaklinga í Skautahöllinni í
Laugardal frá og með 9.október 2011.
Kennt er eftir alþjóðlegum áfangamarkmiðum
Special Olympics hreyfingarinnar þar sem einstaklingurinn er í
fyrirrúmi.
Flokkar eru aldurs og getuskiptir
Þriðjudagar
Sunnudagar

6-10 ára
11 ára og eldri

Kl. 17:30-19:10
Kl. 19:30-21:15

Markmið
• Að auka almenna færni innan íþróttarinnar
• Að efla styrk og úthald
• Að bæta jafnvægi og samhæfingu
• Að bæta líkamsvitund og túlkun tónlistar
Helga Olsen leiðir hóp reyndra þjálfara sem bjóða upp á metnaðarfullar, fjölbreyttar og skemmtilegar æfingar fyrir fatlaða og
þroskaskerta einstaklinga frá 6 ára aldri.
Vertu með í skemmtilegum hópi, hlökkum til að sjá þig!!
Verð aðeins:15.000,Frekari upplýsingar og skráning er í höndum þjálfara námskeiðsins,
Helga Olsen olsen.helga@gmail.com Sími: 698-0899
Hjá Ösp eru einnig æfðar Frjálsar-íþróttir, fótbolti, handbolti,
Boccia, sund, lyftingar og keila, sjá nánar á heimasíðu Aspar
www.ospin.is

25
25 ára velgengni
EÐAL GINSENGS
á Íslandi

Eingöngu notaður
virkasti hluti rótarinnar
Skerpir athygli - eykur þol
Kveðjum slen og streitu

PARTÍ! Aron Steinn, Steinþór Helgi og Atli Bolla verða með flotta Off Venue-dagskrá á Airwaves í næstu viku.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STEINÞÓR HELGI: SNJÓBOLTI SEM VARÐ AÐ SNJÓFLÓÐI

Flottasta giggið á Airwaves
haldið í 90 fermetra íbúð
„Fólk á ekki að hugsa um þetta sem
tónleika heldur sem partí,“ segir
Steinþór Helgi Arnsteinsson.
Steinþór leigir íbúð við Ingólfsstræti 8 ásamt Aroni Steini
Ásbjarnarsyni og Atla Bollasyni, fyrrum hljómborðsleikara
Sprengjuhallarinnar. Þeir hafa
ákveðið að taka Airwaves-tónlistarhátíðina með miklu trompi
og bjóða upp á metnaðarfulla Off
venue-dagskrá á heimili sínu um
næstu helgi. „Við strákarnir elskum að hafa gaman saman og þetta
lá einhvern veginn beint við. Við
þekkjum mjög marga í tónlistarheiminum og dagskráin fylltist fljótt. Þetta var snjóbolti sem
breyttist í snjóflóð,“ segir Steinþór.
Steinþór segir að öll húsgögn í
stofunni verði sett til hliðar og í

HLUTI DAGSKRÁR
■ Berndsen
■ Hermigervill
■ President Bongo, Högni & Urður
■ Snorri Helgason
■ Sykur
■ Þórunn Antonía
■ Hjaltalín
■ Kreatiivmootor
■ Lím Drím Tím
■ Thulebasen
■ Owen Pallett
■ Glasser

staðinn komi hljóðkerfi. Hann segir
að íbúðin rúmi kannski um hundrað manns en 20-30 ættu að komast
fyrir í stofunni. „Fólk getur tjillað
inni í herberginu mínu og talað um

skrýtna gaurinn í röðinni frá kvöldinu áður. Þetta á bara að vera gott
partí, eini munurinn er að í staðinn
fyrir að það komi tónlist frá græjunum þá kemur hún frá lævbandi
inni í stofu.“
Steinþór segir að tvö af stærstu
nöfnum hátíðarinnar spili á heimili þeirra, Owen Pallett og Glasser,
auk þess sem þekkt íslensk nöfn á
borð við Berndsen troða upp. „Við
erum ekkert að stressa okkur á
þessu, ef rafmagnið slær út þá heldur partíið bara áfram,“ segir hann.
Dagskrá verður á Ingólfsstræti 8
föstudag og laugardag frá klukkan
15 til 20.30. „Við vorum að pæla í
því að láta dagskrá hefjast að nýju
eftir fjögur á nóttunni en ákváðum
að hlífa nágrönnunum við því.“
hdm@frettabladid.is

Plötu Of Monsters lekið erlendis
„Þetta kemur mér ekkert á óvart,“
segir Haraldur Leví Gunnarsson
hjá Record Records.
Fyrstu plötu Of Monsters and
Men, My Head Is an Animal,
hefur verið lekið á erlendar netsíður. Platan kom út hér á landi
20. september á vegum Record
Records en á enn eftir að koma út
erlendis. „Það er kannski hluti af
vandamálinu. Það er ennþá verið
að vinna í þeim málum,“ segir
Haraldur Leví. „Hún er orðin
alveg fáránlega vinsæl úti og við
erum búin að fá margar fyrirspurning frá fólki sem vill kaupa
diskinn úti,“ segir hann og bætir
við að hljómsveitin sé komin í

mikla spilun hjá einni af stærstu
útvarpsstöðvunum í Fíladelfíu í
Bandaríkjunum. „Slíkt kemur ekki
fyrir bönd áður en þau skrifa undir
samning við stór útgáfufyrirtæki.
Einhver útvarpsmaður sá lagið á
Youtube, keypti demóið á iTunes
og byrjaði að spila það.“
Líklegt er að My Head Is an
Anmial komi út erlendis eftir áramót og í framhaldinu muni Of
Monsters and Men fara í tónleikaferð til að fylgja henni eftir.
Platan hefur selst í um tvö þúsund eintökum á aðeins rúmum
tveimur vikum og er fyrsta upplag útgefanda við það að klárast.
Tvennir útgáfutónleikar í Gamla

OF MONSTERS AND MEN

bíói í Reykjavík á fimmtudagskvöld heppnuðust mjög vel og
frumflutti sveitin þar eitt nýtt lag.
- fb
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Býr til þætti með Suzuki
Kvikmyndagerðarmaðurinn Sturla
Gunnarsson, sem hefur verið lengi
búsettur í Kanada, er að vinna
að heimildarmyndaþáttum með
David Suzuki. Sá síðarnefndi, sem
er þekktur umhverfisfræðingur
og stjórnandi náttúrulífsþátta í
Kanada, var staddur hér á landi á
dögunum og hélt hátíðarfyrirlestur
í Háskóla Íslands. Þættirnir sem
Sturla er að vinna með honum
verða sýndir á sjónvarpsstöðinni
CBC og heita Fishing with Dave.
Sturla leikstýrði einmitt
heimildarmynd um
Suzuki sem hefur
fengið góða dóma
og var sýnd á
Alþjóðlegri
kvikmyndahátíð í
Reykjavík.

QêWW

Gerðu myndband til
heiðurs Friðriki Dór
Tónlistarmaðurinn Friðrik Dór
Jónsson varð 23 ára gamall í gær.
Fjöldamargir vinir og aðdáendur
óskuðu honum til hamingju með
afmælið á samskiptavefnum
Facebook. Sumir gengu lengra
en aðrir í afmælisóskunum. Til að
mynda gerðu nemendur í Lækjarskóla í Hafnarfirði myndband þar
sem fjölmargir nemendur og jafnvel
kennarar óskuðu
Friðriki til hamingju
með daginn.
Friðrik er ekki
aðeins gríðarlega
vinsæll meðal
ungmenna
heldur er hann
líka uppalinn
Hafnfirðingur,
en hann gekk
á sínum tíma í
Setbergsskóla.
- fb, þeb

Mest lesið
1

Íslensk uppfinning í fyrsta
sæti

2

Írskur svindlari handtekinn –
blekkti kráareiganda á Íslandi

3

Guðmundar- og Geirfinnsmál:
Fjórir skipa …

4

Slösuðust í bílveltu á Akureyri

5

Áfangasigur segir dóttir
Tryggva Rúnars
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Meiri Vísir.
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