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Gæði & Glæsileiki

É g hef yndi af að rækta lík-amann þegar frítími gefst. Þingmannsstarfið útheimt-ir gott líkamsform eins og ég komst að raun um í Icesave-deil-unni þegar ég sat þingfundi fram á nætur. Maður á auðveldara með að höndla álag þegar kroppurinn er upp á sitt besta,“ segir Unnur Brá eftir morgunhlaup í sveitakyrrð-inni á Hvolsvelli þar sem hún á heimili, en vegna þingstarfa hefur hún líka aðsetur í höfuðstaðnum.„Ég fer allar helgar austur og við börnin tökum feginsandvarp þegar við erum komin í húsið heima. Þar 

er helgartilveran dásamleg og ég reyni að hafa það eins rólegt og hægt er. Oft fylli ég húsið af ilm-andi bakstri og góðum mat, og þegar færi gefst gríp ég í saumavél-ina og rifja upp gamla takta síðan við systurnar saumuðum á okkur kjóla undir leiðsögn mömmu,“ segir Unnur Brá sem hefur stund-um mætt í heimasaumuðu pilsi á Alþingi og dreymir um að sækja sníðanámskeið svo hún geti hann-að sína eigin kjóla, en langar líka að læra að rafsjóða og gera við bílinn sinn. 
„Þegar hlé gefst frá annríki þing-

starfanna felst hvíld í því að sinna annarri iðju og áhugamálum. Þegar ég var sveitarstjóri Rangárþings eystra reyndi ég reglulega að kom-ast í mjaltir til að breyta verulega til, en svo keypti bróðir minn róbót í fjósið og þá urðu mínar mjólkandi hendur óþarfar,“ segir sveitastelp-an Unnur Brá, yngst níu systkina sem fædd eru og uppalin á Búðar-hóli í Austur-Landeyjum. „Það er ríkidæmi að eiga stóra fjölskyldu og gaman að hafa alltaf nóg af fólki í kringum sig. Aldurs-

2

Gleðihringurinn  verður haldinn í Gerðubergi í 
þriðja sinn á morgun klukkan 14. Þar dansa ungir og 
aldnir saman við undirleik hljómsveitarinnar Neista 
og góðir gestir stjórna fjöldasöng. Leikin verða lög, 
ljóð og dansar frá fyrri hluta tuttugustu aldar.

Unnur Brá Konráðsdóttir alþingismaður bakar, saumar og hleypur undir norðurljósadansi um helgar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Rómantískara í sveitinni

TÓNLISTARTÍMARITIÐ  FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Á TVEGGJA VIKNA FRESTI

SKÚRINN

Fjögur myndbönd með nýjum lögum Hjálma á vísir.is/popp
 ÉG TEIKNA STJÖRNUR VÍSA ÚR ÁFTAMÝRI BORÐ FYRIR TVO Á TJÖRNINNI
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  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Tryggingastofnun auglýsir eftir deildarstjóra  í greiningar- og hagdeild í fjölbreytt og krefjandi starf á Fjármála- og rekstrarsviði. Megin viðfangs-efni sviðsins er yfi rumsjón fjármála vegna reksturs Tryggingastofnunar og bótafl okka.

Starfssvið:

 Umsjón með greiningu og úrvinnslu tölulegra gagna.
Áætlanagerð bótafl okka.
Greining á fjárhagsstöðu og skýring á frávikum.
Gerð staðtalna, hagskýrslna auk annars upplýsinga- og talnaefnis.
Gerð spálíkana og stærðfræðilegar úttektir.
Upplýsingagjöf innan stofnunar og út á við.
Afl a upplýsinga frá öðrum þjóðum um talnaefni o.fl .

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, tölfræði eða annarri grein sem nýtist í starfi.

Deildarstjóri 
greiningar- og hagdeildar

PRENTSMIÐUR 
í stafræna prentdeild

Prentmet, Lynghálsi 1 í Reykjavík, óskar eftir að ráða prentsmið/grafískan miðlara í stafræna prentdeild. Starfið er aðallega fólgið í móttöku verka og prentun á stafrænar prentvélar. Um er að ræða 100% starf og 
vinnutími er kl. 8:00-16:00.

Við leitum að aðila sem er góður fagmaður, gæðasinnaður, ábyrgðar fullur, duglegur, heiðarlegur, traustur, góður í samvinnu, sýnir frumkvæði, hefur góða þjónustulund og eflir heildina. Við mat á umsóknum verður tekið sérstakt tillit til reynslu og þekkingar umsækjenda.
Prentmet býður upp á hágæða prentun þar sem hraði, gæði og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni. Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri mannauðs sviðs, netfang: ingasteina@prentmet.is, s. 8560604.
 Atvinnuumsókn er á www.prentmet.is /störf í boði. Umsóknarfrestur er til 11. nóvember.

Embætti umboðsmanns skuldara
t f ð
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VIÐ VILJUM BÆTA VIÐ OKKURÁRANGURSDRIFNUM EINSTAKLINGUM MEÐ MIKLA SAMSKIPTAHÆFNI

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
Umsjón með ráðningu: Inga Guðrún Birgisdóttir, mannauðsstjóri. Áhugasamir um starf sendi umsókn á: atvinna@1912.is þar sem 
greint er frá menntun, fyrri störfum og tekin fram sú reynsla sem umsækjandi telur að muni gagnast sér í starfinu.Öllum umsækjendum verður tilkynnt þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember.

SÉRFRÆÐINGUR Í VÖRUSTÝRINGUSTARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ
• Umsjón með hluta af erlendum innkaupum fyrirtækisins
• Ábyrgð á hámörkun hagkvæmni vöruflæðis með tilliti tilinnkaupaeininga, innkaupatíðni, flutningsleiða og rýrnunar
• Gerð innkaupaáætlana til birgja
• Samskipti við birgja fyrirtækisins
• Samskipti við flutningsfyrirtæki
• Mikil samvinna þvert á önnur svið fyrirtækisins
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við innkaupastjóra
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun í vörustjórnun skilyrði
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Hæfni til þess að tjá sig á ensku í rituðu og töluðu máli
• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf
Viðkomandi einstaklingur yrði hluti af innkaupateymi fyrirtækisins. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Frekari upplýsingar um starfið veitir Sveinn Ingvi Einarsson, innkaupastjóri, í s. 821-8405

STARFSMAÐUR Í VÍ ÖRUHÚS - KVKK ÖLDVAKTVVSTARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ
• Umsjón með frystigeymslu í vöruhúsi
• Endurpökkun og merking á vörum til endursölu
• Almenn lagerstörf í móttöku, tínslu og frágangi
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við lagerstjóra
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Lyftararéttindi
• Kostur ef fyrirliggjandi er reynsla af vöruhúsakerfi Navision
• Nákvæmni, áreiðanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Stundvísi og vilji til að skila af sér góðu verki
• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf
Viðkomandi starf er á kvöldvakt þar sem vinnutími er mánudaga til fimmtudaga kl. 13:00-22:00. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.Frekari upplýsingar um starfið veitir Svavar Geirfinnsson, lagerstjóri, í s. 821-8450.

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. Það þjónar dótturfélögum sínum, Nathan & Olsen og Ekrunni, með því að samnýta mannauð, tæki og aðrar auðlindir til að ná fram hagkvæmni í rekstri. Jafnframt er 1912 samnefnari þeirra gagnvart starfsfólki
og birgjum. Starfsfólk samsteypunnar er í dag um 80 talsins. Það býr við glæsilega aðstöðu í höfuðstöðvum fyrirtækisins að Klettagörðum í Reykjavík en að auki er starfsstöð á Akureyri. 1912 og dótturfyrirtæki þess leggja áherslu á reyklausan vinnustað.
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Tryggingastofnun auglýsir eftir deildarstjóra  í greiningar- og hagdeild í fjölbreytt og krefjandi starf á Fjármála- og rekstrarsviði. Megin viðfangs-efni sviðsins er yfi rumsjón fjármála vegna reksturs fi
Tryggingastofnunar og bótaflokka.flfl

Starfssvið:

Umsjón með greiningu og úrvinnslu tölulegra gagna.
Áætlanagerð bótaflokka.fl
Greining á fjárhagsstöðu og skýring á frávikum.
Gerð staðtalna, hagskýrslna auk annars upplýsinga- og talnaefnis.
Gerð spálíkana og stærðfræðilegar úttektir.
Upplýsingagjöf innan stofnunar og út á við.
Afl a upplýsinga frá öðrum þjóðum um talnaefni o.fl
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Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, tölfræði eða annarri grein sem nýtist í starfi

Deildarstjóri 
greiningar- og hagdeildar
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PPrentmePrentmet, LynghálsPrentmet, Lynghálset, Lynghálsi 1 íi 1 í Reykjavík ói 1 í Reykjavík, óskar eftir að ráða pre tprentsmið/grafískan miðlara í stafræna prentdeild. Starfið er aðallega fólgið í móttöku verka og prentun á stafrænar prentvélar. Um er að ræða 100% starf og 
vinnutími er kl. 8:00-16:00.

Við leitum að aðila sem er góður fagmaður, gæðasinnaður, ábyrgðar fullur, duglegur, heiðarlegur, traustur, góður í samvinnu, sýnir frumkvæði, hefur góða þjónustulund og eflir heildina. Við mat á umsóknum verður tekið sérstakt tillit til reynslu og þekkingar umsækjenda.
Prentmet býður upp á hágæða prentun þar sem hraði, gæði og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni. Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri mannauðs sviðs, netfang: ingasteina@prentmet.is, s. 8560604.
Atvinnuumsókn er á www.prentmet.is /störf í boði. Umsóknarfrestur er til 11. nóvember.

Embætti umboðsmanns skuldara

g 19 Klettagarðar 19  |  104 Reykjavík  |  Sími 530 8500  |  Fax 530 8501  |  www.1912.is

V Ð IÐ VIILJUMM BÆTA VIÐ OKKURÁRANGGURSDRIFNUNUM EINSTAKLIN UGUM MEÐ MIKLA SAMSKIPTAHT ÆFNI

NNÁNARI UPPLÝSINGAR:
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• Gerð innkaupaáætlana til birgja
• Samskipti við birgja fyrirtækisins
• SSamskipti við flutningsf kiyrirtæki
• Mikil samvinna þvert á önnur svið f syrirtækisins
•• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við innkaupastjóraa
MEENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• HHHáskólamenntun í vörustjórnun skilyrði
• Reynsla aff g starfi ko sambærilegu starfi kostur
•• H f lHæfni til þess að tjá sigg á ensku í rituðu ogg töluðu máli
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einstaklingurViðkomandi einstaklingur yrði hluti af innkaupateymi fyrirtækisins. Æskilegtlegt er að umsækjandkk igeti hafið störf sem fyrst. Frekari upplýsingar um starfið veitir Sveinn Ingvi Einarsson, innkaupastjóri, í s. 821-8405

STARFSMAÐTARFSMAÐUR ÍÍ VÍÍ ÖRUHÚSS - KVKKK ÖLDVAKAKVVVVSTARFS- OGOG ÁBYRGÐARSVIIÐ
•• Umsjón með frystiUmsjón með frystiggeymslu í vöruhúsi
• EEndurpökk gun og merk g á vörum tiing á vörum til endursölu
• enn lagerstörAlmenn lagerstörf í móttöku, tínslu og f irágangi
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við lagerstjóra
MMENNTUU RRNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• LLyftararéttindi
• Kostur ef fyrirliggjandi er reynsla ayrirliggjandi er reynsla af vöruhúsakerfi Navision
• Nákvæmni, áreiðanleiki og jálf ð sjálfstæði í vinnubrögðum
• Stundvísi og vilji til ð kil f vilji til að skila af sér g kióðu verki
• ÞÞjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf
Viðkomandi starf er á kvöldvaktiðkomandi starf er á kvöldvakt þar sem vinnutími er mánudagg da til fimmtudagaaga kl. 13:00-22:00. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.FFrekari upplýsingar um starfifið veitir Svavar Geirfifinnsson, lagerstjóri, í s. 821-8450.

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. Það þjónar dótturfélögum sínum, Nathan & Olsen og Ekrunni, með því aðsamamnnýta mannauð, tæki ogg aðrar auðlindir til að ná fram hagkagkvæmni í rekstri. Jafnframt er 1912 samnefnari
kk

 þeirra ggaggnvart starfsfóólkog birgjum. Starfsfólk samsteypunnar er í dag um 80 talsins. Það býr við glæsilega aðstöðu í höfuðstöðvum f ryrirttækisins aðKlettagörðum í Reykjavík en að auki er starfsstöð á Akureyri. 1912 og dótturfyrirtæki þess leggja áherslu á reyklausan vinnustað.

SKRIFSTOFAN
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Kynningarblað Nýjungar, sérsniðnar lausnir, hönnun og hjálpartæki.

Það má kannski segja að fyr-

irtækið hafi ekki verið sýni-

legt almenningi en við erum 

mjög stór á þeim markaði sem 

við vinnum á og erum til dæmis 

stærstir í prenttækjum fyrir skrif-

stofur, stofnanir og fyrirtæki og 

höfum verið alla tíð. Þá eru ekki 

mörg fyrirtæki sem hafa verið 

rekin á sömu kennitölu svo lengi, 

eða frá 1953,“ segir Frank M. 

Michelsen, markaðsstjóri Optima. 

Optima var fyrsta fyrirtækið 

til að f lytja inn ljósritunarvélar 

til Íslands og hefur verið leiðandi 

á markaði ýmiss tækjakosts fyrir 

fyrirtæki og stofnanir og starfs-

menn hafa sérhæft sig í því sem 

þeir gera. Hjá fyrirtækinu starfa 

22 starfsmenn og eru þeir með 

margra áratuga reynslu í þjónustu 

og viðgerðum flókinna tækja.

„Okkar stærsta verkefni á þessu 

ári er innleiðing nýrrar prent-

lausnar á Landspítalanum, svo-

ðk ingu

„Við erum með skjalaskápa fyrir 

fyrirtæki og einstaklinga og alla 

sem þurfa að huga að skjalavörslu, 

svo sem Bisley-skjalaskápa. Einn-

ig erum við með starfsmanna-

skápa frá Bisley en skáparnir eru 

allir úr hágæðastáli. Við getum 

boðið upp á ótal möguleika, allt frá 

litlum tveggja skúffu heimilisskáp 

upp í stærri skápaeiningar á braut-

um. Við eigum alltaf fyrirliggjandi 

skápa á lager, til dæmis algengustu 

útgáfuna; þriggja til fimm skúffu 

skápa með rennihurðum. Á lager 

eigum við yfirleitt einn til tvo liti 

en hægt er að sérpanta alla mögu-

lega liti sem og alls kyns f leiri 

útgáfur af skápum.“

Í öryggisskápum er Optima með 

nokkur af þekktustu merkjum 

heims. „Má þar nefna Chubbsa-

fes, Rosengrens og Secure Line. 

Gunnbo-samsteypan er sænskt 

fyrirtæki sem hefur þessi merki 

á sínum snærum en af þessum 

merkjum er Seruce Line fyrir þá 

sem eru að leita að ódýrari merkj-

um meðan hin merkin eru dýrari, 

Bensar öryggisskápanna,“ segir 
l

Meira en fimmtíu ára reynsla
Optima hefur verið leiðandi í sölu tæknibúnaðar fyrir skrifstofur og fyrirtæki í áratugi. Optima þjónustar stór og smá fyrirtæki, svo sem stofnanir, 

spítala, ráðuneyti, skóla, prentsmiðjur, skrifstofur og banka. Má þar nefna ýmiss konar prentlausnir, öryggis- og skjalaskápa og öflug tæki er snúa að 

stórum rekstrareiningum jafnt sem smáum. Optima var stofnað árið 1953 og starfsfólk er með margra áratuga reynslu í þjónustu og viðgerðum.  

MYND/PJETUR

LÖGÐ LOKAHÖND Það eru mörg handtök að baki nýs Suðurstrandarvegar, sem er um 58 kílómetra langur á milli Grindavíkur og Þorláks-
hafnar. Þeir Viðar Pálsson og Pétur Karlsson, starfsmenn Suðurverks, önnuðust lokafrágang í vikunni. Vegurinn, sem stjórnmálamenn voru duglegir við að 
nýta sem gulrót í kosningabaráttu, mun opna fjölmarga möguleika fyrir ferðamenn og til uppbyggingar atvinnulífs í framtíðinni. Sjá síður 36 og 38 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fyrstur til tunglsins

Fólk fúlt út í töskuna
Dröfn Ösp Snorradóttir og 
Hallgrímur Ólafsson ræða 
um Liz Taylor, Lennon og 
Listalausa daginn.
rökstólar 32

Myrkrið togar í 
Stefán Mána
bækur 26

spottið 18

Sektum sóðana!
Tillögur borgarbúa á sam-
ráðsvett vanginum Betri 
Reykjavík skoðaðar.
borgarmál 28

VIÐSKIPTI 137 félög í óskyldri starf-
semi eru í eigu íslenskra banka 
í dag. Þetta kemur fram í svari 
Fjármálaeftirlitsins (FME) 
við fyrirspurn Félags atvinnu-
rekenda (FA) þess efnis. Sam-
kvæmt lögum mega bankar ein-
ungis eiga fyrirtæki í 12 mánuði 
án þess að leita eftir undanþágu 
hjá FME. 

Dæmi eru um að bankar, eða 
dótturfélög þeirra, hafi átt fyrir-
tæki í meira en 30 mánuði. Í svar-
bréfinu kemur fram að sótt hafi 

verið um framlengdan frest fyrir 
um helming þeirra fyrirtækja 
sem eru í eigu bankanna, alls 68 
talsins. Þær voru allar samþykkt-
ar.

Áður fyrr var einungis til-
greint í lögum að bönkum væri 
ekki heimilt að eiga fyrirtæki í 
óskyldum rekstri án þess að nokk-
urs konar tímarammi væri settur 
utan um slíkt eignarhald. Því var 
breytt í fyrra með lagabreytingu 
þess efnis að bankar mættu ekki 
eiga slík fyrirtæki lengur en í 12 

mánuði frá og með 25. júní 2010. 
Eftir að þeir 12 mánuðir voru 
liðnir síðastliðið sumar hefur 
FME framkvæmt virkt eftirlit 
með eignarhaldi banka á fyrir-
tækjum.

Almar Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri FA, segir mjög 
mikilvægt að eftirlitsstofnanir 
byggi upp trúverðugleika varð-
andi framfylgd laganna. „Hann 
er ekki fyrir hendi ef tugir fyrir-
tækja hafa verið í eigu banka í 
mjög langan tíma. Formlega séð 
hafa mörg þeirra verið í eigu 
banka í meira en ár og óformlega 
mun lengur. Skilaboðin með þessu 
eru þannig að bankinn er látinn 
njóta vafans, ekki neytandinn eða 
samkeppnis markaðurinn.“  - þsj

137 fyrirtæki í faðmi banka
Bankar eiga á annað hundrað félög sem eru í óskyldri starfsemi þremur árum eftir bankahrun. Þeir mega 
einungis eiga slík fyrirtæki í 12 mánuði. Dæmi eru um að fyrirtæki hafi verið í eigu banka í 30 mánuði.

umsóknir um 
framlengdan 
frest til að eiga 

fyrirtæki hafa borist Fjármála-
eftirlitinu.

68

Ísköld mjólk 
og súkkulaðikaka 
í Kringlunni um helgina í boði MS
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Þórunn, verður þá ekki fullt út 
úr dyrum lengur?

„Það er alltaf fullt út úr dyrum. Það 
er bara mismunandi fullt.“

Þórunn Sigurðardóttir er stjórnar-
formaður Ago, rekstrarfélags Hörpunnar, 
sem hyggst ekki heimila fleiri árshátíðir 
og slíkar skemmtanir vegna drykkjuláta 
sem trufla listviðburði í húsinu.

NOREGUR Saksóknari í Mandal 
í Noregi krefst sextán ára 
fangelsis vistar yfir morðingja 
Heidi Thisland-Jensen. Réttar-
höldum lauk í gær. 

Heidi Thisland var stungin til 
bana af kærasta sínum, sem er 
25 ára gamall og hefur játað á sig 
morðið. Átta ára gamall sonur 
Heidi fluttist til fjölskyldu sinnar 
í Vestmannaeyjum þegar móðir 
hans var myrt. „Það eru hrotta-
legar lýsingar sem ég hef fengið   
þegar réttarlæknirinn var að 
lýsa áverkum Heidiar, gömlum 
og nýjum sárum, en það er ekki 
lýsingarhæft,“ segir Óskar P. 
Friðriks son, afi drengsins. - sv

Varð íslenskri konu að bana:

Krafist sextán 
ára fangelsis

HEIDI MEÐ SYNI SÍNUM Kærasti Heidi 
varð henni að bana í Noregi í mars.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

GRIKKLAND, AP Þingmenn í sósíal-
istaflokknum Pasok, flokki 
Georgs Papandreú forsætisráð-
herra, tóku margir í gær undir 
kröfur stjórnarandstöðunnar um 
að hann segi af sér.

Seint í gærkvöldi stóð til 
að þingið greiddi atkvæði um 
trausts tillögu á hendur ríkis-
stjórninni, sem Papandreú lagði 
fram fyrr í vikunni.

Naumt var á mununum, en 
tímasetningin einkennileg því 
degi fyrr hafði Papandreú hafið 
tilraunir til að mynda þjóðstjórn 
með stærsta stjórnarandstöðu-
flokknum, hægri flokknum Nýju 
lýðræði. - gb

Papandreú í pólitísku fárviðri:

Atkvæði greidd 
um vantraust

STENDUR Í STRÖNGU Georg Papandreú, 
forsætisráðherra Grikklands. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
gefið út ákæru á hendur fyrrver-
andi forstöðumanni fangelsisins 
á Kvíabryggju, Geirmundi Vil-
hjálmssyni, og öðrum karlmanni 
til viðbótar. 

Það var 26. nóvember á síð-
asta ári sem forstöðumanninum 
var veitt tímabundin lausn vegna 
gruns um auðgunarbrot í starfi. 
Lék grunur á að forstöðumaður-
inn fyrrverandi hefði dregið sér 
fjármuni eða verðmæti í eigu 
fangelsis ins. Við rannsókn máls-
ins leitaði lögregla meðal annars 
á heimili Geirmundar og í sumar-

húsi í eigu föður hans. Við leitina 
lagði hún hald á ýmsa muni sem 
taldir eru í eigu fangelsisins.

Ríkislögmaður hefur lagt fram 
bótakröfu í málinu á hendur Geir-
mundi. Krafan er tilkomin vegna 

tjóns sem talið er ljóst að ríkis-
sjóður hafi orðið fyrir.

Forstöðumaðurinn fyrrverandi 
hefur megnið af þeim tíma, frá 
því að honum var veitt lausn frá 
störfum, verið á launum. Hefur 
hann haft helming fullra launa, 
eða um 270 þúsund krónur á mán-
uði, samkvæmt lögum um réttindi 
og skyldur opinberra starfsmanna. 
Hann var tekinn af launaskrá 
fyrir um það mánuði. Þá hafði 
hann þegið um það bil þrjár millj-
ónir frá því að honum veitt lausn 
frá störfum. 

 - jss

Ríkissaksóknari hefur gefið út ákæru á hendur tveimur karlmönnum:

Ákært í Kvíabryggjumálinu

KVÍABRYGGJA Tveir karlmenn hafa verið 
ákærðir í Kvíabryggjumálinu svokallaða.

STJÓRNMÁL „Hvað sem mönnum 
finnst um staðsetningu flugvallar-
ins er það óþolandi ríkisforsjá að 

lögfesta flugvöll 
í Vatnsmýri.“ 
Svo  sk r i fa r 
Gísli Marteinn 
Baldurs son, 
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
f lokksi ns ,  á 
Facebook-síðu 
sína um nýtt 
lagafrumvarp 

sem níu samflokksmenn hans og 
þrír framsóknarmenn hafa lagt 
fram á Alþingi.

Frumvarpið, sem Jón Gunnarsson 
mælir fyrir, kveður á um að miðstöð 
innanlandsflugs skuli vera áfram í 
Vatnsmýri og gegna hlutverki vara-
flugvallar fyrir millilandaflug.

Gísli Marteinn segir sveitarfélög 

hafa ákvörðunarvald í eigin málum 
samkvæmt stjórnarskrá. „En for-
ræðishyggjan í þessari tillögu ætlar 
að taka þann rétt af Reykvíkingum. 
Svo er frumvarpið vandræðalega 
illa unnið og órökstuddum fullyrð-
ingum slegið fram í greinargerð af 
algerri vanþekkingu,“ bætir hann 
við. Þetta sé helber dónaskapur og 
yfirgangur af hálfu fulltrúa ríkis-
valdsins og allir borgarfulltrúar 
muni mótmæla frumvarpinu.

Jón Gunnarsson leggur orð í belg 
á síðunni. Hann segist vita af and-
stöðu borgarfulltrúa flokksins en 
frumvarpið sé hins vegar í sam-
ræmi við ályktanir landsfundar. „Í 
þessu tilfelli tel ég réttlætanlegt að 
Alþingi taki af skarið í þessu máli,“ 
segir hann.

„Farðu rétt með Jón,“ segir Gísli. 
„Landsfundur hefur sagt að flug-
völlur skuli vera á höfuðborgar-

svæðinu, einhvern tíma var meira 
að segja sagt stór-höfuðborgarsvæð-
inu. Það er allt annað en að heimta 
að hann skuli vera einmitt á þeim 
stað sem hann er nú.“  - sh

Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks segir flugvallarfrumvarp óþolandi ríkisforsjá:

Rífur í sig frumvarp samflokksmanna

OFBOÐIÐ Gísli Marteinn telur sam-
flokksmenn sína á þingi úti að aka í 
flugvallarmálinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

JÓN GUNNARSSON

LÖGREGLUMÁL Sérstakur saksókn-
ari yfirheyrði í liðinni viku Hreið-
ar Má Sigurðsson, fyrrverandi 
forstjóra Kaupþings. Yfirheyrsl-
an snerist um mál tengt katarska 
sjeiknum Mohammed Bin Khalifa 
Al-Thani, sem keypti fimm pró-
senta hlut í Kaupþingi rétt fyrir 
hrun. Lögmaður Hreiðars stað-
festi þetta í samtali við Vísi í gær.

Ólafur Ólafsson, næststærsti 
hluthafi Kaupþings fyrir hrun, 
var einnig yfirheyrður vegna 
málsins í vikunni. Rannsókn þess 
er á lokastigi hjá embættinu og 
stefnt er að því að ljúka henni 
fyrir áramót.  - sh

Sérstakur saksóknari:

Yfirheyrði Ólaf 
og Hreiðar Má

STJÓRNSKIPAN  Tillögur stjórnlaga-
ráðs um breytingar á hlutverki 
forseta Íslands eru að mörgu leyti 
til bóta. Til að mynda er formlegt 
hlutverk forseta, sem bar keim 
af stöðu konungs í gömlu dönsku 
stjórnarskránni, afnumið og því 
gefa tillögurnar betri mynd af því 
hvar framkvæmdarvaldið liggur 
en núverandi stjórnarskrá. Tillög-
urnar skortir hins vegar að tekist 
sé nægilega á við þá staðreynd að 
forseti fer með virk og raunveru-
leg völd í stjórnskipuninni. Þá eru 
ýmis ákvæði vanhugsuð.

Þetta er mat Bjargar Thoraren-
sen, prófessors í stjórnskipunar-
rétti við lagadeild Háskóla Íslands. 
Björg fjallaði um hlutverk forseta 
í tillögum stjórnlagaráðs á mál-
þingi sem fram fór í fundarsal 
Þjóðminjasafnsins í gær.

Björg skipti tillögum stjórnlaga-
ráðs með tilliti til forseta í þrennt: 
tillögur sem lúta að breytingum á 
reglum um kjör og kjörtímabil, til-
lögur sem lúta að formlegu hlut-
verki forsetans og tillögur sem 
varða breytingar á raunverulegum 
valdheimildum forsetans.

Um tillögur stjórnlagaráðs um 
breytingar sem lúta að kjöri for-
seta og kjörtímabili, sagði Björg 
þær vera til bóta og nefndi sér-
staklega þá kröfu sem þar er gerð 
að forseti hafi meirihluta atkvæða 
á bak við sig og að seta hvers for-
seta takmarkist við tólf ár.

Björg taldi tillögur um breyting-
ar á formlegu hlutverki forsetans 
einnig til bóta þótt sá galli væri 
á þeim að breytingin gengi ekki 
í gegnum þær allar. Þó taldi hún 
það slæma tillögu að leggja skuli 
niður ríkisráð þar sem þannig sé 
afnuminn sá vettvangur sem for-

seti og ríkisstjórn hafa til að ræða 
mikilvæg mál.

Björg fjallaði um tillagða heim-
ild forseta til að synja skipun dóm-
ara og vísa til Alþingis sem þurfi 
að samþykkja skipunina með 
tveimur þriðja hlutum atkvæða. 
Björg taldi heimildina óþarfa í 
ljósi þess að lögum um skipan 
dómara hefur nýverið verið breytt 
til að koma í veg fyrir misnotkun á 
skipunarvaldi dómsmála ráðherra. 
Þorvaldur Gylfason stjórnlaga-
ráðsfulltrúi benti á móti á að 
Alþingi væri í lófa lagið að breyta 
lögunum á ný.

Þá sagðist Björg hafa efasemdir 

um hlutverk forseta í kjöri Alþing-
is á forsætisráðherra sem gert er 
ráð fyrir í tillögunum.

Björg fjallaði einnig um mál-
skotsrétt forseta. Hún sagði að 
betur hefði mátt vanda til mál-
skotsákvæðisins í núgildandi 
stjórnarskrá og bætti því við að 
lögskýringar um ákvæðið væru 
misvísandi. Hún gaf í skyn að úr 
því hefði ekki verið bætt í tillögum 
stjórnlagaráðs.

Loks sagði Björg það vera galla 
á tillögunum að ekki væri kveðið 
á um hlutverk forseta Íslands með 
tilliti til stefnu stjórnvalda í utan-
ríkismálum.  magnusl@frettabladid.is

Hlutverk forsetans 
skýrara í tillögunum
Raunverulegt hlutverk forseta í stjórnskipan Íslands er skýrara í tillögum 
stjórnlagaráðs en í núverandi stjórnarskrá. Þetta er mat Bjargar Thorarensen, 
prófessors í stjórnskipunarrétti. Hún telur þó ýmsa galla á tillögum ráðsins.

BJÖRG THORARENSEN Samkvæmt tillögum stjórnlagaráðs á að leggja ríkisráð niður. 
Þetta telur Björg slæmt því með því sé afnuminn sá vettvangur sem forseti og ríkis-
stjórn hafi til að ræða mikilvæg mál.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUMÁL Ríkissaksóknari 
hefur gert lögreglu að taka upp 
rannsókn á andláti Sigrúnar 
Mjallar Jóhannesdóttur, ungrar 
stúlku sem lést í fyrrasumar af 
ofneyslu fíkniefna. Þetta kom 
fram í fréttum RÚV í gær.

Ákvörðunin byggir að miklu 
leyti á gögnum sem faðir stúlk-
unnar, Jóhannes Kr. Kristjáns-
son, aflaði áður en hann kærði þá 
ákvörðun lögreglu að hætta rann-
sókninni. Rannsakað verður hvort 
einhver annar en Sigrún sjálf sé 
ábyrgur fyrir andláti hennar.  - sh

Dauðsfall aftur til lögreglu:

Skal rannsaka 
andlátið betur

EFNAHAGSMÁL Tólf mánaða verð-
bólga mældist 5,3 prósent í 
október og lækkaði um 0,4 pró-
sentustig milli mánaða. Vísitala 
neysluverðs án húsnæðis hækkaði 
um 5,0 prósent á tímabilinu en var 
5,5 prósent í september.

Verðbólga var lág fyrstu þrjá 
mánuði síðastliðins árs en hefur 
síðan aukist hægt og bítandi.

Samkvæmt verðbólguspá Seðla-
bankans, sem kynnt var á mið-
vikudag, fer verðbólga hækkandi 
næstu mánuði. Spáir bankinn að 
verðbólga verði um 6 prósent á 
fyrsta ársfjórðungi 2012 en fari 
svo að lækka. - mþl

Nýjar tölur frá Hagstofunni:

Verðbólga nú 
5,3 prósent

SPURNING DAGSINS

Skipholti 50b  105 Reykjavík



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

KYNNUM JÓLAGJAFIR Í SKÚTUVOGI

WASSRERMAX
Sódavatnstæki

REMINGTON
hársnyrtitæki

KOMDU Í 
Vöfflur

Kynnum þetta vinsæla 
sódavatnstæki frá 
Wassermax 
í dag kl. 13-16.

99kr.

aðeins
ÍS

199kr.
Kaffi Garður Skútuvogi opið til kl. 17 um helgar.

Pylsa eða pizza
og kók

www.husa.is

Munið að seríumarkaðnum Skútuvogi 
lýkur um helgina. 
Brjálað verð á seríum og jólaljósum.

JÓLASERÍUR 
og jólaljós í Húsasmiðjunni

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

299
verð frá

15% kynningarafsláttur*

Sérfræðingur 
kynnir Remington 
hársnyrtitækin
í dag kl. 14-16.

Komdu og smakkaðu 
nýbakaðar vöfflur úr 
Aviken vöfflujárninu
í dag kl. 14-16.

20% kynningarafsláttur*

15% afsláttur af vöfflujárni*

SERÍUMARKAÐUR

SKÚTUVOGI

LOKAHELGI
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

213,1559
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

114,13 114,67

182,91 183,76

157,93 158,81

21,217 21,341

20,4 20,52

17,381 17,483

1,462 1,4706

180,08 181,81

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Reynir Þór Eurovision-fræðingur var 
rangfeðraður í grein um nýjan Euro-
vision-þátt. Reynir Þór er Sigurðsson.

LEIÐRÉTT

VIÐ ERUM 50 ÁRA
FAGNAÐU MEÐ OKKUR

3.–5. NÓVEMBER FRÁ 
KLUKKAN 8:50–21:50

Gleraugnasalan  ||  Laugarvegi 65  ||  551 8780  ||  gleraugnasalan.is 

AFSLÁTTUR AF ÖLLU

TÆKNI Breyting úr Breiðbandi í 
Ljósnet hjá Símanum getur hlaup-
ið á tugum þúsunda fyrir hvert 
heimili. Síminn hefur unnið að 
þessum framkvæmdum undan-
farið ár og er áætlað að þeim 
ljúki árið 2012 til 2013. Kostnaður 
fyrir heimili fer eftir því hvort 
er um að ræða fjölbýli eða einbýli 
og hvort þurfi að tengja og leggja 
nýja kapla innanhúss. Þetta 
kemur fram á vef Neytendasam-
takanna. 

Síminn mun senda bréf til allra 
heimila um það bil fjórum vikum 
áður en umtenging fer fram og 
þjónustufulltrúar munu hringja 
á heimilin og kynna betur þá 
möguleika sem koma í staðinn. 
Lagalega séð stendur ekkert 
í vegi fyrir Símanum að taka 
Breiðbandið af markaði.  - sv

Breiðbandið brátt af markaði:

Getur reynst 
kostnaðarsamt

SÍMINN Ekkert stendur í vegi fyrir 
Símanum að taka Breiðbandið brátt af 
markaði. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LÍBÍA, AP Nýr forsætisráðherra 
Líbíu segir að það gæti tekið 
marga mánuði að afvopna fyrr-
verandi uppreisnarmenn. Hann 
segir að fólk verði ekki afvopnað 
með valdi. 

Öryggisráð Sameinuðu þjóð-
anna hefur lýst yfir áhyggjum 
sínum af vopnum meðal 
óbreyttra borgara. Ráðið óttast 
að þau gætu fallið í hendur Al-
Kaída og annarra hryðjuverka-
hópa. 

Fyrst um sinn sögðu leiðtogar 
þjóðarráðsins að vopnum yrði 
safnað skömmu eftir að stjórn 
Gaddafís félli. Forsætisráðherr-
ann Abdurrahim al-Keib segir 
nú að fólk verði ekki afvopnað 
nema hægt verði að bjóða því 
eitthvað í staðinn, svo sem 
vinnu.  - þeb

Uppreisnarmenn í Líbíu: 

Tekur mánuði 
að afvopna fólk

NÝJA-SJÁLAND, AP Þriggja ára 
gömul stúlka á Nýja-Sjálandi 
var föst heima í tvo daga eftir að 
móðir hennar lést áður en lög-
regla kom henni til bjargar. 

Litla stúlkan lifði á osti, 
afgangi af lasagna og mjólk sem 
hún fann í ísskápnum. Hún er 
sögð hafa huggað sjálfa sig með 
bangsa. 

Móðir hennar var 28 ára 
gömul. Þegar hennar nánustu 
höfðu ekki heyrt frá henni í tvo 
daga urðu þeir áhyggjufullir. 
Lögreglumenn fengu stúlkuna 
síðan til að ýta stofuborði upp 
að útidyrahurð til að hleypa 
þeim inn. Stúlkan sagði að móðir 
hennar vildi ekki vakna. Þeir 
komu stúlkunni á sjúkrahús þar 
sem hún dvaldi í nokkra daga. 

 - þeb 

Þriggja ára á Nýja-Sjálandi:

Ein heima með 
látinni móður

VIÐSKIPTI Allar 68 umsóknir banka 
um að fá að eiga fyrirtæki í óskyld-
um rekstri lengur en í 12 mánuði 
voru samþykktar. Þetta staðfestir 
Fjármálaeftirlitið (FME). Afar mis-
munandi er þó hversu langir veittir 
frestir eru. 

Alls eru 137 félög í óskyldri 
starfsemi í eigu íslenskra banka í 
dag. Þetta kemur fram í svari FME 
við fyrirspurn Félags atvinnurek-
enda (FA). Samkvæmt lögum mega 
bankar einungis eiga fyrirtæki í 
óskyldri starfsemi í 12 mánuði án 
þess að leita eftir undanþágu vegna 
þess eignarhalds hjá FME. Dæmi 
eru um að bankar eða dóttur félög 
þeirra hafi átt fyrirtæki sem keppa 
á samkeppnismarkaði í meira en 30 
mánuði. Þau tímamörk voru sett 
inn í lög um fjármálafyrirtæki í 
fyrrasumar. Frá og með 25. júní 
2011 hafa bankar þurft að sækja 
um undanþágu til að eiga fyrirtæki 
í lengri tíma en ár. FME hefur haft 
virkt eftirlit með því að þessu sé 
hlýtt og Gunnar Andersen, forstjóri 
eftirlitsins, sagði í Fréttablaðinu á 
miðvikudag að það væri tilbúið að 
beita viðurlögum gegn bönkum sem 
draga að selja fyrirtæki í óskyldum 
rekstri.

Almar Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri FA, segir mjög gott 
að þessar upplýsingar séu komnar 
fram. Það séu þó ákveðin vonbrigði 
að fyrirspurnum félagsins sé ekki 
svarað að fullu, en þau vildu meðal 
annars fá að vita hvaða tímafrestir 
hafi verið veittir og hvort þeir hafi 
verið framlengdir. „Okkur finnst 
mjög mikilvægt að þessi tölfræði sé 
öll birt. Við teljum að það sé mikill 

Allar 68 umsóknirnar 
um frest samþykktar
FME hefur samþykkt allar umsóknir banka um að fá að eiga fyrirtæki sem 
þeir hafa tekið yfir í lengri tíma en eitt ár. Alls eiga bankarnir 137 fyrirtæki í 
óskyldum rekstri. Eftirlitið neitar að veita upplýsingar um lengd tímafresta. 

VÍÐTÆKIR Alls eru 137 fyrirtæki í eigu bankanna. Langflest þeirra eru í faðmi stóru 
viðskiptabankanna þriggja, sem eru nánast einráðir á íslenskum bankamarkaði. 

Ókeypis í bíó í Egilshöll
Landsmönnum gefst kostur á að fara 
í bíó í dag án endurgjalds í tilefni af 
eins árs afmæli Sambíóanna í Egils-
höll. Ókeypis verður inn á milli tvö og 
fjögur síðdegis, eða á meðan húsrúm 
leyfir. Gestum verður boðið upp á 
veitingar og krakkar geta vænst þess 
að fá óvæntan glaðning.
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SKÚRIR EÐA 
SLYDDUÉL  Nokkuð 
stíf suðvestanátt á 
landinu á morgun 
og skúrir eða 
slydduél vestan til. 
Það ganga síðan 
skil yfi r landið á 
morgun með til-
heyrandi úrkomu. 
Kólnar í veðri 
síðdegis í dag en 
hlýnar á ný um 
tíma á morgun.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

FRAKKLAND Leiðtogafundi G20-ríkjanna í 
Cannes lauk í gær án niðurstöðu um hvernig 
Brasilía, Kína og fleiri lönd kæmu að viðbótar-
fjármögnun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sem 
yrði nauðsynlegt til þess að sjóðurinn gæti látið 
meira til sín taka á evrusvæðinu.

Samkomulag náðist hins vegar um að AGS 
fengi stærra hlutverk við að hjálpa evru-
svæðinu út úr vandræðum. Nánari útfærsla 
bíður hins vegar fram í febrúar.

Þá lagði Silvio Berlusconi, forsætisráðherra 
Ítalíu, til að Alþjóðagjaldeyrissjóðnum verði 
falið að fylgjast grannt með aðhaldsaðgerðum 
sínum og framkvæmd þeirra. Hinir leiðtogarn-
ir féllust fúsir á þá lausn, sem léttir nokkuð af 
þeim mestu áhyggjunum vegna fjármála Ítalíu.

Fallið var, að minnsta kosti í bili, frá áform-
um um að sérstakur skattur yrði lagður á fjár-
magnsflutninga. Hins vegar voru leiðtogarnir 

á einu máli um að stærstu bankar heims verði 
að safna sér stærri varasjóðum, svo minni 
hætta verði á hruni stórbanka eins og Lehman-
bræðra árið 2008, sem hratt af stað fjármála-
hruninu mikla.

Þá voru leiðtogarnir einnig á einu máli um að 
setja strangari reglur um starfsemi vogunar-
sjóða og áhættufjárfestingar. Töluverður tími 
getur þó liðið þangað til þær reglur koma 
til framkvæmda, þannig að þær munu varla 
draga neitt úr vandræðum evruríkja á borð 
við Grikkland og Ítalíu. Athygli fundarmanna 
beindist mjög að ólgunni á evrusvæðinu þessa 
vikuna, einkum í Grikklandi þar sem stjórn 
Georgs Papandreú riðar til falls með afdrifa-
ríkum afleiðingum fyrir evrusvæðið. - gb

Leiðtogafundur G20-ríkjanna skilaði takmörkuðum árangri vegna óvissu um framtíð evruríkjanna:

AGS fengið stærra hlutverk á evrusvæðinu

LEIÐTOGAR Í ÞUNGUM SAMRÆÐUM Nicolas Sarkozy 
Frakklandsforseti, Angela Merkel Þýskalandskanslari, 
Barack Obama Bandaríkjaforseti og David Cameron, 
forsætisráðherra Bretlands. NORDICPHOTOS/AFP

Í rannsókn Samkeppniseftirlitsins á stöðu 120 stórra fyrirtækja á völdum 
samkeppnismörkuðum, sem kynnt var í sumar, var komist að þeirri niður-
stöðu að 29% fyrirtækjanna væru í það slæmri fjárhagslegri stöðu að þau 
réðu ekki örlögum sínum. Þau eru því óbeint í höndum lánardrottna sinna, 
bankanna. Fréttablaðið hefur á undanförnum vikum fjallað ítarlega um að 
stærstu viðskiptabankarnir þrír; Landsbankinn, Íslandsbanki og Arion banki, 
hafi fengið stóran hluta af mikilvægustu samkeppnismörkuðum landsins í 
fangið eftir bankahrun. 

Skuggastjórnun líka mjög víðtæk

skortur á nánari svörum varðandi 
tímafrestina. Það kemur fram að 
68 umsóknir um aukinn frest hafa 
borist eftirlitinu. Við vitum hins 
vegar ekki hversu langur frestur 
var gefinn.“

Í svarbréfinu neitar FME að 
„veita upplýsingar um hve langir 
frestir hafa verið veittir né hvaða 
fyrirtæki hafa fengið samþykki 
eftirlitsins um aukinn frest þar 

sem slíkar upplýsingar eru til þess 
fallnar að skaða þann markað sem 
fyrirtækin starfa á“. 

Eftirlitið rökstyður þessa afstöðu 
sína með því að aukin hætta sé á að 
hugsanlegir fjárfestar í fyrirtækj-
unum myndu einfaldlega bíða þar 
til sá frestur sem FME veitti rynni 
út og freista þess að kaupa fyrir-
tækið „er það er neytt í sölu“.  
 thordur@frettabladid.is



# 2
Ef ég kaupi eina gjöf um 

helgina koma hinar af sjálfu sér.

AF HVERJU 
AÐ BÍÐA?

Byrjaðu jólastússið snemma og 
hafðu það huggulegt í desember. 

Svona eins og þig hefur alltaf langað.

# 1
Kaupa fullt fullt af kertum. 

Skammdegið er jú til að lýsa það upp. 

# 3
Baka eina smákökusort. Stelast smá 

í hana. Frysta rest. Borða seinna.
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FINNA FYRIR ÓÞÆGINDUM 

Á KYNFÆRASVÆÐI?

RAKAAUKANDI 
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VERNDAR RAKASTIG, 
VIRKAR EINNIG SEM 

SLEIPIEFNI

FÆST Í APÓTEKUM

SAMFÉLAGSMÁL Segja mætti að 
það sé aðeins heppni að ekki 
hafi komið upp hneyksli tengt 
kynferðis legri áreitni innan 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrr 
en mál Dominique Strauss-Kahn 
kom upp í vor. Þetta segir Cynthia 
Enloe, stjórnmálafræðingur og 
prófessor við Clark-háskóla í 
Bandaríkjunum. Enloe hélt fyrir-
lestur á málþingi Rannsóknar-
stofu í kvenna- og kynjafræðum í 
Háskóla Íslands í gær.

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
hafði engar reglur um kynferðis-
lega áreitni og sagði Enloe það 
með ólíkindum. „Við erum að tala 
um Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, 
alþjóðlega stofnun með tengingu 
við Sameinuðu þjóðirnar, árið 
2011,“ sagði hún. Stofnunin nýtur 
því friðhelgi að því leyti að hún er 
undanþegin bandarískri vinnu-
löggjöf „en í henni er að finna 
ákvæði um að kynferðisleg áreitni 
sé brot á réttindum launþega“. 

Enloe segir nauðsynlegt að 
skoða fleira en bara þá sem kom-
ist í fyrirsagnir í blöðunum, eins 
og Strauss-Kahn og Nafissatou 
Diallo, þernan sem sakaði hann 
um nauðgun, gerðu síðastliðið vor 
og sumar. „Við verðum að skoða 
umhverfið og menninguna innan 
stofnana,“ segir Enloe. Því þurfi 
að skoða hvað sé viðurkennt og 
talið í lagi innan stofnana. „Og 
við höfum komist að því að innan 
AGS var ákveðin karlmennsku-
menning ríkjandi.“ Þetta sé svo-
kölluð alpha-karlmennska og hún 
hafi verið verðlaunuð og haft áhrif 
á hverjir komust áfram innan 
stofnunar innar. Strauss-Kahn hafi 
verið gerður yfirmaður í stofnun 
sem hafi umborið og verðlaunað 
hans karlmennsku. „78,5 prósent 
allra stjórnenda innan AGS eru 
karlar. Það segir okkur eitthvað 
þegar aðeins einn af hverjum 
fimm stjórnendum er kona.“ 

Innan AGS er óformlegt tengsla-
net kvenna og hefur það til dæmis 
verið útbreidd vitneskja að konur 
innan sjóðsins ættu ekki að ganga 

í ákveðið stuttum pilsum. „Sú 
staðreynd að konur hafi vísvit-
andi skilið ákveðnar flíkur eftir í 
skápnum á hverjum morgni áður 
en þær mættu í vinnu hjá AGS er 
mjög afhjúpandi.“ Konur hafi líka 
varað hver aðra við því hvaða yfir-
mönnum þær ættu að vara sig á. 

Slíkt hið sama hafa hótel þernur 
lengi gert, segir Enloe, líkt og 
konur hafi gert frá því löngu áður 

en hugtakið kynferðisleg áreitni 
hafi orðið til. Eitt þeirra atriða 
sem þær hafi brýnt hver fyrir 
annarri sé að þrífa herbergi með 
opið fram á gang. Hins vegar 
krefjist sum hótel þess að lokað sé, 
og þannig var það einmitt þegar 
Strauss-Kahn kom inn í herbergi 
sitt þegar Diallo var þar að þrífa 
14. maí síðastliðinn. 

 thorunn@frettabladid.is

AGS ekki með reglur 
um kynferðisáreitni
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafði engar reglur um kynferðislega áreitni þegar 
framkvæmdastjórinn var sakaður um nauðgun. Konur innan sjóðsins vöruðu 
hver aðra við ákveðnum yfirmönnum og því að ganga í stuttum pilsum. 

ENLOE Í HÁSKÓLANUM Cynthia Enloe segir að skoða verði mál eins og mál Strauss-
Kahn út frá stofnanamenningu og öðru. Þá hafi tímasetningin skipt máli fyrir margar 
stofnanir sem komið hafi að málinu með beinum hætti.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Cynthia Enloe segir að mál Strauss-Kahn hafi komið upp á sérstökum 
tímapunkti í sögu stofnana sem að því koma. Þannig hafi lögreglan í New 
York nýlega verið búin að stofna sérstaka deild sem rannsakar eingöngu 
kynferðisglæpi, en fyrir nokkrum árum hefði hún hvorki haft kunnáttu né 
staðfestu til að taka á málinu eins og gert var þegar Strauss-Kahn var sóttur 
í flugvél og fluttur í varðhald. Þá hafi skipt máli að hótelþernur í New York 
tilheyri verkalýðsfélagi sem taki aðild þeirra og réttindi alvarlega og hafi 
staðið við bakið á Diallo. Jafnframt skipti það máli að þegar málið kom 
inn á borð saksóknara á Manhattan hafi hann nýlega verið búinn að tapa 
stóru kynferðisbrotamáli gegn lögreglumönnum sem voru sakaðir um að 
nauðga konu sem hringdi eftir hjálp. Kviðdómur taldi konuna ekki nægilega 
trúverðuga og saksóknari mat það þannig sjálfur í máli Diallo að hún væri 
ekki nógu trúverðug. Vegna tapsins í fyrra málinu hafi hann ekki þorað að 
halda máli Diallo áfram. 

Tímasetningar skiptu miklu máli 

LÖGREGLUMÁL Mennirnir sem rændu verslun 
Michelsen að morgni mánudagsins 17. októ-
ber eru þekktir brotamenn í heimalandi sínu, 
Póllandi. Þrír þeirra komust úr landi og eru 
eftirlýstir af alþjóðalögreglunni Interpol. 
Sá fjórði hefur setið í gæsluvarðhaldi frá 27. 
október og sætt yfirheyrslum. Hann hefur 
lítið viljað tjá sig, samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins.

Þrír mannanna stálu 49 úrum í vopnuðu 
ráni og er verðmæti þeirra talið á bilinu 50 til 
70 milljónir króna.

Fjórði maðurinn hafði það hlutverk að koma 
þýfinu úr landi, földu í Audi-bíl á breskum 
númerum sem hann hafði flutt til landsins 
með Norrænu. Hann vakti strax athygli 

tollvarða þegar þeir fóru yfir farþegalista 
Norrænu daginn áður en hún kom til landsins. 

Tollverðir ákváðu því að hafa tal af 

manninum og leita í bílnum. Ekkert fannst í 
honum en fíkniefnaleitarhundar sýndu bíln-
um mikinn áhuga, sem bendir til þess að 
fíkniefni hafi einhvern tímann verið í honum, 
að því er fram kemur á vefsíðu Tollstjóra.

Maðurinn, sem var einn á ferð, var 
óöruggur í framkomu og skýringar hans á 
ferðalaginu ekki trúverðuglegar og var því 
ákveðið að fylgjast sérstaklega með honum 
þegar hann færi úr landi. Lögregla var einnig 
látin vita af ferðum hans. Audi-bifreiðin 
fannst síðan eftir að maðurinn hafði verið 
handtekinn á gistiheimili og hún haldlögð 
af lögreglu. Gerð var leit í henni með aðstoð 
tollvarða og fundu lögreglumenn þýfið falið 
innan klæðningar í henni. - jss

Einn fjórmenninganna í úraránsmálinu hefur lítið viljað tjá sig við yfirheyrslur:

Úraræningjarnir eru þekktir glæpamenn

RÁNDÝR ÚR Úrin fundust vandlega falin innan klæðn-
ingar í bílnum sem átti að flytja þau úr landi.

Þekkir þú einhvern sem er í 
svartri vinnu?
Já 53%
Nei 47%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Hefur þú verið drukkin(n) á 
árshátíð í Hörpu?

Segðu skoðun þína á Visir.is.

STJÓRNMÁL Framtíðarnefnd Sjálf-
stæðisflokksins leggur til að þing-
menn flokksins sitji fyrir svörum 
minnst einu sinni í mánuði í aug-
lýstum og skipulögðum síma tímum 
sem kallist „Bláa línan“. Þá vill 
nefndin að flokkurinn komi sér upp 
vídeósímakerfi sem verði aðgengi-
legt á öllum skrifstofum hans.

Nefndin, undir forystu alþingis-
mannsins Kristjáns Þórs Júlíus-
sonar, skilaði af sér skýrslu í gær. 
Framtíðarnefndin var ein þriggja 
nefnda flokksins sem skipaðar 
voru í fyrravor til að bregðast við 

ábendingum og gagnrýni á starf 
stjórnmálaflokka í skýrslu rann-
sóknarnefndar Alþingis.

Nefndin leggur meðal annars 
til að öllum flokksmönn-
um verði heimilt að 
sækja landsfund ef þeir 
skrái sig með mánaðar-
fyrirvara. Nú eru lands-
fundarfulltrúar valdir 
af aðildarfélögum. 
Þá verði mið-
stjórn skylt að 
láta fara fram 
atkvæða-

greiðslu um tiltekið málefni ef ósk 
um það berist frá þúsund flokks-
mönnum.

Í inngangi Kristjáns Þórs segir 
að nú sé ögurstund í íslenskum 
stjórnmálum. Áhyggjuefni sé 
hversu lítils trausts stjórnmála-
flokkar njóti og besta leiðin til 
að breyta því sé að auka þátttöku 
almennra flokksmanna og treysta 
virkt lýðræði í sessi.  - sh

Framtíðarnefnd Sjálfstæðisflokksins vill að allir flokksmenn geti setið landsfund:

Alþingismenn til svara á Bláu línunni

ÖGURSTUND Kristján Þór Júlíusson 
vill styrkja virkt lýðræði í Sjálf-
stæðisflokknum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KJÖRKASSINN



TÍSKUSÝNING Í DAG KL. 14:30
FYRIR FRAMAN HAGKAUP KRINGLUNNI 2. HÆÐ

NÝTT Í HAGKAUP
Hagkaup og Gyðja Collection kynna nýja og glæsilega fylgihlutalínu 

sem hefur hlotið nafnið Meyja

 Yfirhönnuður Meyju línunnar er Sigrún Lilja Guðjónsdóttir hjá Gyðju Collection en hún 
verður á staðnum milli kl. 14 og 16.  Fylgihlutalínan er handgerð og fæst aðeins 

í takmörkuðu upplagi í völdum verslunum Hagkaups.

Frumsýning línunnar
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 Uppbyggilegt vinnuumhverfi  
- sameiginlegt hagsmunamál - 

Morgunverðarfundur Bandalags háskólamanna í samstarfi við Félag forstöðumanna ríkisstofnana  
á degi gegn einelti þriðjudaginn 8. nóvember í Rúgbrauðsgerðinni Borgartúni 6, 4. hæð. 

Boðið verður upp á léttar veitingar frá kl.8:15 en dagskrá hefst kl.8:30 og stendur til kl.10:00  
 

1. Guðlaug Kristjánsdóttir, formaður BHM. Ávarp. 
2. Þórkatla Aðalsteinsdóttir, sálfræðingur hjá Líf og sál. 

        Hvað er einelti? Hvernig birtist það? Hvaða afleiðingar hefur það? 
3. Erna Guðmundsdóttir, lögfræðingur BMH og KÍ. 

       Einelti í lagalegu samhengi.  
4. Steinar Harðarson, umdæmisstjóri höfuðborgarsvæðisins Vinnueftirlitinu. 

       Verklag og eftirfylgni Vinnueftirlitsins varðandi eineltismál. 
5. Ágústa Hlín Gústafsdóttir, starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytisins. 
       Niðurstöður kannana fjármálaráðuneytisins á tíðni eineltis hjá ríkisstofnunum. 
 

  
Skráning á: www.bhm.is 

TAKTU VEL Á 
MÓTI OKKUR

Neyðarkall 
til þín

SVEITARFÉLÖG „Nú getum við andað 
léttar,“ segir Gunnólfur Lárusson, 
sveitarstjóri í Langanesbyggð, um 
tvo risaskorsteina sem verið er að 
koma fyrir á fiskimjölsverksmiðju 
Ísfélagsins á Þórshöfn.

Gunnleifur segir mikla bót í 
nýju reykháfunum sem eru 25 
og 35 metrar. Áður hafi reykinn 
frá mjölbræðslunni lagt beint 
yfir bæinn. „Nú er verið að setja 
alvöru skorsteina svo verksmiðjan 
hætti að mega og reykurinn fari 
ekki yfir þorpið,“ segir sveitar-
stjórinn.

Nóga atvinnu er að hafa á Þórs-
höfn, fyrst og fremst í tengslum 
við fiskvinnslu Ísfélagsins. „Það 
vantar fólk og við höfum verið að 
fá mannskap frá Raufarhöfn og allt 
frá Akureyri,“ segir Gunnleifur.

Hliðarverkun af hinu góða 
atvinnuástandi er húsnæðisekla 
á Þórshöfn. Félagið V Laugavegur 
ehf. hefur verið með tvö raðhús í 
smíðum í samvinnu við Langanes-
byggð.

„Við fengum engan til að byggja 

og sömdum um framkvæmdina 
við þetta félag gegn því að við 
ábyrgðumst leiguna í tíu ár,“ segir 
Gunnólfur sem kveður enga íbúð 
enn hafa verið selda eða leigða 
út. Margir hafi hins vegar spurst 
fyrir þótt eignirnar hafi enn ekki 
verið auglýstar.

Íbúðirnar eru sex í tveimur 
húsalengjum og um 92 fer-
metrar að flatarmáli hver. Gunn-
leifur segir leiguverð ekki enn 
hafa verið ákveðið en rætt hafi 
verið um 1.200 krónur á mánuði 
fyrir hvern fermetra. Það þýðir 
mánaðar leigu upp á ríflega 110 
þúsund krónur. Íbúðirnar eru 
einnig til sölu.

„Best væri fyrir alla ef þær 
myndu seljast,“ sem segir Gunn-
leifur, sem kveður innkomnar 
fyrirspurnir bæði varða kaup 
og leigu á íbúðunum. Þær komi 
jafnt frá fólki utan bæjarins sem 
heimamönnum. „Ég á ekki von á 
öðru en við verðum búin að leigja 
þetta allt á næsta ári. Ég hef engar 
áhyggjur af því.“ gar@frettabladid.is

Létta loftið 
með nýjum 
reykháfum
Nýir strompar á fiskbræðslunni í Þórshöfn eiga að 
losa bæjarbúa undan slæmri lykt. Sveitarstjórinn er 
bjartsýnn á útleigu nýrra íbúða sem verða tilbúnar 
fyrir jól. Atvinna er svo mikil að mannskap vantar.

NÝR SKORSTEINN Annar af tveimur reykháfum sem eiga að vera á fiskimjölsverk-
smiðju Ísfélagsins á Þórshöfn hefur verið reistur. MYND/GUNNÓLFUR LÁRUSSON
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Sígild hefð
Það eru gömlu hefðirnar sem gera jólin að sannri hátíð. 
Við hittum fólkið okkar, gleðjumst og borðum góðan mat. 
Jólahlað borðið 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.
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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.Icelandair Hotel Reykjavík Natura    Nauthólsvegi 52    Reykjavík    

Borðapantanir: 444 4020    satt@sattrestaurant.is
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DÓMSMÁL Karlmaður á þrítugs-
aldri hefur í Hæstarétti verið 
dæmdur í fimmtán mánaða fang-
elsi fyrir tilraun til að flytja inn 
í landið allt að einu kílói af kóka-
íni. 

Mál þetta, sem kom upp í des-
ember 2009, hlaut mikla athygli á 
sínum tíma. Maðurinn hafði flutt 
rúmlega 3.7 kíló af svokölluðu 
4-flúoramfetamíni til landsins. 
Efnið sem er náskylt amfetamíni 
var ekki á skrá hér á landi yfir 
ávana- og fíkniefni sem óheimil 
eru á íslensku forráðasvæði. 

Manninum var því sleppt úr 
haldi. Héraðsdómur Reykjaness 
sýknaði hann, þar sem í ákæru 
var ekki gerð krafa um sakfell-
ingu fyrir tilraunabrot.

Í skýrslutöku hjá lögreglu bar 
maðurinn að þetta hefði byrjað 
með því að hann skuldaði pen-
inga. Annar maður hefði komið 
til sín og spurt hvort hann væri 
til í að fara til Amsterdam að 
sækja „í kringum kíló“ af lyktar-
lausu kókaíni og koma með það 
til landsins. Efnin væru vel falin 
og kæmu ekki fram á röntgen. 
Myndu báðir mennirnir hagn-
ast á þessu. 4-flúoramfetamínið 
fannst svo í tösku hans við kom-
una til landsins. 

Hæstiréttur leit svo á að 
maður inn hefði talið að hann 
væri að smygla inn allt að einu 
kílói af kókaíni og sýnt ótvírætt 
í verki þann ásetning sinn. 
 - jss

FERÐATASKA Maðurinn flutti fíkniefnin í 
tösku til landsins.

Hæstiréttur sneri við dómi Héraðsdóms Reykjaness og sakfelldi mann:

Fékk 15 mánaða dóm fyrir 
tilraun til að smygla kókaíni

LÖGREGLUMÁL Nokkur viðbúnaður 
var í höfuðstöðum RÚV á fimmtu-
dag þegar útvarpsstjóra barst 
óþekkt hvítt duft í bréfi frá Mar-
okkó. Í bréfinu var einnig miði 
með arabísku letri. 

RÚV greinir frá því að tveir 
starfsmenn útvarpsins komust í 
snertingu við bréfið eftir að það 
var opnað. Lögregla tók við efn-
inu og flutti til rannsóknar deildar 
Landsspítalans í veiru- og smit-
sjúkdómafræðum, sem kallaði út 
mannskap til að greina það, þar 
sem í ljós kom að það var hveiti 
eða annað skaðlaust efni. Þetta 

er í annað sinn sem bréf af þessu 
tagi berst til RÚV, það fyrra 
barst skömmu eftir hryðjuverka-

árásirnar á Tvíburaturnana árið 
2001.

„Ég held að það sé betra að hafa 
vaðið fyrir neðan sig og ekki gefa 
sér að þetta sé grín eða eitthvað 
svoleiðis,“ sagði Páll Magnússon 
útvarpsstjóri í samtali við Vísi. 
„Ég var ekki á staðnum þegar 
þetta bréf barst en aðstoðarkonan 
mín tók bréfið og opnaði það, eins 
og vera ber. Þegar hún opnar það 
sér hún að þar er miði með arab-
ísku letri og poka með hvítu dufti. 
Hún gerði rétt, lokaði umslaginu 
og límdi fyrir og hringdi á lög-
regluna.“   - sv

Páli Magnússyni, útvarpsstjóra RÚV, barst dularfullt bréf með hvítu dufti:

Reyndist vera skaðlaust efni

FÉKK SENT DUFT FRÁ MAROKKÓ Páll 
Magnússon útvarpsstjóri fékk sent hvítt 
duft í bréfi til RÚV á fimmtudag.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
KALT Í KABÚL Móðir í Kabúl, höfuð-
borg Afganistans, vefur búrku sinni 
utan um dóttur sína til að hlýja henni.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UMHVERFISMÁL Bæjarstjórn 
Hornafjarðar er ekki sátt við 
þá mynd sem dregin hafa verið 
upp af vandræðum hreindýra 
sem hafa verið að flækjast 
í girðingar bænda í sveitar-
félaginu.

Að sögn bæjarstjórnarinnar 
verður að nálgast málefni 
hreindýra bæði út frá velferð 
dýranna og hagsmunum bænda. 
„Mikill ágangur hefur verið á 
ræktað land og álag á girðingar 
því mikið. Ljóst er að hlutaðeig-
andi stofnanir verði að vinna 
með bændum að úrlausn þess-
ara mála, til að koma í veg fyrir 
tjón bænda og tryggja um leið 
velferð dýranna. Þá harmar 
bæjarstjórn Hornafjarðar þá 
yfirborðskenndu og einhliða 
umfjöllun sem málið hefur 
fengið.“  - gar

Hreindýr og girðingar eystra:

Segja umræðu 
vera einhliða

EFNAHAGSMÁL Vöruskiptajöfn-
uður í september var jákvæð-
ur um 15,5 milljarða króna. Er 
þetta mesti afgangur af vöru-
skiptum í einum mánuði frá maí 
2010. Fluttar voru út vörur frá 
Íslandi fyrir 62,5 milljarða og 
inn fyrir 46,9 milljarða. 

Vöruskiptajöfnuður fyrstu níu 
mánuði ársins var því jákvæður 
um 81,5 milljarða samanborið 
við 86,7 milljarða á sama gengi 
á fyrstu níu mánuðunum í 
fyrra.

Í Morgunkorni greiningar 
Íslandsbanka segir að þennan 
myndarlega afgang megi að 
verulega leyti rekja til óvenju-
mikils útflutnings sjávar-
afurða. Slíkur útflutningur 
nam 28,6 milljörðum í septem-
ber og hefur aldrei verið meiri í 
krónum talið.  - mþl

Nýjar tölur frá Hagstofunni:

Afgangur af 
vöruskiptum

HEILBRIGÐISMÁL Ráðist hefur verið 
í að girða af hluta lóðarinnar við 
geðdeild Landspítalans. Gera á 
svæðið aðgengilegt til útivistar 
fyrir þá sjúklinga.

Á vef Landspítalans er greint 
frá því að Evrópunefndin um 
varnir gegn pyntingum og 
ómannlegri eða vanvirðandi með-
ferð eða refsingu hafi í skýrslum 
sínum ítrekað mælt með því við 
stjórnvöld á Íslandi að sjúkling-
ar sem hafa verið nauðungar-
vistaðir geti átt þess kost að 
dvelja í fersku lofti daglega. - ibs

Garður við geðdeildarhúsið:

Sjúklingar geti 
notið útivistar

KOMPU
D GUR

Gríptu gæsina 6. nóvember
Nú er tækifæri til að fá mikið fyrir krónurnar. Gerðu fantagóð 
kaup á Kompudegi STAFF starfsmannafélags Icelandair 

Group á Hilton Reykjavík Nordica kl. 12:00–17:00, sunnudaginn 
6. nóvember.

Happdrætti til styrktar Vildarbörnum, glæsilegir vinningar 
frá íslenskum hönnuðum, Saga Shop og fleirum. Allur ágóði 
af sölu í Flugkaffinu og hluti af kompusölunni rennur einnig 
til Vildarbarna.

GROUP

12 nátta ferð - síðustu sæti!
Heimsferðir bjóða frábær tilboð á allra síðustu sætunum til Kanaríeyja þann 
15. nóvember. Í boði eru sértilboð m.a. á Maspalomas Lago smáhýsum. Beint flug 
til Kanaríeyja þann 15. nóvember. Á heimleið er flogið til Kaupmannahafnar og 
þaðan til Íslands þann 27. nóvember.  
Athugið að mjög takmörkuð gisting er í boði!

Kanarí
15. nóvember

Frá kr. 114.900 Maspalomas Lago
Netverð á mann m.v. tvo fullorðna í 12 nætur í íbúð með einu sefnherbergi.

Frá kr. 114.900 

Ótrúlegt sértilboð!*****
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www.toyota.is

Nýr Yaris frumsýndur. 
Hannaður með framtíðina í huga. 

TOYOTA TOUCH & GO

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogi
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Búnaðurinn í bílnum í þessari auglýsingu getur í einhverjum tilvikum verið frábrugðinn því sem í boði er hér á landi. 

Í dag, laugardaginn 5. nóvember, frumsýnum við nýja kynslóð Yaris 
hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota milli kl. 11 og 16.  

Nýr Yaris er leiðandi bíll. Hann er búinn 

bakkmyndavél, snertiskjá og framtíðarvænt 

tónlistinni þinni, upplýsingar úr aksturstölvu 
og notkunarmöguleika með farsímanum 
þínum. Toyota Touch & Go gefur þér kost á 
kortaleiðsögn á íslenskum vegum. 

með Toyota Touch & Go, bakkmyndavél, sjö 
loftpúðum og eldsneytisnýtingu frá 3.9 l á 
100 km auðveldar þér vegferðina.

Erum á Facebook - Toyota á Íslandi
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SJÁVARÚTVEGUR Bráðabirgðaniður-
stöður Hafrannsóknastofnunar-
innar sýna að sýkingin í íslensku 
sumargotssíldinni er enn mikil og 
ekki í rénun eins og vonir stóðu til 
í fyrrahaust. Ljóst er að óvissa er 
mikil í stofnmati síldarinnar, aðal-
lega vegna sýkingarinnar. Vegna 
þessa telur stofnunin að fara verði 
varlega í veiðar úr stofninum og 
leggur til að veidd verði 40 þúsund 
tonn á vertíðinni.

Þorsteinn Sigurðsson, sviðs-
stjóri nytjasviðs Hafrannsókna-
stofnunar, segir nú ljóst að með-
göngutími sýkingarinnar sé 
lengri en á öðrum hafsvæðum þar 
sem hún hefur komið upp. Á það 
við um sýkingu í síld við Noregs-
strendur, í Kanada og Norður-
sjó. Fræðin kenni að hámarks 
meðgöngu tíminn sé 150 dagar en 
hann sé mun lengri hér. Eitt verk-
efni yfirstandandi rannsókna lýtur 
að þessum mun en ótímabært að 
greina frá kenningum um það af 
hverju sýkingin víkur ekki hér við 
land, að sögn Þorsteins.

Sýkingin byrjaði í litlu mæli 
2007 en grasseraði næstu þrjú 
árin. „Ýmislegt benti til þess í 
fyrra að þetta væri í rénun. Rann-
sókn sýnir hins vegar að enn eru 
37 prósent síldarinnar sýkt,“ segir 
Þorsteinn. 

Rannsóknir á síldinni við Suður- 
og Suðausturland í sumar og í 
fyrrahaust sýndu að síldin var 
bæði minna sýkt en við Vesturland 
og fullorðin síld blönduð smásíld. 
Þorsteinn segir að 75 þúsund tonn 
hafi mælst í Breiðamerkurdýpi þar 
sem síldin var mun minna sýkt. Því 
leggur Hafrannsókna stofnunin til 
að síldveiðar einskorðist við vest-
anvert landið á vertíðinni, eða 
sýkta hluta stofnsins. 

TAKTU VEL Á 
MÓTI OKKUR

Neyðarkall 
til þín

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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.

Sýkingin enn mikil
Hafrannsóknastofnun leggur til að heildaraflamark í sumargotssíld verði 40 þúsund 
tonn. Rannsóknir sýna að stór hluti stofnsins er enn sýktur, eða 37 prósent.

Tillögur Hafró – Aflamark – Afli 1999-2011
Ár Tillaga Hafró Aflamark Afli
1999/00 100 100 93
2000/01 110  110  100
2001/02 125  125  95
2002/03 105  105  94
2003/04 110  110  126
2004/05 110  110  115
2005/06 110  110  103
2006/07 130  130  135
2007/08 130  150  159
2008/09 131  150  152
2009/10 40  47  46
2010/11 40  40 44

Tillaga Hafró um heildarafla-
mark er 40 þúsund tonn en sá afli 
er ekki talinn hafa teljandi áhrif 
á þróun stofnsins næstu árin. 
Þar sem ráðgjöfin tekur tillit til 
óvissu í stofnmati reiknar Hafró 

ekki með endurskoðun tillögunnar 
um heildaraflamark nema til komi 
nýjar mælingar sem sýni veruleg 
frávik frá þeim mælingum sem nú 
er byggt á.

  svavar@frettabladid.is



AVEO - FRUMSÝNINGAVEO - FRUMSÝNING

CRUZE 5 dyra  - FRUMSÝNINGCRUZE 5 dyra  - FRUMSÝNING

ORLANDO - FRUMSÝNINGORLANDO - FRUMSÝNING

Við hjá Bílabúð Benna erum í hátíðarskapi við þessi tímamót og bjóðum þér að njóta þeirra með okkur.
Komdu í dag í sýningarsal Chevrolet að Tangarhöfða 8 og upplifðu nýja tíma - nýja öld.

Í tilefni 100 ára afmælisins
Öllum nýjum Chevrolet fylgir tilboðspakki

Frumsýnum þrjá nýja Chevrolet
AVEO, ORLANDO og CRUZE 5 dyra

Komdu í Chevrolet salinn í dag milli kl. 12 og 16 og skoðaðu það nýjasta frá Chevrolet

Chevrolet á 100 ára afmæli
...þú færð tilboðspakkana

Gæðin eiga afmæli - Chevrolet er 100 ára!

Sérfræðingar í bílum

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

SAMSTARF TIL GÓÐRA VERKA
WWW.SOS.IS - WWW.BENNI.IS

Opið í dag frá kl. 12-16
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OPNUM 
KL. 11.00

EEEPAD
2.990

S22 
· Hraðvirkur og nettur
· Hagkvæmur í rekstri
· Há upplausn (5760x1440)
·  Windows og Mac

VERÐ ÁÐUR:

8.490

69.990

K53U-SX083V
· 15,6” WideScreen skjár
·  4GB minni (stækkanl. í 8GB)
· Dual Core örgjörvi
· AMD Radeon HD6310 skjákort

VERÐ ÁÐUR:

89.990

59.990

EEE TF101-A1
· Dual Core örgjörvi
· 64GB Flash m. (stækkanl í 32GB)
· Android 3.0 Honeycomb
· 5.0 megapixla myndavél 

VERÐ ÁÐUR:

79.990

24%
AFSLÁTTUR

65%
AFSLÁTTUR

20.000krAFSLÁTTUR
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TÖLVUVERSLUN 

LANDSINS!
100FYRSTU SEM VERSLA FÁ 4GB USB LYKIL

100FYRSTU SEM VERSLA FÁ 4GB USB LYKIL
KOMDU Á

OPNUNARHÁTÍÐKOMDU Á

OPNUNARHÁTÍÐKOMDU Á

OPNUNARHÁTÍÐ

OPIÐ ALLA HELGINA

FRÁ KL. 11-18

14.990

N950SW 
· Flottur 19” LCD skjár
· 16,7 milljón litir
·  5ms svartími
· 16:9 skjáhlutföll

VERÐ ÁÐUR:

17.990

6.990

EVA2000

· HDMI og RCA tengjanlegur
·  Virkar með nýrri og eldri sjónv.
· Auðveldur í notkun

VERÐ ÁÐUR:

9.990

6.990

AKG K912
· Þráðlaus þægindi
· Hálfopin – betri hljómur
· Hleðslustöð – góð hleðsla
· Hægt hlusta á 3 tíðnum 

VERÐ ÁÐUR:

12.990

GEGGJAÐVERÐ!

NETTASTISJÓNVARPS-FLAKKARINN

Ð

46%
AFSLÁTTUR
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19.990

PV73100 

VERÐ ÁÐUR:

29.990

99.990
VERÐ ÁÐUR:

129.990

24.990
 

VERÐ ÁÐUR:

32.990

49.990

273E3LSB

VERÐ ÁÐUR:

.990

9.990
VERÐ ÁÐUR:

12.990

1.990
 

VERÐ ÁÐUR:

2.990

FRÁBÆR
KAUP!

ÓTRÚLEG SKERPA!

0
AFSLÁTTUR

ÞRÁÐLAUS

PRENTARI OG

SKANNI

34%
AFSLÁTTUR

33%
AFSLÁTTUR
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BRJÁLUÐ 
OPNUNARTILBOÐ!

119.990
VERÐ ÁÐUR:

179.990

9.990
VERÐ ÁÐUR:

.990

14.990
VERÐ ÁÐUR:

21.990

OOLER
MASTER

.990
SÁ ALLRA

VINSÆLASTI!

VERÐ ÁÐUR:

.990

ALVÖRU

KASSI

LINSA

2.000
AFSLÁTTUR

0
AFSLÁTTUR
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greinar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

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 

L
íklega er það rétt sem Hanna Birna Kristjánsdóttir, 
sem nú hefur tilkynnt að hún sækist eftir formennsku 
í Sjálfstæðisflokknum, segir í Fréttablaðinu í gær að 
formannsslagur þeirra Bjarna Benediktssonar snúist 
fremur um aðferðir og persónur en pólitískar áherzlur. 

Að minnsta kosti verður ekki séð að neinn grundvallarmunur sé 
á pólitík formannsins og áskorandans.

Hanna Birna beitti vissulega nýjum aðferðum í borgarstjórn 
Reykjavíkur þegar hún var borgarstjóri; leitaðist við að auka sátt 

og samstöðu um mál og vinna 
með minnihlutanum þar sem 
það var hægt. Það sama reyndi 
hún eftir að Sjálfstæðisflokkur-
inn lenti í minnihluta, þótt sú til-
raun hafi ekki gengið upp.

Málflutningur hennar eftir 
að hún tilkynnti formanns-
framboð er þó ekki að öllu leyti 

í anda samstöðustjórnmálanna. Hún sagði til dæmis í Kastljósi 
Ríkissjónvarpsins í fyrrakvöld að sum mál væri ekki hægt að 
semja um; hún myndi til dæmis ekki semja við Vinstri græn um 
skattahækkanir eða við Samfylkinguna um ESB-aðild. Samt er 
það nú svo að vilji Sjálfstæðisflokkurinn mynda ríkisstjórn að 
loknum næstu kosningum gæti hann þurft að semja um annað-
hvort þessara mála eða bæði.

Bjarni og Hanna Birna eru klárlega sammála um að ekki 
eigi að leita neinnar sáttar um aðildarviðræðurnar við Evrópu-
sambandið, þrátt fyrir að rétt tæpur helmingur stuðningsmanna 
Sjálfstæðisflokksins vilji halda þeim áfram samkvæmt skoðana-
könnun Fréttablaðsins í september síðastliðnum.

Hanna Birna er afdráttarlaus í þeirri afstöðu að draga eigi 
aðildarumsóknina til baka og að Ísland eigi ekkert erindi í 
Evrópu sambandið. Það er sama afstaða og Bjarni Benediktsson 
hefur lýst að undanförnu. Hún er þó heldur afdráttarlausari ef 
eitthvað er, því að Bjarni hefur stundum virzt vilja skoða nýja 
kosti í gjaldmiðilsmálum, en keppinautur hans er harður á að 
krónan sé sá gjaldmiðill sem henti Íslendingum bezt.

Formannskandídatarnir eru þannig sammála um að ekki eigi 
að klára aðildarviðræður við ESB og kjósa um niðurstöðuna, 
heldur eigi að hætta viðræðunum, sem þegar eru komnar á rek-
spöl. Þessi sameiginlegi málflutningur þeirra er ekki líklegur til 
að höfða til þess umtalsverða hóps stuðningsmanna Sjálfstæðis-
flokksins, ekki sízt í viðskiptalífinu, sem vill láta reyna á aðildar-
viðræður. Hann er heldur ekki líklegur til að sækja mörg ný 
atkvæði í hinn stóra hóp óákveðinna kjósenda, en könnunin 
sem áður var vitnað til sýnir að um 63 prósent þeirra vilja ljúka 
aðildarviðræðunum.

Það er þess vegna sama hvernig formannsslagurinn í 
Sjálfstæðis flokknum fer, flokkurinn mun ekki sækja inn á miðju 
stjórnmálanna í leit að atkvæðum. Þvert á móti mun hann áfram 
gefa öðrum framboðum frítt spil á miðjunni. 

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Flestir vilja að stjórnmála-
flokkar haldi sig við þá 
stefnu sem þeir boða. Um 
leið vilja menn að forystu-

menn þeirra hafi umboð til að 
semja við aðra um málamiðlanir. 
Á annan veg verður landinu ekki 
stjórnað.

Forystumenn VG hafa átt erfið-
ari daga en aðrir að þessu leyti. 
Ástæðan er fjarlægð flokksins frá 
þeim meginlínum sem aðrir flokk-
ar fylgja. Einkum hefur þetta átt 
við um utanríkismál. En það er nú 
að breytast.

Í samþykkt landsfundar VG 
um Evrópumál er ítrekuð ára-

tuga andstaða 
sósíalista við 
aðild. Flokkur-
inn hefur hins 
vegar verið klof-
inn í afstöðu til 
aðildar viðræðna. 
Nú er hann ein-
huga um að 
h a ld a  þ e i m 
áfram að formi 
til. Málamiðlun-

in felst í því að fela ráð herrunum 
að setja nægjanlegar sterkar hindr-
anir fyrir framgangi þeirra. Það 
hafa þeir reyndar gert bæði leynt 
og ljóst með góðum árangri. 

Segja má að ályktunin geymi 
ekki raunverulega breytingu á 
afstöðu. Hún er hins vegar skýrari 
en áður. Fyrir samstarfs flokkinn 
þýðir þessi samþykkt að hann 
getur ekki lengur lokað augun-
um fyrir þeirri staðreynd að þessi 
ríkis stjórn hefur ekki það vald á 
málinu að hún geti lokið því. 

Hér gæti verið á ferðinni vísir 
að nýjum öxli VG, Sjálfstæðis-
flokksins og Framsóknarflokksins 
um grundvöll utanríkisstefnunnar 
sem leysti af hólmi gamla öxulinn 
milli sjálfstæðismanna, jafnaðar-
manna og framsóknarmanna um 
NATO.

Vísir að nýjum öxli í utanríkismálum

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Ályktanir VG, Alþýðu-
b a n d a l a g s i n s  o g 
Sósíalista flokksins um 
úrsögn úr Atlantshafs-

bandalaginu hafa í gegnum tíð-
ina aðeins þjónað því hlutverki að 
vera æfing í hópefli á innanflokks-
fundum. Út á við hefur andstað-
an hins vegar verið óvirk. En hví 
skyldi ályktun um Evrópumál 
vera virk á sama tíma og ályktun 
um Atlantshafsbandalagið er það 
ekki? Aðstæður eru einfaldlega 
ólíkar þó að málin séu skyld. Þar 
kemur einkum tvennt til.

Andstaða sósíalista var virk 
við inngönguna í Atlantshafs-
bandalagið. Eftir það hafa þeir 
sætt sig við óbreytt ástand með 
óvirkri andstöðu vegna órofa sam-
stöðu hinna flokkanna þriggja. 
Evrópusambandsaðild þýðir aftur 
á móti að Ísland stígur nýtt skref á 
sama utanríkispólitíska grundvelli 
og aðildin að NATO byggðist á. VG 
þarf að taka ábyrgð á þeim gern-
ingi eigi að ljúka samningum. Það 
er stefnubreyting sem flokkurinn 
þolir tæpast.

Síðan er veruleikinn sá að 

pólitísk staða VG hefur styrkst 
eftir að ljóst var að Samfylkingin 
og Sjálfstæðisflokkurinn geta ekki 
unnið saman, hvorki á þessu né 
næsta kjörtímabili. Í þeirri stöðu 
þarf VG ekki að gefa eftir. Sam-
fylkingin á enga útleið. 

Er þá ekki verið að svíkja 
stjórnar sáttmálann? Sjálfsagt 
má færa rök fyrir því. En meðan 
Samfylkingin lítur sjálf ekki svo á 
komast forystumenn VG eins langt 
og þeir sjálfir kjósa með þeirri 
aðferðafræði sem landsfundurinn 
samþykkti.  

Virkar ályktanir og óvirkar

Evrópusambandið hefur 
tekið við af Atlantshafs-
bandalaginu sem þunga-
miðja pólitískrar samvinnu 

Evrópuþjóða. Í því ljósi er full aðild 
rökrétt framhald þeirrar utanríkis-
stefnu sem mótuð var eftir seinni 
heimsstyrjöld. Það er nýtt skref á 
sömu braut í samræmi við breyttar 
aðstæður.

Alþýðubandalagið var á sínum 
tíma einangrað í andstöðu við NATO 
vegna samstöðu þeirra flokka sem 
mynduðu öxul, utan sem innan 
stjórnar, um grundvöll utanríkis-
stefnunnar. Nú hafa Sjálfstæðis-
flokkur og Framsóknar flokkur 
hins vegar fært sig að sjónarmiðum 

VG varðandi andstöðu við Evrópu-
sambandið og um leið framtíðar-
þróun utanríkis stefnunnar. 

Sameiginleg rök flokkanna 
þriggja er mynda vísinn að þessum  
nýja öxli gegn Evrópusambands-
aðild eiga líka við EES-samninginn. 
Eigi að síður er ólíklegt að þeir leggi 
til að honum verði sagt upp í bráð. 
Á hinn bóginn má reikna með að 
stöðugleika stefna með virkri þátt-
töku í bandalögum annarra Evrópu-
þjóða verði smám saman víkjandi 
þáttur í utanríkisstefnu nýja öxuls-
ins. 

Málflutningur flokkanna bend-
ir til að tekin verði upp sveigjan-
legri stefna með ríkari áherslu á að 

aka seglum eftir vindi og reyna að 
hafa gott af helstu valdaþjóðum til 
skiptis. Fríverslunar samningur við 
Kína gæti orðið fyrsta stóra verk-
efnið. Þetta þýðir að utanríkis-
stefnan breytist hægt og bítandi. 
Með vissum hætti er verið að veðja 
á að skammtímaráð dugi betur en 
langtíma skuldbindingar. 

Aðild að Evrópusambandinu á 
rætur í þeirri íhaldssemi að rétt sé 
að byggja áfram á þeim hugsjóna-
grunni sem lagður var fyrir sex ára-
tugum. Eins og málum er komið er 
þversögnin sú að hugsanlega þarf 
róttæka uppstokkun á flokka kerfinu 
til þess að þau íhaldssjónarmið lifi 
af.

Utanríkisstefnan breytist hægt og bítandi

Formannskandídatar í Sjálfstæðisflokknum eru 
sammála um að gefa frítt spil á miðjunni.

Keppni um að 
minnka flokk



nýjar vörur
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Róbert R. Spanó, prófessor og 
forseti lagadeildar Háskóla 

Íslands, er fastur penni hjá 
Fréttablaðinu og birtir þar áhuga-
verðar greinar um lögfræðileg 
efni einkenndar með yfirskrift-
inni Hugleiðingar um lög og rétt. 
Þriðjudaginn 1. nóvember, fjallaði 
Róbert um símhleranir sem fram-
kvæmdar eru í þágu rannsóknar 
sakamála. 

Tilefni greinarinnar var öðrum 
þræði svar innanríkisráðherra á 
Alþingi við fyrirspurn þingmanns 
um hleranir, þingskjal nr. 1513 á 
139. löggjafarþingi. Vék Róbert í 
stuttu máli að upplýsingum sem 
fram komu í svari innanríkis-
ráðherra um fjölda dómsúrskurða 
um símhleranir á árunum 2009 til 
27. maí 2011. Á árinu 2010 hefði 
lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
og sérstakur saksóknari fengið 
heimild til símhlerana í 72 til-
vikum hvor, þ.e. samtals 144 
heimildir. 

Samkvæmt upplýsingum dóm-
stólaráðs, sem fram koma í svari 
innanríkisráðherra, um fjölda 
dómsúrskurða um símhleran-
ir á landinu öllu voru þeir 191 á 
árinu 2009, 178 á árinu 2010 og 75 
á árinu 2011 til og með 27. maí. 
Samkvæmt 1. mgr. 49. gr. laga 
um meðferð sakamála nr. 88/2008 
skal beina kröfu um að fá heimild 
til að hlera síma til héraðsdóms í 
umdæmi þess lögreglustjóra sem 
stýrir rannsókn brots.

Þar eð lögreglustjórinn á 
höfuð borgarsvæðinu og sérstak-
ur saksóknari, báðir með aðal 

starfsstöðvar í Reykjavík, hafa 
fengið mikinn meirihluta heim-
ilda til símhlerana á umræddu 
tímabili mætti ætla að Héraðs-
dómur Reykjavíkur hefði kveðið 
upp flesta úrskurðina um heim-
ild til símhlerana. Reyndin er 
hins vegar, samkvæmt svari ráð-
herra, að lang flestir úrskurð-
anna voru kveðnir upp í Héraðs-
dómi Reykjaness, eða 127 á árinu 
2009, 109 á árinu 2010 og 40 á 
árinu 2011 til og með 27. maí.

Vekur þetta athygli og dettur 
manni fyrst í hug að um ritvillu 
sé að ræða; tölur um úrskurði 
Héraðsdóms Reykjavíkur og 
Héraðsdóms Reykjaness hafi 
víxlast. Þess skal þó getið í þessu 
sambandi að samkvæmt 2. mgr. 
áðurnefndrar 49. gr. laga um með-
ferð sakamála má beina kröfu um 
heimild til símhlerunar til hér-
aðsdóms í öðru umdæmi en þar 
sem viðkomandi lögreglustjóri 
starfar ef það horfir til flýtis eða 
hagræðis. Kann þarna að leyn-
ast skýring á því að lögreglu-

embættin hafi kosið að leita til 
Héraðsdóms Reykjaness. 

Nefna má í þessu samhengi 
að allan starfstíma Rannsóknar-
lögreglu ríkisins, þ.e. frá 1. júlí 
1977 til og með 30. júní 1997, var 
í eitt skipti leitað eftir heimild til 
símhlerunar í þágu rann sóknar 
máls. Á þeim árum mun sím-
hlerun hafa verið beitt í nokkr-
um mæli við rannsókn fíkni-
efnabrota. Rannsóknarlögregla 
ríkisins kom þar ekki við sögu 
enda var fíkniefnamálum haldið 
utan verksviðs hennar svo undar-
lega sem það kann að hljóma. 

Í grein sinni bendir Róbert m.a. 
á að í dönskum og norskum lögum 
sé kveðið á um að í hvert skipti 
sem lögregla leitar eftir heimild 
til símhlerunar skuli skipa tals-
mann til að gæta hagsmuna þess 
sem aðgerð á að beinast gegn. 
Jafnframt víkur Róbert að rökum 
íslensku réttarfars nefndarinnar 
sem koma fram í greinargerð 
með sakamálalögum þar sem 
lagst var gegn þessu fyrirkomu-
lagi og þar gert lítið úr gildi þess 
í þágu réttaröryggis. Viðhorf og 
rök réttarfarsnefndar í greinar-
gerðinni munu hafa verið sett 
fram í tilefni af tillögu nefnd-
ar dómsmálaráðherra frá árinu 
1999. Þar hafði verið lagt til að 
tekið yrði upp nýtt ákvæði í lög 
um meðferð opinberra mála sem 
m.a. mælti fyrir um að dómara 
bæri að skipa þeim lögmann sem 
krafa um heimild til sím hlerunar 
varðar og skyldi lögmanninum 
gefinn kostur á að tjá sig um kröf-
una áður en úrskurður félli.

Ákvæði um að skipa beri tals-
mann til andsvara fyrir dómi 
þegar krafist er heimildar til 
símhlerunar hefur verið í dönsk-
um lögum um árabil og var og er 
liður í því að auka réttaröryggi. 
Mér er hins vegar ekki kunnugt 

um að þessi skipan sé samkvæmt 
norskum lögum en þar er hins 
vegar kveðið á um sérstaka nefnd 
þriggja manna sem hafa skal 
eftir lit með að reglum um fram-
kvæmd símhlerana á vegum lög-
reglu og ákæruvalds sé fylgt. Ber 
lögreglu og ákæruvaldi að veita 
nefndinni aðgang að gögnum og 
allar upplýsingar sem hún telur 
þörf á auk þess sem hún hefur 
heimild til að yfirheyra starfs-
menn lögreglu og ákæruvalds í 
þágu eftirlitsins.

Hugleiðingar Róberts R. 
Spanó um símhleranir eða síma-
hlustanir og eftirlit með þeim eru 
skilmerkilegar og athyglisverðar 
í alla staði. Þessu rannsóknar-
úrræði hefur á undanförnum 
árum og misserum verið beitt í 
mjög auknum mæli hér á landi 
sem og annars staðar og er full 
ástæða til að staldra við og huga 
að fyrirkomulaginu og eftirliti 
með því. Vonandi verður tekið 
tillit til ábendinga Róberts og 
viðvörunar orða hans.

Um símhleranir
Símhleranir

Bogi 
Nilsson
fv. ríkissaksóknari

Rannsóknarlögregla ríkisins kom þar 
ekki við sögu enda var fíkniefnamálum 
haldið utan verksviðs hennar svo undar-

lega sem það kann að hljoma.

AF NETINU

Hvernig datt ykkur þetta í hug?
Það er náttúrlega hægt að keyra laun á Íslandi alveg 
niður í skítinn. Þau eru þegar orðin miklu lægri en í 
nágrannalöndunum.

Meðan skuldirnar á almenning fá að standa nokkurn 
veginn óhaggaðar – þenjast reyndar jafnt og þétt út 
með verðtryggingunni.

Í sumar voru gerðir kjarasamningar þar sem aðeins 
var reynt að rétta hlut launþega.

Aðalhagfræðingur Seðlabankans er mjög hneykslaður 
á þessu – hann spyr samtök atvinnurekenda hvernig 

þeim hafi dottið í hug að gera þetta?
Og útskýrir fyrir okkur að Seðlabankinn hafi neyðst til að hækka vextina til 

að taka kjarabæturnar af launafólkinu.
http://silfuregils.eyjan.is
Egill Helgason

Umhverfisstyrkir 
Landsbankans

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Samfélagssjóður Landsbankans veitir fimm  
milljónir króna í umhverfisstyrki. Markmiðið  
með veitingu umhverfisstyrkja er að styðja  
umhverfis- og náttúruvernd. Umsóknarfrestur  
er til 21. nóvember 2011.

Verkefni sem einkum koma til greina:
� Verkefni á sviði náttúruverndar, t.a.m. skógrækt, landgræðsla  
 og hreinsun landsvæða.
� Verkefni er tengjast rannsóknum á náttúrugæðum.
� Verkefni er styðja betra aðgengi fólks að náttúru landsins.  
� Verkefni er nýtast til verndar landsvæðum, t.d. vegna ágangs  
 búfénaðar eða ferðamanna.
� Verkefni er auka þekkingu og vitund almennings á umhverfismálum.
� Verkefni er hvetja til umhverfisvæns hátternis. 

Umsóknarfrestur
Umsóknarfrestur vegna umhverfisstyrkja er til og með 21. nóvember 
2011 (póststimpill gildir). Dómnefnd verður skipuð sérfræðingum  
á sviði náttúru- og umhverfisverndar. Sækja þarf um styrkina sérstak-
lega og senda umsókn merkta: Umhverfisstyrkir, Landsbankinn,  
Austurstræti 11, 155 Reykjavík.

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

Nánari upplýsingar á landsbankinn.is

gæðamál háskóla
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Föstudaginn 11. nóvember kl. 10:00 -15:30 
í Listaháskóla Íslands, Laugarnesi (húsnæði listkennsludeildar, norðurenda)

Á ráðstefnunni verður fjallað um sjálfsmat stofnana og háskóladeilda.

Nánari upplýsingar og dagskrá má nálgast á heimasíðu Rannís www.rannis.is

Allir eru velkomnir og aðgangur er ókeypis. 
Vinsamlegast tilkynnið þátttöku á rannis@rannis.is 

Ráðstefna um

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

www.rannis.is

Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og 

framkvæmd stefnu Vísinda- og tækniráðs. Rannís er miðstöð stuðningskerfis vísinda- 

og 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.



Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf  og því  engin þörf  á TAX FREE

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

– Afslátt eða gott verð?

GÆÐAMÁLNING

Reykjavík Klettháls 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Suðurnes Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18 

Akureyri Furuvellir 15. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Húsavík Garðarsbraut 50. Opið virka daga kl. 8-18 

Vestmannaeyjar Flatir 29.  Opið virka daga kl. 8-18

Framlengingarskaft 
fyrir rúllur

295

GOTT
VERÐ

Áltrappa 4 þrep

4.990
Ath. margar stærðir

25cm Málningar-
rúlla og grind

525  

Deka Pro 4. Loft og 
veggjamálning. 10 lítrar

5.390
Deka Pro 10
Innimálning. 10 lítrar

5.995

Deka Meistaragrunnur
Hvítur. 1 líter

1.395

Deka Meistaralakk 70 
Akrýllakk. hvítt. 1 líter

1.595

Scala Panellakk
Glær. 3 lítrar

3.195

LF Veggspartl 
0,5 litrar 

765

DekaCryl 7 
Innimálning. 10 lítrar

5.490

Scala málarakýtti

390
Truper litaspray 
400ml

654

Mako ofnarúlla

315

Mako Málaramotta 10m2 

2.290

Mako pensill 50mm 

205
Málningarlímband 
24mmx50m

275

20m2 málningar-
yfirbreiðsla

175

Málningargalli 

695

Deka Olíugrunnur 
1 líter

1.295

Deka menja 1 líter 

795

Deka Olíulakk 30 

1.495
Deka Gólfmálning grá 
3 lítrar 

3.795
Bakki, grind og 2 stk 
12cm málningarrúllur

395  

Hagmans 2 þátta Vatnsþ 
/ epoxy 4kg

9.195

Deka Project 
grunnur. 10 lítrar

5.590

Hágæða sænsk málning 
10% gljástig, verð 10L

 4.590
   allir ljósir litir

Aqua 25 innimálning á böð
4 lítrar

3.995

Deka Spartl LH. 3lítrar

1.595
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Þegar einstaklingar koma fram 
í fjölmiðlum og saka starfsfólk 

skóla um að hafa brugðist í alvar-
legum eineltismálum verður stað-
an nær alltaf ójöfn og framsetning-
in einhliða. Staðreynd málsins er 

nefnilega sú að fagfólk sem verð-
ur fyrir slíkum ásökunum getur 
ekki tjáð sig um einstök mál sökum 
trúnaðar við skjólstæðinga sína.

Á þetta við um alla sem starfa 
í skólasamfélaginu, s.s. skóla-
stjóra, kennara og sérfræðinga á 
þjónustumiðstöðvum. Fullkominn 
trúnaður verður að ríkja á milli 
skólans og skjólstæðinga hans og 
í slíku trúnaðarsambandi er fjöl-
margt sem ekki á heima á almenn-
ingstorgi fjölmiðlanna.

Tilefni þessarar greinar er 

nýleg umfjöllun dagblaðsins DV 
um misbrest á viðbrögðum starfs-
fólks í Árbæjarskóla við alvar-
legu einelti. Í þeirri umfjöllun 
var skólastjóri ekki einungis bor-
inn þungum sökum heldur allt 
skólasamfélagið í Árbæ. Umfjöll-
unin kveikti illskeytta umræðu í 
félagsmiðlum og í bloggheimum, 
orðræðu sem því miður minnti á 
það sem hin upphaflega fjölmiðla-
umfjöllun átti að kveða niður. 

Starfsfólk skólans spyr sig nú 
hvort það það sé svona ófagmann-

legt í störfum sínum? Foreldr-
ar spyrja hvort það geti verið að 
barnið þeirra gangi í skóla sem 
bregst þeim er síst skyldi? Nem-
endur skynja allar þessar til-
finningar og verða órólegir. Fólk 
finnur til reiði, vonbrigða og upp-
gjafar. Réttlætiskennd þess er 
misboðið. Skóli er samfélag. Stolt 
og virðing þess hefur verið sært. 
Ég vil því taka til varna fyrir 
skólasamfélagið í Árbæ.  

Skólasamfélagið 
stendur vörð um velferð barna
Engin fjöður skal dregin yfir stað-
reyndir. Einelti er dauðans alvara 
og það á sér illu heilli stað víða í 
samfélaginu og því miður einnig 
í skólum og í skipulögðu barna- og 
unglingastarfi. Þrátt fyrir öflugt 
forvarnastarf og viðbragðsáætlan-
ir hefur okkur ekki tekist að upp-
ræta eineltið og þá sérstaklega 
meðal yngstu grunnskólanemend-
anna. 

Hjá skóla- og frístundasviði 
Reykjavíkurborgar er líðan barna 

í grunnskólum borgarinnar könn-
uð reglulega. Árlega er spurt um 
einelti meðal nemenda í 6.-10. bekk 
í gegnum Skólapúlsinn (sjá www.
skolapulsinn.is/um). Rannsóknir 
og greining kanna einnig hagi og 
líðan barna í 5.-7. bekk á landinu 
öllu. Foreldrar í öllum skólum eru 
reglulega spurðir um einelti og 
viðbrögð skólans í foreldrakönn-
unum. Í þessum könnunum hefur 
Árbæjarskóli fengið góðar niður-
stöður. Foreldrar og starfsfólk er 
upp til hópa ánægt með skólann 
sinn sem er fjölmennasti skóli 
borgarinnar.

Hvað þýðir þetta? Jú, það þýðir 
m.a. að stjórnendur og kennarar í 
skólanum hafa staðið sig vel í að 
fyrirbyggja einelti og taka á því 
þegar það kemur upp. Hins vegar 
getur skólinn ekki nema að tak-
mörkuðu leyti komið í veg fyrir 
einelti sem á sér stað utan skólans. 
Skólanum ber hins vegar að taka 
umkvartanir foreldra alvarlega og 
vinna að því með öllum tiltækum 
ráðum að börnunum líði sem best 
í skólanum. Ég fullyrði að þann-
ig hefur verið haldið á málum í 

Árbæjarskóla. En vissulega má 
alltaf gera betur – í þeim skóla sem 
öðrum – það er verkefni allra sem 
starfa í grunnskólum borgarinnar 
að standa vörð um velferð og nám 
barna upp á hvern einasta dag.

Vinsamlegt samfélag
Nú er að fara af stað verkefni á 
vegum skóla- og frístundasviðs 
Reykjavíkurborgar undir yfir-
skriftinni Vinsamlegt samfélag. 
Verkefnið nær til allra frístunda-
miðstöðva, grunnskóla og leikskóla 
í borginni. Það á að stuðla að vin-
samlegu samfélagi þar sem fram-
koma allra einkennist af lýðræðis-
legum vinnubrögðum og virðingu. 
Þar er einelti ekki liðið en þegar 
þörf krefur er tekið skipulega á 
því í samræmi við eineltisáætlun 
starfsstaðar og stefnu borgarinnar.

Þetta verkefni kemur til við-
bótar því sem kennt hefur verið 
við Olweusar-áætlunina sem 
hefur skotið rótum í mörgum skól-
um. Leitað verður eftir samstarfi 
í hverfunum meðal foreldra, gras-

rótarsamtaka og annarra sem vilja 
leggja verkefninu lið. Til að koma 
í veg fyrir einelti er ekki nóg að 
skólarnir geri allt sem í þeirra 
valdi stendur. Þar verða foreldrar 
einnig að taka höndum saman og 
styðja starfsfólk skólana. 

Stöndum vörð um skólasam-
félagið en reynum um leið að koma 
í veg fyrir einelti af öllum okkar 
mætti. Munum að börn læra það 
sem fyrir þeim er haft. Sú orðræða 
sem þau búa við heima fyrir verð-
ur þeirra viðmið. 

Ég vil hvetja fjölmiðla til að 
fjalla á vandaðan hátt um eineltis-
mál og þær alvarlegu afleiðing-
ar sem einelti hefur á þolendur 
ekki síður gerendur. Rík ástæða 
er til að blaða- og fréttamenn hafi 
í heiðri þriðju grein siðareglna 
sinna sem hljómar svo: Blaða-
maður vandar upplýsingaöflun 
sína, úrvinnslu og framsetningu 
svo sem kostur er og sýnir fyllstu 
tillitssemi í vandasömum málum. 
Hann forðast allt, sem valdið getur 
saklausu fólki, eða fólki sem á um 
sárt að binda, óþarfa sársauka eða 
vanvirðu.

Ábyrgð fjölmiðla í umræðu um einelti

Alltaf öðru hverju má lesa eða 
hlusta á upphaf frétta eins og 

ég las í einu dagblaðanna nýverið: 
„Tvær konur búsettar á Íslandi 

af erlendu bergi brotnar hafa 
verið úrskurðaðar í gæsluvarð-
hald …“  Átakanlega sorglegt mál 
fyrir þá sem í hlut eiga. En hvað 
með alla aðra útlendinga búsetta á 
Íslandi, þeir eru stimplaðir „þjóf-
ar“ vegna svona frétta. Af hverju 
er ekki bara strax gengið hreint 
til verks og sagt af hvaða þjóðerni 
viðkomandi er? Auðvitað verður 
samt sem áður hópur saklausra 
fyrir barðinu á þessari stimplun 
en það er þó búið að afmarka hóp-
inn þannig að við hin sem erum af 
öðru þjóðerni fáum frið. 

Með svona fréttaflutningi er 
ýtt undir útlendingafordóma á 
Íslandi. Ég er alinn upp við það að 
koma fram við fólk eins og ég vil 
að komið sé fram við mig, þar á 

meðal að taka ekki það sem aðrir 
eiga. Sem stoltur íslenskur ríkis-
borgari verð ég samt fyrir barðinu 
á þessum fordómum þar sem ég er 
fæddur í Taílandi. 

Þjóðerni sést ekki á fólki!
Fyrst ég er farinn að skrifa um 
þessi mál langar mig til að leiða 
huga ykkar lesendur góðir að 
nokkru sem ég heyri líka all oft. 
„Já hún er nú Thaí“ eða jafnvel 
„Tæja“ (sem er frekar neikvætt 
orð í íslensku) sagt í neikvæðum 
tóni, já eða „hann er Taílending-
ur“ en svo þegar hið rétta kemur í 
ljós var viðkomandi bara alls ekki 
frá Taílandi heldur hafði viðkom-
andi asískt útlit, kannski frá Fil-
ippseyjum, Kambódíu, Kína eða 
jafnvel bara nágrannar okkar frá 
Grænlandi. Fólk með svipað útlit 
sem ekki er gott fyrir þá sem ekki 
þekkja vel að greina á milli. Vendu 
þig því á ef þú veist ekki hvaðan 
viðkomandi er að segja að hann/
hún sé ættuð frá Asíu. Það særir 
stolt okkar Taílendinga að verið 
sé að bendla okkur við afbrot og 
framkomu sem ekki er sæmandi 
því öll viljum við leggja gott til 
íslensks samfélags.

Hætta á fordómum 
„af erlendu bergi“

Samfélagsmál

Ragnar 
Þorsteinsson
sviðsstjóri skóla- 
og frístundasviðs 
Reykjavíkur

Samfélagsmál

Natthawat 
Voramool
kennari en starfar við 
umönnun aldraðra

Engin fjöður skal dregin yfir staðreyndir. 
Einelti er dauðans alvara og það á sér 
illu heilli stað víða í samfélaginu og 

því miður einnig í skólum og í skipulögðu barna- og 
unglingastarfi.

Smiðsbúð 6, 210 Garðabæ, Sími 564 5040
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Barnahúsgögn

Stofnuð 1993 og hefur aldrei farið á hausinn!

Dönsk og umhverfisvottuð25
% 
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Verðdæmi:
Lágt rúm*        
Hátt rúm*        
Fataskápur      
Mjó kommóða 
Skrifborð          
m/yfirhillu 
*Verð án dýnu 

55.800    41.850
66.900    50.175
61.500    46.125
29.700    22.275
34.100    25.575
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Í grein Fréttablaðsins hinn 
21. okt. sl. undir fyrirsögn-

inni „Bólusetning gegn legháls-
krabbameini“ vakti Jakob 
Jóhannesson athygli með þremur 
spurningum er hann bar upp, eða: 
„Er hagkvæmt fyrir þjóð félagið 
að 12 ára stúlkur hér á landi verði 
bólusettar þeim að kostnaðar-
lausu? Virkar bólu efnið? Eru þau 
örugg?“

Það má segja að mönnum hér 
hafi tekist mjög vel til við að 
koma inn þessum áróðri fyrir 
HPV-bólusetningum hér, svo og 
inn á stjórnmálamenn til að fá 
þá til að festa kaup á þessu HPV-
bóluefni, en almenningur gerir 
sér það hins vegar alveg ljóst að 
það er mun auðveldara að selja 
þessi bóluefni svona, þar sem 
flestir foreldrar eru ekki til-
búnir að borga u.þ.b. 75 þúsund 
kr. fyrir HPV-bólusetninguna á 
hvert stúlkubarn. Menn gera sér 
einnig grein fyrir því að mun auð-
veldara er með þessum hætti að 
komast hjá því að veita upplýsing-
ar um innihaldsefni, áhættur og 
annað, heldur en annars. 

Maður hefði nú haldið að heil-
brigðisyfirvöld hér könnuðu 
reynslusögur og klínískar rann-
sóknir HPV-bóluefnanna mun 
betur en raun ber vitni, eða þar 
sem reynslusögur fórnarlamba 
HPV-bóluefnanna liggja úti um 
allt internetið, svo og upplýsing-
ar frá heilbrigðisfólki og vísinda-
mönnum er segja að bóluefnið sé 
alls ekki 100% öruggt. Það þykir 
kannski ofsalega sniðugt hér á 
landi, að segja að HPV-bóluefnin 
séu örugg þegar langtíma niður-
stöður eru ekki til, eins og minnst 
hefur verið á í New England 
Journal of Medicine og gagn-
rýnt hefur verið í Judicial Watch 
(judicialwatch.org). 

Það þykir kannski ofsalega 
sniðugt að auglýsa allt svona 
öruggt og hvað eina þegar vís-
indamenn eins og dr. Diane 
Harper er vann að þróun HPV-
bóluefnanna, segir að bóluefnið 
sé ekki „100% öruggt“ (Scotsman.
com, 2. nóv. 2008) og þegar hún 
hefur fullyrt að bóluefnið muni 
gera lítið gagn gegn legháls-
krabbameini (naturalnews.
com/027225_vaccine_cancer_
cervical.html)? Af hverju á fólk 
að taka áhættu með þessum HPV 
bóluefnum (gegn u.þ.b. 70% HPV-
sýkinga) þegar flestar konur með 
HPV-sýkingar verða ekki veikar 
af þeim, og í 90% HPV-tilfella 
losar ónæmiskerfið sig við sýk-
ingarnar á innan við 3 árum (cdc.
gov/std/hpv/stdfact-hpv.htm)? 
Mönnum þykir það kannski ekk-
ert svo merkilegt þegar lækna-
hjón á borð við Ratner lýstu yfir 
á CBS-sjónvarpsstöðinni, að það 
hefði verið betra fyrir dóttur 
þeirra Amöndu, „að fá legháls-
krabbamein heldur en að fá 
bólusetninguna“.(cbsnews.com/
stories/2009/08/19/cbsnews_inve-
stigates/main5253431.shtml). 

Við höfum auk þess fjöldann 
allan af öðrum hryllingssögum 

fórnarlamba HPV-bóluefnanna er 
segja, að bóluefnið sé ekki öruggt. 
Í því sambandi þurfa menn ekki 
annað en að slá fáeinum nöfnum í 
leitarvél á internetinu, eins og t.d: 
Carley Steele, Rebecca Ramagge, 
Paige Brennan, Ashleigh Cave, 
Hattie Vickery, Lauren Smith, 
Sarah Chandler, Leah Mann, og 
Debbie Jones til að finna þessar 
hryllings sögur. 

Í þessum töluðu orðum hafa 103 
einstaklingar verið skráðir látn-
ir eftir HPV-bólusetningu, 4.777 
náðu ekki bata, 763 hafa hlotið 
örorku, 9.115 tilfelli á neyðar- 
og bráðamóttöku, 2.307 sjúkra-
húslegur og 201 mjög alvarlegt 

tilfelli eftir bólusetningu skv. 
VAERS- gagnagrunninum og 
sanevax.org. 

Í þessum sömu niðurstöðum 
er koma frá heilbrigðisfólki og 
fórnarlömbum má einnig sjá 430 
óvenjulegar niðurstöður úr pap-
skoðunum, 157 tilfelli legháls 

dysplasia og 41 leghálskrabba-
mein eftir HPV-bólusetningu.

Vonandi koma ekki upp mörg 
alvarleg tilfelli hér, þar sem 
stúlkur hér eru ekki spurð-
ar um hvort þær séu með hita 
og HPV smit, samanber þess-
ar 32,5% líkur sem taldar eru 

á því að stúlkur geti fengið leg-
hálskrabbamein á byrjunarstigi 
ef þær eru fyrir með HPV smit 
(May 2006 VRBPAC Report-

fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/
briefing/2006-4222B3.pdf). Hvað 
um það, menn hér eru heldur ekk-
ert á því að senda fólki bækl-
inga áður um þessi atriði eða 
neitt varðandi innihaldsefnin og 
annað, og hvað þá að óska eftir 
bóluefnaskírteinum. Ef menn eru 
hins vegar svona vissir á því að 
þetta HPV bóluefni sé svo öruggt 
og hvað eina, vilja þeir þá ekki 
einnig taka persónulega fjárhags-
lega ábyrgð fyrir því að bóluefnið 
sé öruggt?

Leghálskrabbamein frekar en eitruð HPV-bólusetning
Heilbrigðismál

Þorsteinn Scheving 
Thorsteinsson
margmiðlunarfræðingur 

Maður hefði nú haldið að heilbrigðis-
yfirvöld hér könnuðu reynslusögur og 
klínískar rannsóknir HPV-bóluefnanna 

mun betur en raun ber vitni ...
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K
affikvótinn er fylltur í dag. 
Held ég fái mér frekar kakó 
með rjóma,“ segir Stefán Máni 
þar sem við sitjum á Mokka á 
Skólavörðustígnum. Svart og 
sykurlaust kaffi hefði hljóm-

að líklegra val hjá þessum þungbrýnda og 
húðflúraða manni. Svona getur útlitið verið 
blekkjandi. Aðalsöguhetjan í Feigð, Hörður 
Grímsson, hefur líka útlit sem blekkir. Hann 
er stórvaxinn og sterkur eins og naut en á 
sama tíma viðkvæmur maður með tilfinn-
ingarnar í hnút.

Stefán Máni er heillaður af Herði. Hann 
kom fyrst við sögu í bókinni Hyldýpi sem 
kom út árið 2009. Þar var hann lögga í auka-
hlutverki en tókst að sjarma höfundinn sjálf-
an svo rækilega upp úr skónum að hann fékk 
sína eigin bók. „Hörður er heillandi maður 
en um leið svo ófullkominn. Hann er goð-
sagnakenndur og á margt skylt við menn 
á borð við Gretti sterka. Hann er tveggja 
heima maður. Ég er yfir mig heillaður af 
honum og á alveg örugglega eftir að segja 
fleiri sögur af honum.“

Blá augu tákn fyrir siðblindu
Þar sem Hörður er öllum þessum mögnuðu 
kostum búinn fannst Stefáni Mána hann 
verðskulda að vera rauðhærður með græn 
augu. „Græn augu eru það fallegasta sem 
ég get ímyndað mér. Hann fær að vera með 
þau af því hann er spes.“ 

Reyndar þarf ekki að lesa marga kafla 
í Feigð til að sjá að Stefán Máni er augna-
maður. „Ég held að allir listamenn hafi sína 
erki-fylgifiska. Hjá mér eru það augun. Í 
minni persónusköpun er fólk með blá augu 
yfirleitt öðruvísi en það með brúnu augun. 
Bláu augun standa yfirleitt fyrir sakleysi 
eða siðblindu, eða jafnvel hvort tveggja. 
Brúnu augun tilheyra yfirleitt eldri sálum, 
það fólk er oft hlýrra og suðrænna.“ 

Stefán heldur að margir karlmenn geti 
speglað sig í Herði. „Hann er karlmenni, 
bæði stór og sterkur. En á sama tíma hefur 
hann lítið sjálfstraust. Hann er óöruggur 
sem kynvera og á erfitt með samskipti við 
konur. Það er ekkert grín að vera nútíma-
maður, að þurfa að vera bæði karlmenni og 
tilfinningavera. Í gamla daga voru menn 
kannski alveg jafn bæklaðir, en þeir voru 
bara aldrei krafðir um sínar tilfinningar. 
Þeir fengu að vera þöglir, kaldir og fjar-
lægir í friði. Í dag komast menn ekki upp 
með það. Konurnar spyrja: „Hvað ertu að 
hugsa, hvernig líður þér, hvað er í gangi 
þarna uppi?“

Brenglað samfélag 
Stefán fer á flug þegar umræðan fer inn 
á þessar brautir. Honum finnst margt 
brenglað í samtímanum, staða kvenna 
jafnt sem karla. „Það er skrýtið hvernig 
maður breytist með tímanum. Ég hlustaði 
til dæmis aldrei á þegar femínistar voru að 
tuða yfir hlutgervingu kvenna. Ég tók bara 
ekkert eftir þessu. En síðan fóru augu mín 
að opnast. Nú finnst mér óþolandi að sjá 
hvernig konur eru alltaf kyngerðar í aug-
lýsingum. Þar er fyrsta skrefið tekið í átt-
ina að algerri hlutgervingu klámsins.  Það 
er svo brjálæðis lega óhollt, fyrir stráka og 
stelpur, að fá stöðugt þau skilaboð að konur 
séu puntdúkkur og leikföng. Samfélagið sem 
börnin eru að alast upp í er brenglað.“ 

Honum finnst sorglegt að sjá konur taka 
þátt í leiknum, með því að kaupa vörur sem 
auglýstar eru með þessum hætti. Þá eigi 
þær sína sök á því að karlremburnar þríf-
ast enn. „Ég er löngu búinn að sjá að það 
eru konur sem búa til karlrembusvín. Karl-
rembusvín eru fyrrverandi mömmustrákar. 
Strákar sem mamma var alltaf að þvo af og 
gefa eitthvað gott að borða. Þetta eru þeir 
sem missa alla virðingu fyrir konum. Þetta 
er allt sjálfsagt. Svo á bara einhver önnur 
kona að taka við af mömmu. Þeir finna hana 
líka oftast.“ 
 
Erfitt að skrifa um snjóflóðið
Snjóflóðið í Súðavík árið 1995 kemur við 
sögu í nýrri skáldsögu Stefáns Mána, Feigð. 
Hann ætlaði varla að þora að skrifa um flóð-
ið af ótta við að hrófla um of við sárum til-
finningum. Hann komst þó ekki hjá því, 
enda kom aðalsöguhetjan Hörður til hans 
fullskapaður, með fortíðina úr Súðavík í far-
teskinu. „Ég ætlaði varla að þora að fjalla 
um snjóflóðið. Ég fór vestur á Súðavík síð-
sumars 2009 og dvaldi þar í boði sveitar-
stjórnarinnar, á meðan ég var að kynnast 
svæðinu og tala við fólk. Ég fann fljótt að 
fólkið fyrir vestan er búið að vinna úr þessu 

og tilbúið að tala um þetta. En ég passaði 
vel að nöfn í bókinni tengdust ekki á neinn 
hátt látnum eða núlifandi Súðvíkingum og 
gætti þess að ég væri örugglega ekki að 
særa neinn með sögunni. Ég dró algjör skil 
á milli skáldskapar og veruleika þegar kom 
að fólki.“

Ekki bara brjóst og byssur
Stefán segist sjá bækur sínar myndrænt fyrir 
sér í huganum á meðan hann skrifar þær. Það 
skilar sér sannarlega til lesandans. Það er 
eitthvað bíólegt við þessar bækur. Sér hann 
kannski allar sögupersónur sínar fyrir sér 
á hvíta tjaldinu? „Nei, í raun er það enginn 
draumur hjá mér að bækurnar mínar verði að 
bíómyndum. Og ég hef í raun ekki mikla trú 
á því að Feigð verði að bíómynd, þetta er það 
stór saga. Fyrir utan að það yrði stórmál að 
finna leikara í hlutverk Harðar Grímssonar. 
Hver ætti að geta geta leikið hann? Að gera 
bíómynd eftir bók getur verið tvíeggjað sverð 
fyrir rithöfund. Það er auðvitað spennandi og 
kitlar hégómann. Á sama tíma er það versta 
sem ég gæti lent í ef það yrði gerð hörmuleg 
kvikmynd upp úr bók eftir mig.“

Hann óttast ekki að sú verði raunin með 
kvikmyndina Svartur á leik, bíómynd upp 
úr samnefndri bók Stefáns Mána, sem er 
væntan leg í kvikmyndahús í janúar. „Ég held 
að þetta verði góð mynd. Söguþráðurinn verð-
ur ekkert alveg eins og í bókinni. Það er búið 
að breyta ýmsu og ég er ánægður með það. Ég 

hef fengið að fylgjast með öllu ferlinu og ég 
veit að þetta verða ekki bara brjóst og byssur. 
Handritið er þvert á móti mjög gott. Þetta er 
mikið passion-verkefni, sem hefur verið í 
gangi í mörg ár, svo það er gaman að sjá að 
þetta skuli loksins vera að gerast.“
 
Að minnsta kosti þrjár í viðbót
Feigð er tíunda bók Stefáns Mána, en fyrsta 
bókin kom út fyrir 13 árum. Telja má víst 
að skuggahliðar mannlífsins verði áfram 
umfjöllunarefni. „Já, því myrkrið togar mig 
til sín, meira en sumar og sóleyjar. Svo eru 
undirheimarnir eini frumskógurinn sem eftir 
er í mannheimum. Þar er meiri hraði, meira 
frelsi og meiri sveigjanleiki. Í undirheimun-
um fá náttúruöflin að leika lausum hala. Þess 
vegna er svo áhugavert að skrifa um þá.“

Stefán Máni hefur einsett sér að skrifa í 
það minnsta 13 bækur um ævina. Miðað við 
afköst hans hingað til verður hann ekki lengi 
að klára þær þrjár bækur sem eftir eru að 
markmiðinu. „Mig langar alla vega að taka 
mér pásu þegar ég er búinn að klára þessar 
13 bækur, hvað sem síðar verður. Að skrifa 
er fjandi gaman og gefandi. En það er líka 
mjög þreytandi og þetta er alltaf sama basl-
ið. Ekki bara veraldlegt basl heldur líka and-
legt. Það er stressandi að vera með sögur og 
smáatriði inni í hausnum, af því maður verð-
ur svo hræddur um að gleyma þeim. Og mér 
finnst sögunum í hausnum á mér bara fara 
fjölgandi, á sama tíma og ég verð einbeittari, 

afkastameiri og helteknari. Ég geri eiginlega 
ekkert annað en að skrifa. Ég á tvö börn og 
þegar þau eru hjá mér er ég bara pabbi. Ég 
kann miklu betur að njóta tímans með þeim, 
eftir að ég skildi, því ég skil núna hvað hann 
er dýrmætur. Ef ég ætti þau ekki myndi ég 
aldrei taka mér frí.“

Hættur að leita hins helmingsins
Þrátt fyrir vinnusemina finnur Stefán Máni 
fyrir eigin fordómum. Hann er alinn upp við 
að vinna sé ekki „alvöru“ nema hún sé líkam-
leg, eitthvað sem geri mann þreyttan, blaut-
an og kaldan. „Ég var mjög lengi að losna við 
skömmina yfir því að vera „bara“ að skrifa 
og það er stutt síðan ég fór að geta sagst vera 
listamaður eða rithöfundur, án þess að kafna 
á orðunum. Enda er ég duglegur, vinn mikið 
og stundum of mikið.“ 

Hann er einhleypur, þannig að vinnufíknin 
kemur eingöngu niður á honum sjálfum. „Ég 
lifi mjög einföldu og friðsælu lífi. Það er engin 
Bíbí að elda lasagne og baka kökur heima hjá 
mér,“ segir hann hlæjandi og vísar í eina af 
sögupersónum sínum. Hann bætir við að hann 
sé hættur að leita að hinum helmingnum. „Ég 
hef svo sem prófað að leita og fannst það ekk-
ert skemmtilegt. Svo venst það vel að vera 
einn og þurfa ekki að taka tillit til neins. Ég er 
búinn að fá nóg af drama, veseni og tímasóun. 
Ég er 41 árs, á tvö börn og ætla ekki að eignast 
fleiri. Ég kann að þvo þvott, elda mat og skúra 
gólf. Ég þarf engan til að horfa á vídjó með.“ 

Konur búa til karlrembusvín
Feigð, tíunda skáldsaga Stefáns Mána, er komin í bókabúðir. Þar er höfundur á kunnuglegum slóðum – í myrkraheimunum 
sem heilla hann meira en sumar og sóleyjar. Stefán Máni sagði Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur meðal annars frá aðalpersónunni 
Herði Grímssyni, sem höfundurinn sjálfur er yfir sig heillaður af. Svo mjög að hann hefur tryggt honum sess í næstu bók líka.

STEFÁN MÁNI Snjóflóðið í Súðavík árið 1995 kemur við sögu í nýrri 
skáldsögu Stefáns Mána, Feigð. Hann ætlaði varla að þora að skrifa um 
flóðið af ótta við að hrófla um of við sárum tilfinningum. Hann komst þó 
ekki hjá því, enda kom aðalsöguhetjan Hörður til hans fullskapaður, með 
fortíðina úr Súðavík í farteskinu. 
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Vel gert.
Íslensk ferðaþjónusta hlýtur verðlaun 
fyrir framúrskarandi markaðsstarf.

Íslenska auglýsingastofan óskar markaðsfyrirtæki ársins, Icelandair,
og markaðsmanni ársins, Jóni Ásbergssyni, framkvæmdastjóra Íslandsstofu, 
til hamingju með árangurinn.

Við hjá Íslensku auglýsingastofunni erum stolt af starfi okkar með Icelandair 
og því að hafa komið að mótun og framkvæmd Inspired by Iceland verkefnisins 
með Íslandsstofu og öðrum þátttakendum.

Til hamingju.

ÍSLENSKU MARKAÐS-
VERÐLAUNIN 2011
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R
eykjavíkurborg 
tók um mánaða-
mótin sextán til-
lögur til umfjöllun-
ar af vefnum Betri 
Reykjavík, www.

betrireykjavik.is, eins og hún 
hafði skuldbundið sig til. 

Betri Reykjavík er nokkurs 
konar samfélagsvefur sem er 
rekinn af sjálfseignar stofnuninni 
Íbúar Samráðslýðræði, í sam-
starfi við Reykjavíkurborg. 

Vefurinn var opnaður formlega 
19. október síðastliðinn. Við-
brögðin létu ekki á sér standa og 
nú er hægt að skoða á vefnum á 
fjórða hundrað tillagna til úrbóta 
frá vel á annað þúsund borgar-
búum.

Einfalt er að freista þess að hafa 
bein áhrif á málefni borgarinnar, 
með því að skrá sig og setja fram 
hugmyndir um málefni er varðar 
rekstur og þjónustu. Auk þess að 
setja fram hugmyndir er hægt að 

skoða hugmyndir annarra, rök-
styðja mál, segja skoðun sína eða 
gefa hugmyndum og rökum vægi 
með því að styðja eða vera á móti. 

Vægi hugmynda ræðst af því 
hversu margir styðja hana eða eru 
á móti henni. Næstmestu áhrifin 
á röðunina koma til af því meðal-
tali sem hugmynd fær, eftir því 
hvernig notendur Betri Reykja-
víkur raða henni í forgangsröð á 
síðunni „mínar hugmyndir“. 

Notendur safna samfélags-

stigum og geta meðal annars 
notað þau til að hvetja aðra not-
endur til að styðja við þær hug-
myndir sem viðkomandi vill koma 
á framfæri. 

Notandi fær meðal annars eitt 
samfélagsstig ef einhver ákveður 
að fylgjast með honum og tapar 
einu stigi þegar einhver hættir 
að fylgjast með honum. Þá fær 
hann stig ef einhverjum finnast 
rök hans gagnleg og viðbótar-
stig ef bæði þeim sem styðja hug-

mynd og eru á móti henni finnast 
rök hans gagnleg. Með samfélags-
stigum er svo hægt að kaupa 
hvatningar. Þannig er virkum 
notendum umbunað með meiri 
áhrifum.

Síðasta virka dag hvers 
mánaðar verða framvegis fimm 
efstu hugmyndirnar á Betri 
Reykjavík og efsta hugmynd-
in í hverjum málaflokki færðar 
til formlegrar umfjöllunar hjá 
Reykjavíkurborg.

Leyfum hænsnahald í borginni
Betri Reykjavík er nýr samráðsvefur höfuðborgarbúa, þar sem þeir geta lagt fram hugmyndir um málefni borgarinnar og haft 
með því bein áhrif á ákvarðanatöku. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir skoðaði nokkrar af á fjórða hundrað tillagna á vefnum.

Á VEIÐUM Í REYKJAVÍKURTJÖRN Ein af tillögunum sem nú er hægt að skoða á vef Betri Reykjavíkur er að dýpka ætti Reykjavíkurtjörn og nýta hana svo til tómstunda, svo sem frístundaveiða. FRÉTTABLAÐIÐ/KG
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á móti

TILLÖGUR Í FERLI UMDEILDAR TILLÖGUR

Matarmarkað á hafnarbakkann

87
styðja

74
á móti

107
styðja

58
á móti
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styðja

25
á móti

22
styðja

17
á móti

Rök með: „Samfélagslegt og ekki síst menningarmál.“

Tillagan er í ferli hjá menningar- og ferðamálaráði.

Fleiri greiðslumöguleikar í strætó

Rök með: „Útfærsla á áskriftarkortum Strætó gæti verið á 
þann veg að fólk kaupi kort eins og nú er eða kort sem hafa 
að geyma fyrirfram ákveðinn fjölda ferða. Slík kort væri svo 
hægt að fylla á með skafkortum, í heimabanka o.s.frv.“

Rök á móti: „Ókeypis í strætó frekar en að auka 
greiðslumöguleika.“ 

Tillagan er í ferli hjá umhverfis- og samgönguráði. 

Rök með: „Til dæmis heimsóknir í bakarí, skiltagerð, 
ölgerð, fiskvinnsluhús, sælgætisgerð og fleira. Þetta 
sýnir krökkum hvernig hlutir eru búnir til, til að undirbúa 
okkur fyrir framtíðina.“

Tillagan er í ferli hjá skóla- og frístundaráði. 

Leyfa grunnskólakrökkum að fara í fleiri vettvangsferðir

Borgin gæti mannréttinda útigangsfólks og fíkla

Rök með: „Nauðsynlegt er að koma upp neyðarskýlum 
fyrir fólk sem ekki er tilbúið til að hætta neyslu og veita 
því eðlilega heilbrigðis- og sálfræðiþjónustu, án kröfu 
um bindindi.“

Tillagan er í ferli hjá mannréttindaráði. 

VINSÆLAR TILLÖGUR

228
styðja

10
á móti

206
styðja

33
á móti

156
styðja

7
á móti

157
styðja

6
á móti

Strætó gangi fram yfir miðnætti alla daga
Rök með: „Til þess að hægt sé að nota strætó 
sem alvöru almenningssamgöngutæki þarf hann 
að ganga stóran hluta sólarhringsins.“

Lægri fasteignagjöld á íbúa sem flokka sorp

Rök með: „Nú þurfa þeir sem flokka úrgang til 
endurnýtingar að greiað aukakostnað eða hafa 
sjálfir fyrir því að koma flokkuðum úrgangi á endur-
vinnslustöðvar. Því ætti sorpeyðingargjald að vera 
mun lægra hjá þeim sem flokka. Það kostar borgina 
minna að losna við flokkað sorp en óflokkað.“

Rök á móti: „Það er vafasamt að „múta fólki“ til 
að gera það sem rétt er. Gerið tunnurnar frekar 
svo algengar að það sé sjálfsagt að flokka rusl.“

Rök með: „Umgengni borgarbúa er ábótavant og 
ég tel að í staðinn fyrir að eyða fé borgaranna til 
hreinsunarstarfa sé betra að sekta sökudólgana.“ 

Rök með: Gerið Hverfisgötuna að mannvænlegri 
götu. Hér er niðamyrkur og gangstéttir illa farnar.

Bann við að henda rusli á götur borgarinnar

Rök með: „Reykjavík er ein dreifbýlasta höfuðborg Vestur-
landa. Flutningur flugvallarins úr Vatnsmýri er grundvallar-
atriði í þéttingu byggðar til lengri tíma litið.“

Rök á móti: „Staðsetning flugvallarins gerir það að verkum 
að hægt er að ferðast til og frá Reykjavík nánast hvert sem 
er innanlands á innan við einni klukkustund.“

Flugvöllinn burt úr Vatnsmýrinni

Rök með: „Borgarbanki getur tekið lán hjá Seðlabankanum 
á stýrivöxtum sem borgarsjóður notar svo til að borga upp 
dýrari lán borgarinnar og fyrirtækja hennar. Borgin sparar sér 
vaxtamuninn að frádregnum kostnaði við rekstur bankans.“

Rök á móti: „Lán á stýrivöxtum fara fram í gegnum endur-
hverf viðskipti. Í þeim tilgangi þarf að fjárfesta í ríkistryggðum 
skuldabréfum, sem fylgir vaxtaáhætta. Hvernig er ætlunin að 
réttlæta þessa áhættutöku fyrir íbúum Reykjavíkurborgar?“

Borgin stofni borgarbanka

Rök með: „Við misstum af jólasveininum, en kynnum 
í staðinn jólaborg! Oft sér maður fallegar myndir af vel 
skreyttum borgum og verða þær strax áhugaverðar. Mér 
finnst Reykjavíkurborg hafa þennan möguleika, sérstaklega 
miðbærinn og verslanir þar í grennd.“

Gera Reykjavík að jólaþorpi

Berserkjahlaup víkinga niður Skólavörðuholt

Rök með: „Hópi brjálaðra víkinga verði hleypt úr búri 
á Skólavörðuholti og þeir hlaupi sem leið liggur niður í 
miðbæ. Áhorfendur geta svo hlaupið á undan þeim eins og 
gert er við naut í Suður-Evrópu. Mikið fjör og sjónarspil!“

Tímabært að gera eitthvað fyrir Hverfisgötu



sendum um allt land
Bjóðum uppá 

vaxtalaust lán 

til 6 mánaða

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
Samloka m/skinku og osti
Verð 495,-  

Við hlökkum
til jólanna

Við hlökkum
til jólanna

LIN UTZON. Glerkúla m/LED.
Ø7,5 cm. Verð 3.495,-

CHRISTMAS. Stjarna m/bjöllum.
Ø17,5 cm. Verð 695,-

CHRISTMAS. 
Jólasería Babette LED 20 ljós.
13 cm. Verð 3.995,-

CHRISTMAS. 
Jólaskraut 9 cm. Verð 245,-/stk.
Jólaskraut 13 cm. Verð 395,-/stk. 

CHRISTMAS. 
Flöskupoki. Verð 1.495,- 

CHRISTMAS. 
Hvítur blómakrans. Málmur. 
Ø28cm. Verð 1.295,- 
Einnig til svartur. 

CHRISTMAS. Hreindýr. 
20x25 cm. Verð 995,-
25x31 cm. Verð 1.695,-

MARIA. 
Jólatré. Svart eða brons.
55 cm. Verð 11.995,-
85 cm. Verð 19.995,-

CHRISTMAS. Hjartakrans.
H25 cm. Verð 1.495,-
H35 cm. Verð 2.495,-

CHRISTMAS. Skraut, tágar. 
11x11 cm. Verð 245,-
18x21 cm. Verð 545,-
28x30 cm. Verð 795,-
35x37 cm. Verð 945,-

CHRISTMAS. Jólastjarna 
LUNA Ø70 cm. Verð 12.995,-
LUNA Ø92 cm. Verð 16.995,-
Perur og perustæði seld sér.

CHRISTMAS. Jólastjarna 
AINO Ø52 cm. Verð 3.995,-
AINO Ø60 cm. Verð 5.995,-
AINO Ø80 cm. Verð 6.995,-
Perur og perustæði seld sér.

CHRISTMAS. Hömruð 
jólastjarna. Málmur. 25 cm. 
Verð 1.195,-/stk.

CHRISTMAS. Ljóskeila. 
H39 cm. Verð 1.795,-
H57 cm. Verð 2.795,-
H88 cm. Verð 5.995,-

CHRISTMAS. 
Jólasería, 6 álfar. 12 LED ljós. 
L125 cm. Verð 3.995,-

©
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CHRISTMAS. Kertalugt. 
25x25x50 cm. Verð 7.995,- 
Einnig til drapplituð.

CHRISTMAS. 
Jólakúla m/glerperlum. 
8 cm. Verð 1.995,-
10 cm. Verð 2.495,-
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U
ndanfarin tuttugu ár 
hefur þróunarskýrslan 
skapað umræður og haft 
margvísleg áhrif víða 
um heim,“ segir Khalid 
Malik, sviðsstjóri þró-

unarskýrslusviðs Sameinuðu þjóðanna. 
Hann segir útgangspunkt skýrslu-

gerðarinnar frá upphafi hafa verið 
þann, að hin raunverulega auðlegð þjóð-
anna sé fólkið í hverju landi fyrir sig. 
Þjóðarframleiðsla eða þjóðartekjur séu 
ekki besti mælikvarðinn á lífskjör fólks, 
heldur hafa þættir á borð við menntun 
og heilsufar verið teknir inn í myndina.

„Bandaríkin væru til dæmis alltaf í 
efsta sæti ef aðeins væri horft á þjóðar-
tekjur,“ segir Malik, „en á lífskjaramæli-
kvarða okkar lenda þau neðar. Þannig er 
Ísland í 14. sæti núna eftir hrunið en ef 
eingöngu væri horft á þjóðartekjurnar 
væri Ísland í 25. sæti.“ 

Framfarir
Skýrslan sýnir að verulegar fram-
farir hafa orðið í öllum heimshlutum 
síðustu áratugina. Framfarirnar hafa 
hlutfallslega verið hraðastar í fátæk-
ari löndunum, en á því kann að verða 
breyting í nánustu framtíð vegna lofts-
lagsbreytinga, sem erfiðlega hefur 
gengið að ná tökum á.

Neikvæð áhrif loftslagsbreytinga 
bitna frekar á fátækari löndunum, þar 
sem fólk er viðkvæmara fyrir öllum 
áföllum. Þó eru það ekki þessi lönd, 
heldur hin auðugri, sem eru stór tækust 
í losun gróðurhúsalofttegunda.

Í skýrslunni er athyglinni sérstak-
lega beint að þeirri ósanngirni, sem í 
þessu felst. Einnig er horft til framtíð-
ar og athyglinni beint að þeirri ósann-
girni, að seinni tíma kynslóðir þurfi að 
þola afleiðingarnar af óhófsneyslu sam-
tímans.

„Meginboðskapur skýrslunnar er 
held ég sá, að sanngirni og sjálfbærni 
séu nátengd fyrirbæri,“ segir Malik, 
sem kynnti skýrslu ársins á hádegis-
fundi í Norræna húsinu í gær. „Til 
þessa hefur oftast verið fjallað um 
þetta hvort í sínu lagi, en skýrslan 
færir sterk rök fyrir því að sjálfbærni 

Þannig 
er Ísland 
í 14. sæti 
núna eftir 
hrunið en 
ef eingöngu 
væri horft 
á þjóðar-
tekjurnar 
væri Ísland í 
25. sæti.

Auk lífskjaravísitölunnar eru birtar í skýrsl-
unni þrjár aðrar vísitölur, sem eiga að gefa 

fyllri upplýsingar um raunveruleikann í hverju 
landi. Þessar þrjár nýju vísitölur voru fyrst birtar 
árið 2010, og birtast nú öðru sinni í skýrslunni 
fyrir 2011.

Ein þeirra er lífskjaravísitalan leiðrétt með 
tilliti til ójöfnuðar í samfélögunum. Það er gert 
þannig að frá hverjum hinna þriggja meginþátta 
lífskjaravísitölunnar, þjóðartekjum, lífslíkum og 
menntun, eru dregnar tölur um ójöfnuð, þannig 
að til dæmis misjöfn tekjudreifing í hverju 
samfélagi kemur til frádráttar þeim þætti vísi-
tölunnar.  

Önnur er kynjamisréttisvísitala, þar sem 
teknar eru saman tölulegar upplýsingar um 
dánartíðni mæðra, frjósemi unglinga, hlutfall 
kvenna á þingi, lengd skólagöngu kvenna og 
karla, hlutfall kvenna og karla á vinnumarkaði, 
útbreiðslu getnaðar varna og heilbrigðisþjónustu 
við fæðingu og eftir fæðingu.

Sú þriðja er svo fátæktarvísitala, sem er reikn-
uð út fyrir 109 fátækustu ríkin. Þar er reynt að 
leggja mat á raunverulegan skort á brýnustu lífs-
nauðsynjum, nefnilega hreinu vatni, hreinlætis-
aðstöðu og eldsneyti til matseldunar, auk þess 
sem tölur um skólagöngu, dánartíðni barna og 
næringarástand eru teknar með í reikninginn.

■ ÞRJÁR AÐRAR VÍSITÖLUR LÍFSKJARAVÍSITALA SÞ 2011

1. Noregur

2. Ástralía

3. Holland

4. Bandaríkin

5. Nýja-Sjáland

6. Kanada

7. Írland

8. Liechtenstein

9. Þýskaland 

10. Svíþjóð 

14. Ísland

178. Gínea

179. Mið-Afríkulýðveldið  

180. Sierra Leone

181. Burkina Faso

182. Líbería         

183. Tsjad        

184. Mósambík

185. Búrúndí

186. Níger
187. Lýðræðislega 

lýðveldið Kongó 
(Eystra-Kongó)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Þróuðustu löndin (47 
lönd alls)

Vanþróuðustu löndin 
(48 lönd alls)

Heimsmeðalta

■ Lífskjaravísitalan árið 2011
■ Lífskjaravísitalan leiðrétt með tilliti til 

misskiptingar gæða í hverju landi.

Aftan við neðri súlu efstu tíu land-
anna sést í hvaða sæti viðkomandi 
land lendir eftir leiðréttinguna.

1

2

4

23

12

6

7

3

Hlýnun jarðar hamlar framförum
Sameinuðu þjóðirnar hafa sent frá sér hina árlegu þróunarskýrslu, sem að venju er mikill fróðleiksbrunnur um ástand og lífskjör í 
löndum heims. Umhverfismál eru meginviðfangsefni skýrslunnar í ár. Guðsteinn Bjarnason kynnti sér innihald hennar.

sé ekki möguleg nema með því að tak-
ast á við misskiptingu gæða og mis-
munun fólks. Það þarf að líta á þessi 
mál, ekki bara sem þjóðfélagsmál held-
ur beinlínis til þess að tryggja sjálf-
bærni í framtíðinni.“

Misskipting
Lífskjaramælikvarði skýrslunnar 
hefur síðustu árin verið leiðréttur sér-

staklega með tilliti til mismununar og 
misskiptingar gæða í löndum heims. 
Þar kemur í ljós að mismunun og mis-
skipting dregur verulega úr lífsgæð-
um, en misjafnlega mikið eftir löndum.

Ef öllum gæðum væri skipt jafnt á 
milli íbúa hvers lands myndi staða þess 
lands á lífskjaralistanum vera óbreytt, 
en þegar tillit er tekið til misskiptingar 
breytist röðin töluvert, eins og sjá má 

dæmi um í súluritinu hér að neðan. 
Í skýrslunni er meðal annars bent á 

það, að hættan á meiðslum eða dauða 
af völdum flóða, fárviðris eða skriðu-
falla er meiri meðal barna, kvenna og 
aldraðra, einkum í fátækari löndum. 

„Samt er ástæða til bjartsýni,“ 
segir í skýrslunni. „Að mörgu leyti 
eru aðstæðurnar í dag hentugri fyrir 
framfarir en nokkru sinni áður.“

NÁTTÚRUHAMFARIR BITNA MEST Á FÁTÆKUM Höfundar þróunarskýrslu SÞ sýna fram á að auknar náttúruhamfarir, sem stafa af hlýnun jarðar, 
bitna meira á fátæku löndunum en þeim sem iðnust eru við að dæla gróðurhúsalofttegundum út í andrúmsloftið. NORDICPHOTOS/AFP
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ICELANDAIR OG 
HÖNNUNARMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

TIL HAMINGJU
ÚRSLIT Í HÖNNUNARSAMKEPPNI

Í vor efndi Icelandair í samvinnu við Hönnunarmiðstöð 
Íslands til hönnunarsamkeppni um nýjar matar-
umbúðir fyrir Icelandair.

Úrslit voru kynnt á Icelandair Hótel Reykjavík Natura 
í hádeginu í gær, föstudaginn 4. nóvember.

1. VERÐLAUN
Hafsteinn Júlíusson

2. VERÐLAUN
Guðni Valberg, Hallgerður Hallgrímsdóttir og 
Laufey Jónsdóttir

3. VERÐLAUN
Hafdís Sunna Hermannsdóttir

Við óskum vinningshöfunum innilega til hamingju 
með þennan glæsilega árangur.

Dómnefnd skipuðu: 
Rannveig Eir Einarsdóttir, flugþjónustudeildar hjá Icelandair 
Sigríður Sigurjónsdóttir, vöruhönnuður 
Snæfríð Þorsteins, grafískur hönnuður 
Garðar Eyjólfsson, konsepthönnuður 
Einar Örn Steindórsson, hönnunarstjóri hjá Íslensku auglýsingastofunni 

Við þökkum öllum fyrir þátttöku í keppninni og óskum þeim alls 
velfarnaðar í framtíðinni.

Icelandair
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Lennon gekk ekki í nærbuxum
Skartgripaframleiðandinn og slúðuráhugakonan Dröfn Ösp Snorradóttir (DD-Unit) fór á tónleika með Björk í stuttu fríi á Íslandi. 
Hallgrími Ólafssyni leikara brá þegar hann sá Dustin Hoffman á förnum vegi. Kjartan Guðmundsson hitti rökstólapar vikunnar.

Hvað vitið þið hvort um annað?
Hallgrímur: „Ég verð að viður-

kenna að ég veit ekki mikið um þig, 
Dröfn, annað en það sem ég gúggl-
aði í gærkvöldi.“

Dröfn: „Úff. Hvað kom nú upp 
úr því?“

Hallgrímur: „Mest af því var 
DD-Unit-bloggið þitt, þar sem þú 
skrifar um fræga fólkið í útlöndum. 
Sjálfur er ég afar fáfróður um leik-
ara í Hollywood og annað frægðar-
fólk. Þekki þá frekar í sjón en með 
nafni. Ég hef bara einu sinni orðið 
„starstruck“ og það var þegar ég 
sá Dustin Hoffman í London fyrir 
nokkrum árum. Fyrir fram hélt 
ég að það væri ekkert mál að hitta 
svona gæja, en það gerðist eitthvað 
innra með mér þegar ég sá Dustin 
og ég sogaðist hreinlega að honum. 
Merkilegt alveg.“

Dröfn: „Já. Hérna á Íslandi er 
ég oft ansi nærri því að heilsa 
fólki úti á götu sem ég hef séð í 
sjónvarpinu en þekki ekki neitt, 
eins og Páli Magnússyni eða Elínu 
Hirst. Mér finnst stundum eins og 
ég þekki þetta fólk í gegnum for-
eldra mína eða eitthvað slíkt. Ég bý 
í Los Angeles og þar hitti ég stund-
um frægt fólk eins og til dæmis 
Mickey Rooney, Patriciu Arquette 
og Mark Wahlberg, sem pikkaði 
einu sinni í öxlina á mér þegar við 
biðum í röð á klósettið á skemmti-
stað. En ég hef aldrei orðið eins 
„starstruck“ og þegar ég var eitt 
sinn í sama herbergi og maður sem 
var að tala í símann við Michael 
Jackson. Þá fríkaði ég alveg út þótt 
Jackson væri ekki einu sinni inni í 
herberginu.“

Hallgrímur: „Enda er Jackson 
líklega frægasti maður í heimi.“

Dröfn: „Einmitt. En varðandi 
þig, Hallgrímur, þá hef ég að vissu 
leyti afsökun fyrir að vita fátt þar 
sem ég bý í útlöndum. Ég veit þó 
að þú leikur í Heimsendi og Kex-
vexmiðjunni og varst í Fangavakt-
inni. Svo skilst mér að þú talir 
fyrir töskuna í teiknimyndunum 
um Dóru landkönnuð. Er það rétt?“

Hallgrímur: „Já. Ég ætlaði aldrei 
að segja neinum frá því en svo kom 
þetta fram í spurningaþætti í sjón-
varpinu um síðustu helgi.“

Dröfn: „Er fólk almennt hundfúlt 
út í töskuna?“

Hallgrímur: „Já, aðallega vegna 
þess að það er svo leiðinlegt að fá 
töskulagið á heilann. Ég get alveg 
viðurkennt að mér þótti þetta 
hundleiðinlegt sjálfum og þannig 
kom þessi töskurödd til.“

Perla og Stjáni blái
Talandi um teiknimyndir. Bíó-
myndin um Tinna er að gera allt 
vitlaust þessa dagana. Hafið þið 
séð myndina og sjáið þið sjálf 
ykkur í sérstökum teiknimynda-
persónum?

Hallgrímur: „Nei, ég hef ekki 
séð Tinna-myndina. Mér heyrist 
þó flestir vera ánægðir með hana, 
nema Gísli Einarsson fréttamaður 
sem talaði um það í útvarpinu að 
Kolbeinn kafteinn væri gerður að 
aumkunarverðri fyllibyttu í mynd-
inni. Gísli hafði þá mynd af Kol-
beini að kafteinninn væri alvöru 
fyllibytta en ekki einhver aula-
alkóhólisti.“

Dröfn: „Mig langar að sjá þessa 
mynd en finnst skrýtið að hafa 
ekki séð eina einustu auglýsingu 
fyrir hana í Bandaríkjunum, miðað 
við að þetta er risastór mynd eftir 
Steven Spielberg. Maðurinn minn 
er bandarískur og hann hefur ekki 
hugmynd um hver Tinni er. Kanad-
ísk vinkona mín, frönskumælandi, 
ólst hins vegar upp við Tinna. Ég 
sé svolítið af sjálfri mér í teikni-
myndapersónunni Perlu, eða 
Jem, rokkstjörnunni með perlu-
eyrnalokkana. 

Hallgrímur: „Mig rámar í hana.“
Dröfn: „Perla minnir dálítið á 

mig þegar ég spjalla við starfs-
fólk Morgunútvarps Rásar 2 um 
Hollywood-slúðrið einu sinni í 
viku. Útvarpsfólkið heldur líklega 
að ég sé í pallíettu-kjól, keyrandi 
um í blæjubíl fram hjá stjörnunum 
á rauða dreglinum, en vegna tíma-
mismunarins er ég oftast nývökn-
uð eftir nokkurra tíma svefn, að 
læðast út úr svefnherberginu og 
þykjast vera hress.“

Hallgrímur: „Stjáni blái var 
alltaf minn maður. Mig langaði að 
verða svakalega stór og sterkur. En 
Stjáni var svo sem aldrei neitt sér-
staklega stór, bara sterkur. Í gamla 
daga var enginn töff nema hann 
væri á sjó og Stjáni var í því að 
redda málunum. Ég hefði eflaust 
gaman af því að tala fyrir Stjána 
bláa í teiknimynd.“

Dröfn: „Það var líka fyndið 
hvernig Stjáni var rosa massaður 
á framhandleggnum en ekki upp-
handleggnum.“

Langar ekki í snýtibréf 
Í vikunni bárust fréttir af því að til 
stæði að setja silkinærbrók sem 
var í eigu Viktoríu Bretadrottning-
ar á uppboð. Gert er ráð fyrir að 
rúmlega hálf milljón króna fáist 
fyrir gripinn. Ef þið hefðuð ótak-
mörkuð fjárráð, hvaða grip sem 
verið hefur í eigu frægðarfólks 
mynduð þið kaupa?

Hallgrímur: „Frá því að ég var 
pínulítill hefur mig langað til að 
eignast hvíta flygilinn hans John 
Lennon. Ég er mikill Lennon-maður 
og það er draumamublan mín. Á 
flygilinn myndi ég svo spila og 
semja lög sem yrðu pottþétt fræg.“

Dröfn: „Ég hef reyndar alltaf 
verið meira fyrir George og Ringo. 
En ætli ég myndi ekki kaupa einn 
af þessum sögufrægu skartgripum 
sem voru í eigu Elizabeth Taylor. 
Ég hef lítinn áhuga á að eignast 
nærbuxur eða snýtibréf frá Justin 
Timberlake, þótt ég elski hann. Ég 

meina, langar þig nokkuð í hárlokk 
úr Lennon?

Hallgrímur: „Nei. Og þaðan 
af síður naríur. Ég myndi rukka 
fyrir að taka við nærbrókinni hans 
Lennons.“

Dröfn: „Ætli Lennon hafi geng-
ið í svona hvítum og þröngum 
drengja nærbuxum?“

Hallgrímur: „Hann hefur örugg-
lega verið nærbuxnalaus öllum 
stundum.“

iPhone er listaverk
Á þriðjudaginn hvatti Bandalag 
íslenskra listamanna til Listalauss 
dags, þar sem lagt var til að öll list 
yrði sniðgengin til að minna á hve 
stóru hlutverki listir gegna í dag-
legu lífi okkar. Hélduð þið Lista-
lausa daginn hátíðlegan?

Hallgrímur: „Kvöldið fyrir Lista-
lausa daginn velti ég því fyrir mér 
hversu langt ég gæti komist inn í 
daginn án þess að einhvers konar 

list kæmi við sögu. Reyndin varð 
sú að það gekk ekki lengur en það 
þegar iPhone-síminn minn vakti 
mig, því hönnunin á iPhone-inum 
er auðvitað listaverk. En svo fór ég 
bara í vinnuna, að starfa við listir.“

Dröfn: „Ástæðan fyrir því að ég 
flaug til Íslands í þennan stutta 
tíma var fyrst og fremst til að fara 
á tónleikana með Björk í Hörpu, 
sem er nú aldeilis list. En mér þótti 
Listalausi dagurinn flott framtak.“

Haraldur: „Já, ég er sam-
mála því. Það verður að opna 
þessa umræðu. Ég minnist þess 
til dæmis þegar ákveðið var að 
opinberir aðilar styrktu Sinfóníu-
hljómsveit Íslands um 800 millj-
ónir. Ungir sjálfstæðismenn urðu 
illir og vildu frekar setja þennan 
pening í heilbrigðiskerfið. Samt 
hefur verið margreiknað út að 
þetta borgar sig.“

Dröfn: „Einmitt. Í kvikmynda-
geiranum kemur þetta fimmfalt 
til baka.“

Hallgrímur: „Já. Ég er bolur 
inn við bein og finnst mikilvægt 
að þegar þessi mál eru rædd, til 
dæmis í fjölmiðlum, að það sé gert 
á bolamáli. Það gengur ekki að eng-
inn skilji þá sem útskýra gildi lista. 
Það þarf fólk sem talar á manna-
máli og útskýrir að einn plús einn 
séu tveir.“

Gamla Borgarbókasafnið heillar
Í vikunni komst líka í fréttir að 
leikarinn Ólafur Egilsson hafi 
sótt um leyfi til að flytja húsið 
sem afi hans ólst upp í, sem stóð 
við Laugaveg 74 en var flutt út á 
Granda fyrir fjórum árum, á Berg-
staðastrætið. Eigið þið ykkur nokk-
urt draumahús á Íslandi?

Dröfn: „Já, mig hefur allt-
af dreymt um að búa í gamla 
Borgar bókasafninu við Þingholts-
stræti. Það er fallegt hús og dálítið 
leyndardóms fullt.“

Hallgrímur: „Það er mjög flott 
bygging. Ég fór í fyrsta skipti á 
Árbæjarsafn nú í sumar.“

Dröfn: „Ha? Fórstu aldrei í 
skólaferðir þangað?“

Hallgrímur: „Nei, ég er utan af 
landi, sjáðu til. Frá Akranesi. En 
flest gömul og flott hús eru keyrð 
upp í Árbæ. Ég myndi vilja flytja 
þau aftur í miðbæinn.“

Dröfn: „Einhvern tíma kom nú 
til tals að flytja Árbæjarsafnið í 
Hljómskálagarðinn.“

Hallgrímur: „Ég man eftir því. 
Svo eru nokkur hús á Bernhöfts-
torfunni sem ég væri til í að búa 
í. Þau eru dæmi um vel heppnaðar 
viðgerðir á húsum.“

Dröfn: „Einmitt. Þar er virðing 
borin fyrir gamla tímanum. Ekki 
verið að skemma fyrir, eins og með 
glerskálann á Iðnó hér um árið.“

Popptónlist í kirkju
Myndskeið af íslenskri brúður og 
föður hennar sem ganga inn kirkju-
gólfið, grímuklædd og undir tónum 
lagsins Single Ladies með Beyoncé, 
hefur vakið mikla athygli síð-
ustu daga. Hafið þið orðið vitni að 
óvenjulegum brúðkaupsathöfnum?

Dröfn: „Engu þessu líku. En í 
einu brúðkaupi sem ég var í gengu 
brúðhjónin út undir laginu Lovely 
Day með Bill Withers. Það var frá-
bært að heyra popptónlist í kirkj-
unni.“

Hallgrímur: „Þegar vinir mínir, 
söngvarinn Garðar Thór Cortes 
og Tinna Lind Gunnarsdóttir leik-
kona, giftu sig fékk ég að syngja 
í kirkjunni, sem mér fannst svo-
lítið flott. Ég tók æðislegt lag, 
I‘m Gonna Be (500 Miles) með 
Proclaimers. Allir tjúttuðu og það 
var mjög gaman.“

Dröfn: „Já, það er skemmtilegt 
en dregur samt ekki úr hátíðleikan-
um. Ég kalla þig samt hugaðan að 
syngja fyrir framan Garðar Thór 
Cortes!“

Hallgrímur: „Já, ég á eftir að 
lifa á því sem eftir er. En nú veit 
ég líka að ég fæ hann frítt þegar 
ég gifti mig.“

Það gengur ekki að enginn skilji þá sem útskýra gildi lista. 
Það þarf fólk sem talar á mannamáli og útskýrir að einn 
plús einn séu tveir.

Á RÖKSTÓLUM

BERNHÖFTSTORFAN 
Hallgrímur telur 
húsaröðina milli 
Bankastrætis og Amt-
mannsstígs dæmi um 
vel heppnaða endur-
nýjun. Dröfn hefur 
lengi dreymt um að 
búa í gamla Borgar-
bókasafnshúsinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



LITRÍK

JÓLASTEMMNING

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík

Í BLÓMAVALI

HAUSTLAUKAR
ATHUGIÐ 

AÐEINS TVÖ VERÐ!

899 kr

299 kr

stórar pakkningar

litlar pakkningar

Jólastjörnur
stórar og flottar

1499 kr

laugardag og sunnudag

Krýsi og liljur
1.190kr

Ráðgjöf í blómlaukum

KL. 14:00  laugardag
TÓTI TANNÁLFUR OG HURÐASKELLIR 
HEIMSÆKJA JÓLALANDIÐ Í BLÓMAVAL 
OG KOMA ÖLLUM Í JÓLASKAP 
MEÐ SÖNG OG GLEÐI

ALLIR KRAKKAR 
FÁ ÞÓR ÍSPINNA
MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

HEIMSÆKIÐ 
JÓLALANDIÐ OKKAR!

MIKIÐ ÚRVAL
AF NÝRRI 

JÓLAVÖRU!
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TÖLVULISTINN FLYTUR Í 
HEIMILISTÆKJAHÚSIÐ Á 
SUÐURLANDSBRAUT 26
FJÖLDI FRÁBÆRRA TILBOÐA Í VERSLUN HEIMILISTÆKJA

VORUM AÐ TAKA UPP NÝJAR GERÐIR 
AF NUDDTÆKJUM, BLÓÐÞRÝSTINGS-
MÆLUM, HITAMÆLUM, HITAPÚÐUM 
OG HITATEPPUM

KYNNINGARAFSLÁTTUR

Philips 22PFL3606H Philips 32PFL5206H Philips 42PFL4506H

Philips BDP3200

Philips AZ102F / AZ102S

Philips HTS3111

TILBOÐ

FULLT VERÐ 79.995

49.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 11.995

9.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 34.995

19.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 119.995

99.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 179.995

149.995

AIDA BÚSÁHÖLD MEÐ 
40% AFSLÆTTI - GLÖS, 
DISKAR, HNÍFAPÖR, MATAR-
STELL OG ÝMISLEGT FLEIRA

25% 

42”
LCD

32”
LED

22”
LCD

TILBOÐ

FULLT VERÐ 59.995

49.995

Soundbar
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AF ÞVÍ TILEFNI SLÁUM 
VIÐ UPP TILBOÐSVEISLU 

NÚ UM HELGINA!
OPIÐ LAUGARDAG 11-16 OG SUNNUDAG 13-17

ALSJÁLFVIRKAR             KAFFIVÉLAR MEÐ 
15% AFSLÆTTI

ÖLL HÁRSNYRTITÆKI 
MEÐ 20% AFSLÆTTI 
- SLÉTTUJÁRN, KRULLUJÁRN, 
HÁRBLÁSARAR OG RAKVÉLAR

ÖLL WHIRLPOOL 
HEIMILISTÆKI 
MEÐ 15% 
AFSLÆTTI

Philips 40PFL8605H Philips 46PFL8505H Philips 52PFL8605H TILBOÐ

FULLT VERÐ 339.995

199.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 449.995

279.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 499.995

329.995

52”
3D LED

46”
3D LED

40”
3D LED
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E
inhver hafði á orði 
nýlega að í búar 
Grindavíkur og Þor-
lákshafnar væru 
búnir að fá sín jarð-
göng. Þar er vísað til 

nýs Suðurstrandarvegar á milli 
staðanna tveggja sem var opnað-
ur almennri umferð á dögunum og 
þeirra möguleika sem hann gefur í 
atvinnu- og byggðamálum almennt. 
Varla er ofsagt að þessi tenging 
Suðurnesja og Suðurlands sé bylt-
ing sem er samanburðarhæf við 
tengingu byggða með jarðgöngum.

Loforð
Hugmyndir um lagningu góðs 
vegar á milli Grindavíkur og Þor-
lákshafnar eru ekki nýjar af nál-
inni. Það var þó ekki fyrr en með 
kjördæmabreytingu fyrir alþingis-
kosningarnar 2003 sem málið 
komst á verulegt flug. Þá voru 
Suðurnes og Suðurland sameinað í 
eitt kjördæmi, Suðurkjördæmi, og 
kosið eftir því breytta fyrirkomu-
lagi. 

Í kjölfarið var mikið rætt um 
aukna samvinnu þessara ólíku 
svæða og forsenda þess talin nýr 
Suðurstrandarvegur. Þá strax, árið 
2003, lá fyrir mat á umhverfis-
áhrifum og í raun ekkert að van-
búnaði að hefjast handa. Frá þeim 
tíma hefur nýr vegur ítrekað verið 
notaður sem gulrót í atkvæðaveið-
um stjórnmálanna en einhverra 
hluta vegna hefur framkvæmd-
um verið frestað eða fjármagn, 
sem til framkvæmdarinnar hefur 
verið ætlað á fjárlögum, verið nýtt 
til annarra verka. Gárungar hafa 
því kallað Suðurstrandarveg „mest 
svikna kosningaloforðið“ með réttu 
eða röngu. 

Þegar grannt er skoðað var 
lokið við smá stubba við Grinda-
vík og Þorlákshöfn árið 2006 og 
lengt í árin 2009 og 2010. Tveir 
áfangar eru teknir í notkun núna, 
tíu mánuðum fyrr en ætlað var þó 
það hljómi undarlega þegar saga 
vegarins er höfð í huga. 

Torfærur
Suðurstrandarvegurinn gamli, sem 
nú hefur verið leystur af hólmi, var 
lélegur malarvegur. Alræmdur var 
hann fyrir að teppast fljótt í snjó-
komu eða skafrenningi; hann var 
krókóttur og blindhæðir fjölmarg-
ar. Á löngum köflum var erfitt að 
mæta öðrum bíl og þegar allt er 
talið var vegurinn vart nothæfur, 
og alls ekki þegar kröfur tímans 
og umferðaröryggi og þægindi eru 
höfð í huga. 

Eitt atvinnusvæði
Kannski má segja að mesta breyt-
ingin sé sameining byggða á Suð-
urnesjum og á Suðurlandi í eitt 
atvinnusvæði. Fyrst koma upp í 
hugann hagsmunir útgerðanna; 
fiskflutningar og nýting hafnar-
mannvirkja. 

Tenging við Keflavíkurflugvöll 
hlýtur að nýtast þeim sem flytja 
út ferskt sjávarfang en þegar eru 
flutningar á fiski miklir á milli 
landshluta, allt frá Austfjörðum. 
Álagið hefur allt verið á öðrum 
samgönguæðum, eins og Hellis-
heiði og öðrum stofnbrautum höfuð-
borgarsvæðisins. Líta þarf því til 
þess að nýr Suðurstrandarvegur 
dreifir álagi slíkra þungaflutn-
inga og annarra á milli landshluta. 
Það hefur í för með sér hagræði og 
aukið umferðaröryggi sem mjög 
hefur verið kallað eftir á fjölförnum 
leiðum. 

Í anda þeirra hugmynda um 
nýja kjördæmaskipan sem kynnt-
ar voru fyrir kosningarnar 2003 
hlýtur samstarf sveitarfélaga að 
aukast. Hvernig því verður háttað á 
eftir að koma í ljós en auðvitað auð-
veldar samgöngubót sem þessi öll 
samskipti fólks og fyrirtækja.

Ferðaþjónusta
Þá er ónefndur helsti vaxtarbrodd-
ur íslensks atvinnulífs sem er ferða-
þjónusta. Mikill meirihluti erlendra 

gesta fer um Leifsstöð og þaðan 
norður Reykjanes til Reykjavíkur. 
Nú er þetta náttúrulögmál úr sög-
unni með Suðurstrandarvegi. Ekk-
ert mælir því lengur mót að snið-
ganga höfuðborgarsvæðið, alfarið 
eða tímabundið, og leggja í ferð um 
landið sunnanmegin frá. Kannski 
má taka svo djúpt í árinni að fyrir 
margan ferðamanninn sé eftir-
sóknarvert að sniðganga Reykja-
nesbrautina og Hellisheiði í upp-
hafi ferðalags. Sá sem hér heldur 
á penna vill meina að náttúruupp-
lifun sé takmörkuð á þeirri leið, 
sé það tilgangur ferðalangsins að 
„skoða landið“. En kannski er það 
vegna hughrifa frá ferðalagi mínu 
í vikunni um þetta svæði sem mér 
var framandi allt til þessa dags.

Sunnudagsrúnturinn
En fyrir allan almenning er breyt-
ingin ekki minni. Styttri ferðalög, 
eða „sunnudagsrúnturinn“, er fast-
ur liður hjá fjölda fólks og er ekki 
ofsagt að Suðurstrandarvegur gæti 
valdið þessum hópi valkvíða þar 
sem nú opnast möguleikar til hring-

ferða af öllum stærðum og gerðum 
um Reykjanes. Það væri til að æra 
óstöðugan að geta þeirra möguleika 
allra, enda smekkur fólks misjafn. 
Hins vegar mun ferðamennska og 
útivist á svæðinu aukast að mun 
frá því sem er í dag. Það gæti 
kannski komið einhverjum á óvart 
en Reykjanesið sunnanvert geym-
ir perlur hvert sem litið er. Mann-
vistarleifar eru sérstakar og við 
hvert fótmál. Ekki þarf að leggj-
ast í miklar rannsóknir til að finna 
óviðjafnanlega fegurð og dæmi um 
lífið í landinu sem eiga sér vart hlið-
stæðu annars staðar. Reykjanesið er 
jafnframt gnægtahorn fyrir áhuga-
fólk um jarðfræði og má þá ekki líta 
fram hjá Krýsuvíkurleiðinni fram 
hjá Kleifarvatni sem tengist Suður-
strandarvegi. Yfirvöld mættu hins 
vegar gera nauðsynlegar vegabætur 
á þeirri leið í samhengi við aukinn 
áhuga fólks á að ferðast um svæðið.

Öryggi
Þegar hefur verið minnst á aukið 
umferðaröryggi samfara opnun 
vegarins. Þar stendur upp úr að 

ný leið mun létta álagi af stofn-
brautum þar sem umferðarálag 
er meira en gott þykir. Það er þó 
önnur hlið á þeim peningi.

Tenging Suðurlands við höfuð-
borgarsvæðið til þessa hefur 
verið um fjallvegi; Hellisheiði og 
Þrengsli. Árlega kemur upp sú 
staða að þessir vegir lokast eða 
verða torfærir vegna veðurs. Nú 
er kominn valkostur til að forð-
ast þessar erfiðu aðstæður og 
augljósa hættu. Suðurstrandar-
vegur liggur miklum mun lægra 
og er hannaður með það fyrir 
augum að vera auðfarinn á öllum 
tímum árs. 

Þegar Suðurstrandarvegur er 
keyrður vekur það hugmyndir 
um aukin lífsgæði íbúanna nær 
og fjær. Er þá vert að hafa hug-
fast að landið er dyntótt. Kannski 
mun gildi þessa vegspotta endan-
lega sanna sig þegar vá ber að 
höndum vegna náttúruhamfara. 
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Reykjavík

Hafnarfjörður

Vogar
Reykjanesbær

Kleifarvatn

Hlíðarvatn

Herdísarvík
Hælsvík

Selatangar
Hraunsvík

Krýsuvíkurberg

Stakksfjörður

ÞorlákshöfnGrindavík

Við Þorlákshöfn
Verklok 2006

Selvogur-Þorlákshöfn
Verklok 2009

Herdísarvík-Selvogur
Verklok 2010

Krýsuvík-Herdísarvík
Verklok 2011

Ísólfsskáli-Krýsuvík
Verklok 2011

Grindavík-Ísólfsskáli
Verklok 2006

SUÐURSTRANDARVEGUR

Keflavíku
rvegur

G
rin
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ví
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rv
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ur

Kr
ýs
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rle
ið Malarvegur

Frá Til Fyrir  Eftir
Grindavík Þorlákshöfn 72  58
Grindavík Selfoss um Eyrarbakka 92  84
Grindavík Selfoss um Hveragerði 89  89
Grindavík Hveragerði 76  76
Keflavík Þorlákshöfn 93  78
Keflavík Selfoss um Þorlákshöfn 113  104
Keflavík Selfoss um Reykjavík 93  93

STYTTING VEGALENGDA 

Vegspotti með ígildi jarðganga 
Nýr Suðurstrandarvegur er tilbúinn. Loksins, segja íbúar Suðurnesja og Suðurlands enda biðin orðin löng eftir því að eitt vin-
sælasta kosningaloforð allra tíma yrði efnt. Gunnar V. Andrésson ljósmyndari og Svavar Hávarðsson fóru á rúntinn einn dagpart.

BYLTING Suðurstrandarvegur er um 58 kílómetrar að lengd og stórbætir samgöngur á milli Suðurnesja og Suðurlands. Það er hreint út sagt stórskemmtilegt að fara þessa 
leið, sem hingað til hefur verið svo gott sem lokuð.

LAGT Í’ANN Þegar lagt er í hann frá Grindavík er Hraunsvík eitt það fyrsta sem ber fyrir augu og leggur 
línurnar fyrir það sem koma skal. Hraun, sem bærinn á myndinni dregur nafn sitt af, eru einkennandi, 
víðáttur og útsýni til hafsins einnig.



ÞÖKKUM STARFSFÓLKI OKKAR 
FRÁBÆRAN ÁRANGUR

MARKAÐSFYRIRTÆKI
ÁRSINS 2011

MARKAÐSFYRIRTÆKI 
ÁRSINS 2011

Ímark tilkynnti nú í vikunni að Icelandair hefði orðið fyrir valinu sem 
„markaðsfyrirtæki ársins 2011“ og í mars í vor völdu Samtök verslunar og þjónustu 
Icelandair sem „þjónustufyrirtæki ársins 2011“.

Starfsfólk okkar á allan heiður af þessum framúrskarandi árangri félagsins. 
Hver og einn hefur lagt sitt af mörkum með alúð við störf sín, dugnaði, frumkvæði, 
öflugri samvinnu og þjónustu í þágu viðskiptavina Icelandair.

Með góðu starfsfólki eru okkur allir vegir færir.
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HÆLSVÍK Á leiðinni út með Krýsuvíkurbergi blasir við þessi fallega vík, Hælsvík. Upp af víkinni er Heiðnaberg, 45 metra hátt, sem tengist Tyrkjaráninu órofaböndum. Þar lá Ræningjastígur þar sem ræningjalýðurinn gekk 
á land, en nú horfinn að mestu.

Á SELÖLDU Ekki þarf að keyra langt frá Suðurstrandarvegi í átt að Krýsuvíkurbergi áður en gömul fallega 
hlaðin fjárhús blasa við undir kambi (Strák). Þarna nálægt eru tóftir tveggja bæja, Fitja og Eyrar. Einnig 
hlaðin steinbrú yfir Vestari-læk sem þarna rennur nærri.

SELATANGAR Forn verstöð, sennilega notuð þegar á miðöldum. Hér sjást rústir úr hlöðnu hraungrýti svo og 
af fiskbyrgjum þar sem hertur fiskur var unninn og geymdur. Sums staðar er hlaðið fyrir hella í hrauninu 
sem voru notaðir sem sjóbúðir eða byrgi. Hér eru heimahagar afturgöngunnar Tanga-Tómasar sem var 
svo hatrömm að ekki þýddi að skjóta á hana silfurhnöppum, sem yfirleitt dugðu best. Lambaspörð virtust 
duga betur, segir á fræðsluskilti við Selatanga sem eru friðlýstir. 

KLEIFARVATN – STEFÁNSHÖFÐI Þeir sem kjósa að ferðast um Reykjanes eiga þess kost að fara Krýsuvíkur-
leiðina sem tengist Suðurstrandarvegi. Það ferðalag svíkur engan, ekki síst ef viðkoma er höfð á hvera-
svæðinu við Seltún. 
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SELTÚNSHVERIR Í KRÝSUVÍK Hverasvæðið, sem er skammt frá Suðurstrandarvegi þegar beygt er inn á 
Suðurstrandarveg, er einstök náttúruperla. Þar var miðstöð brennisteinsvinnslu og vettvangur borana í 
Krýsuvík. Göngustígar eru um hverasvæðið sem auðveldar aðgengi fyrir alla.

Fleiri myndir má sjá á visir.is
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Kópavogsbær
óskar eftir tilboðum í rekstur veitingasölu
Listasafns Kópavogs–Gerðarsafns.

Safnið er opið alla daga nema mánudaga kl. 11.00–17.00.

Útboðsgögn verða afhent frá og með mánudeginum 
7. nóvember 2011 í Þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2,
200 Kópavogi.

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir kl. 11.00 þriðjudaginn
22. nóvember 2011 þar sem þau verða opnuð að viðstöddum 
þeim bjóðendum er þar mæta.

Gerðarsafn er framsækið listasafn með megináherslu á nútíma- og samtímalist í 
glæsilegri byggingu á besta stað í Kópavogi. Safnið er reist í minningu Gerðar 
Helgadóttur myndhöggvara. Í Gerðarsafni eru á hverju ári haldnar um 10 sýningar af 
fjölbreyttu tagi, innlendar sem erlendar. Þrír sýningarsalir eru í safninu, tveir á efri hæð 
en á neðri hæð er fjölnota sýningarsalur ásamt bjartri og notalegri kaffistofu.

H
ann gekk um gólf 
í stofunni með 
mig á bakinu, út 
á ganginn langa 
alveg fram að for-
stofu, aftur til 

baka, ég er með hendurnar í vestis-
vösunum, þannig man ég hann 
fyrst. Man ekkert hvað hann var 
að söngla, eitthvað var það. Lágum 
rómi.

Vesti, já, hann var í vesti sem var 
hluti af jakkafötum sem Frakkar 
kalla trois pièces, þrír hlutar, 
buxur, vesti, jakki. Hann gekk ein-
faldlega alltaf í þannig fötum, þá 
meina ég alltaf. Ég sá föður minn 
aldrei nema í jakkafötum. Hvorki 
hversdagslega né spari. Hann setti 
jakkann á stólbak inni við, þá var 
hann í vesti, þannig gekk hann með 
mig um gólf.

En í heyskap, fór maðurinn ekki í 
vinnugalla í heyskap? Eða gegning-
um? Eða tók hann ekki þátt í hey-

skap og gegningum? Jú, einkum 
heyskap. En þá var hann í gömlum 
sparifötum. Fötum sem höfðu fyrst 
verið úrskurðuð hversdagsföt, 
síðan vinnuföt. Svörtum eða dökk-
um. Gúmmístígvélin voru næst því 
að vera sveitaföt. Jakkafötin bara 
mismunandi fín eða lúin. Það var 
örlítið sérkennilegt að sjá séra Pál 
í heyskap. Alltaf sem sagt í jakka-
fötum og skyrtu, stundum var hún 
kragalaus, fyrrverandi harðflibba-
skyrta sem hafði gengið tröppu-
ganginn niður í hversdaginn.

Eftir á að hyggja, þá var einhver 
dásamleg sögn í þessu. Presturinn 
þóttist ekki vera neitt annað en 
menntamaður, hvítflibbi, skamm-
aðist sín alls ekkert fyrir það. En 
hin hliðin á starfsemi hans var 
óneitanlega að vera bóndi þótt hann 
hefði engan sérstakan áhuga á því. 
Í því hlutverki vílaði hann ekki 
fyrir sér að taka þátt, leggja hönd 
á plóg eða öllu heldur hrífu, án þess 
þó að afneita sínu hlutverki sem 
skrifborðsmaður í jakkafötum.

Hann var alvarlegur, diplómat-
ískur, blíðari en hann leit út fyrir, 
var yfirleitt með grímu alvörunn-
ar. Undir grímunni var hann ein-
staklega hlýr. Blíðlegur og sposkur. 
Skaftfellingur.

Hólaútgáfan af Hornafjarðar-
kyninu. Margir ættmenn mínir 
eru þannig.

Skrýtið til þess að hugsa, hann 
var fæddur á nítjándu öld, að vísu í 
blálokin en nítjándu öld samt.

Nú er það svo, að föður mínum 
kynntist ég ekki svo ég muni fyrr 
en hann var kominn vel á sextugs-
aldur. Hann var fimmtugur þegar 
ég fæddist, það er að segja, varð 
það þremur vikum síðar, ég var 
skírður á fimmtugsafmæli hans. 
Móðir mín var fjörutíu og þriggja. 
Systkini mín hafa vitanlega ítar-
legri mynd af þeim, þau kynntust 
þeim báðum á lengra tímabili.

Ég hitti Sigurborgu föðurömmu 
mína aldrei, af sjálfu leiðir, hún 
dó þrettán árum áður en ég fædd-
ist, næstum því upp á dag, skeikar 
einum degi. Hennar dánardægur 
degi eftir afmælisdaginn minn.

Hún var að sjálfsögðu í ramma í 
sparistofunni, ég starði langtímum 
saman á hana, ekki síður en hina 
ömmu mína. Ég „kynntist“ þeim 
þannig á undarlegan hátt, ég hætti 
oft ekki fyrr en ljósmyndirnar 
byrjuðu að tala við mig.

Amma Sigurborg er alvarleg á 
ljósmyndinni. Blíðleiki í augum 
og eitthvað í munnsvip og andlits-
dráttum sem ekki er auðvelt að 
lýsa, einhvers konar viðkvæmur 
lífsþróttur og seigla, aldagömul 
þjáning væri freistandi að segja, 
ef hlypi í mann stemning.

Ég heiti eftir henni, átti að vera 
stelpa, enginn vissi neitt fyrirfram 
á þessum árum, enginn 
sónar á Kópaskeri né 
annars staðar.

Það blasti við þegar 
ég fæddist að planið 
gekk ekki upp, ég var 
ekki stelpa, þar með var 
Sigurborg úr leik. Sig-
urður varð niður staðan, 
amma var reyndar 
Sigurðar dóttir. Samt 
var það alltaf á hreinu 
að ég héti eftir ömmu, 
ekki langafa.

Reyndar hét ég líka 
eftir bróður pabba sem 
dó rúmlega tvítug-
ur. Séníið í systkina-
hópnum, öllum mikill 
harmdauði. Spilaði á 
orgel, lýsingar föður 
míns á þeim músík-
stundum minntu á frá-
sagnir Óvíds af Orfeifi 
sem gat tamið villidýr með hljóð-
færaslætti og steinar og tré 
hreyfðu sig eftir leik hans.

Ég hef áður sagt frá því hvernig 
ákveðin meinloka sem tengdist 
nafni mínu varð til þess að ég var 
klár á því að ég yrði ekki eldri 
en 24 ára. Þannig var að systkini 
pabba voru tíu og sjö þeirra kom-
ust til fullorðinsára. Lengi vel hélt 
ég að bræðurnir þrír sem létust 
hefðu borið nafnið Sigurður og sá 
elsti hefði dáið 24 ára. Það var mis-
skilningur, tveir hétu Sigtryggur 
og nafni minn dó 21 árs.

Arnór móðurafi dó sirka 35 árum 
áður en ég fæddist, Stefán fóstur-
faðir mömmu var líka dáinn, svona 
gengur þetta fyrir sig þegar for-
eldrarnir eru svona gamlir þegar 
þau eiga mann, þá liggur ættbog-
inn meira og minna allur í valnum.

En einn var enn á lífi þegar ég 
kom til sögunnar. Þorleifur afi 
í Hólum. Hann varð reyndar 92 
ára. Ég hitti hann aldrei en skrif-
aðist á við hann. Bréfin frá honum 
voru skrifuð með sægrænu bleki, 
hann var formaður Framsóknar-

flokksins frá 1922 til 1928. 
Jóhanna Katrín, amma á Báru-
götunni, járnbent íhald, hafði víst 
ekki verið hrifin af því að einka-
dóttir hennar, móðir mín, væri að 
dandalast með syni framsóknarfor-
ingja. Mér skilst reyndar að þetta 
hafi verið áður en hún talaði við 
þennan hlýlega Hornfirðing, eftir 
að hún kynntist honum hurfu allir 

fordómar og hún var 
afar ánægð með ráða-
haginn.

Þegar Þorleifur afi 
dó var ég átta ára. Ég 
hafði ákaflega litla 
reynslu af dauðanum, 
samt gerði ég mér grein 
fyrir að þetta væri 
þónokkuð alvarlegt. En 
ég var svo vanur því að 
afar og ömmur væru til 
í einhvers konar sýnd-
arveruleika, hugar-
myndir bak við ljós-
mynd, að ég náði ekki 
alveg þeim endanleika 
sem dauðinn flutti 
Þorleifi afa og penna-
vináttu okkar. Það var 
ekki fyrr en þankinn 
kviknaði að nú fengi 
ég aldrei framar bréf, 
skrifuð með sægrænu 

bleki, að ég náði loks hinni sorg-
legu hlið málsins.

Þessi mikli aldursmunur á mér 
og foreldrunum varð til þess að 
pabbi og mamma urðu mér ímynd 
afa og ömmu jafnframt foreldra-
hlutverkinu, allt í einum pakka. 
Sem var auðvitað fínt því að 
engum slíkum fyrirbærum fékk 
ég að kynnast nema fósturmóður 
mömmu.

Jafnframt þessu urðu systkini 
mín hálfgerðir foreldrar, einkum 
tvö þau elstu. Þessar aðstæður 
urðu til þess að ég ólst upp við frek-
ar milt en fjölmennt foreldravald.

Ég minnist þess að hafa öfund-
að krakkana á hinum bæjunum 
sem áttu unga foreldra, Jón vin 
minn í Ærlækjarseli, Daða í Klifs-
haga, mæður þeirra bráðungar og 
glæsilegar, Erla í Seli og Þóra í 
Klifshaga. Jafnframt man ég eftir 
glóandi sektarkennd yfir þessari 
tilfinningu. Ekki samt jafn þungri 
og þeirri sem greip mig þegar mér 
var sagt að mamma væri með hár-
kollu af því að hún hefði misst 
hárið þegar hún gekk með mig.

Ég sá föður 
minn aldrei 
nema í 
jakka fötum. 
Hvorki hvers-
dagslega né 
spari. 

Á sparifötum í heyskapnum
FORELDRAR Í FJÖLÞÆTTUM HLUTVERKUM Talsverður aldursmunur var á Sigurði Pálssyni og foreldrum hans. Þetta varð til þess að pabbi hans og mamma urðu honum ímynd afa og ömmu jafnframt foreldrahlutverkinu. 

Bernskubók Sigurðar 
Pálssonar kallar fram 
lifandi fortíðarmyndir 
frá uppvaxtarárum 
skáldsins í Norður-
Þingeyjarsýslu, þar sem 
hann bjó frá fæðingu 
fram á unglingsár. Hún 
kallast á við Minnis-
bók Sigurðar, sem 
hann hlaut Íslensku 
bókmennta verðlaunin 
fyrir árið 2007. Hér 
birtir Fréttablaðið kafla 
úr bókinni. 
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CINTAMANI AUSTURHRAUNI 3
210 GARÐABÆ,  S. 533 3805
MÁN.–FÖS. 10–18,  LAU. 11–14

CINTAMANI BANKASTRÆTI 7
101 REYKJAVÍK, S. 533 3390
MÁN.–MIÐ. 10–18,  FIM. 10–21
FÖS. 10–19,  LAU. 10–18, SUN. 12-18

CINTAMANI KRINGLUNNI
103 REYKJAVÍK, S. 533 3003
AFGREIÐSLUTÍMI KRINGLUNNAR

hOPP OG HÍ MEÐ 
SKOPPU OG SKRÍTLU
 

ÞAÐ VERÐUR ALDEILIS GAMAN Í VERSLUN OKKAR 
Í BANKASTRÆTI KL. 13.00 Á MORGUN, SUNNUDAG.
ÞÁ KOMA FJÖRKÁLFARNIR SKOPPA OG SKRÍTLA 
Í HEIMSÓKN OG SKEMMTA OKKUR Í HEILA 
KLUKKUSTUND.  
 
KOMDU OG SJÁÐU HVAÐ ÞÆR ERU AÐ BRALLA OG 
SKOÐAÐU FULLA BÚÐ AF NÝJUM ÚLPUM Á BÖRN 
OG FULLORÐNA Í LEIÐINNI. VIÐ VERÐUM MEÐ 
SPRIKLANDI FJÖRUG TILBOÐ Í TILEFNI DAGSINS.
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■ VISSIR ÞÚ?

B
ráð hætta steðjar 
enn að 13,3 milljón-
um manna í Austur-
Afríku sem svelta 
heilu hungri vegna 
verstu þurrka í ára-

tugi. Helmingur þeirra eru börn. 
Svæðið – oft nefnt Horn Afríku –
er gríðarlega stórt og erfitt er að 
koma fólki þar til hjálpar. Þrátt 
fyrir að alþjóðasamfélagið hafi 
brugðist við hefur þeim sem 
eru hjálpar þurfi fjölgað um 900 
þúsund manns síðan í ágúst.

Þar sem neyðin er stærst
Neyðin nær til fjögurra landa á 
Horni Afríku. Keníu, Eþíópíu, Djí-
bútí og Sómalíu. Talið er að 320 þús-
und börn yngri en fimm ára þjáist 
af alvarlegum næringarskorti og 
séu dauðvona, verði þeim ekki rétt 
hjálparhönd hið fyrsta. Vandinn er 
sem fyrr mestur í suðurhluta Sóm-
alíu þar sem tugþúsundir barna 
hafa þegar dáið úr hungri. Börn 
flóttafólks eru í mikilli hættu en 
Sómalar streyma til nágrannaland-
anna þriggja sem fyrr voru nefnd. 
Margir deyja á leiðinni og lítt betri 
aðstæður bíða þeirra þegar og ef 
áfangastað er náð. 

Þríhöfða dreki
Hörmungarnar sem dunið hafa 
yfir löndin fjögur eru ekki 

aðeins af náttúrulegum toga. 
Vissulega er uppskerubrestur 
og fallinn búfénaður í grunninn 
helsta ástæðan en efnahagslegir 
og pólitískir þættir spila einnig 
stórt hlutverk og magna neyðina 
margfalt. Matvælaverð hefur 
snarhækkað og uppskerubrestur 
hefur til dæmis leitt til þess að 
verð á dúrru, kornjurt sem gefur 
milljónum mjöl til matargerðar, 
hefur hækkað um 250 prósent í 
Sómalíu á einu ári. Stjórnmála-
ástandið í landinu, en þar hefur 
í raun ríkt borgarastyrjöld í tvo 
áratugi, gerir ástandið á stórum 
svæðum nær vonlaust. 

Neyðin er átakanlegust hjá 
konum og börnum – eins og 
löngum þar sem fer saman 
skortur, sjúkdómar og átök.

Aðgerðir bera árangur
Þrír mánuðir eru liðnir frá 
því að landsnefndir UNICEF – 
Barnahjálpar Sameinuðu þjóð-
anna – hófu söfnun til að styrkja 
neyðarstarf samtakanna á 
þurrkasvæðinu. Rúmlega 11.600 
Íslendingar studdu söfnun UNI-
CEF á Íslandi.

Mannúðaraðgerðirnar hafa 
skilað umtalsverðum árangri. 
Yfir 100 þúsund börn hafa þegar 
verið meðhöndluð gegn vannær-
ingu og milljón börn hafa verð 

bólusett gegn mislingum. En 
eins og lýst hefur verið er neyð-
arástandið viðvarandi og frekari 
aðgerða er þörf ef koma á í veg 
fyrir að hundruð þúsunda barna 
láti lífið af völdum vannæringar 
og sjúkdóma. 

„Sökum stærðargráðu ástands-
ins þurfum við enn að auka við 
neyðaraðstoð okkar og á sama 
tíma leggja grunn að langtíma 
þróunarverkefnum til að fyrir-
byggja að hörmuleg ógæfa sem 
þessi eigi sér stað að nýju,“ segir 
Elhadj As Sy, svæðisstjóri UNI-
CEF fyrir austur- og suðurhluta 
Afríku.

Veðurspáin
Spár fyrir regntímabilið, sem 
hefst nú í október og nær fram í 
desember, gefa til kynna að fæðu-
öryggi gæti aukist í Keníu og Eþí-
ópíu. Reynslan sýnir á hinn bóg-
inn að regntímabil sem koma 
eftir mikla þurrka auka hættuna 
á flóðum og útbreiðslu lífshættu-
legra sjúkdóma á borð við kóleru 
og malaríu. 

Frá Sómalíu eru góðu fréttirnar 
að í suður- og miðhluta landsins, 
þar sem aðgangur mannúðarsam-
taka er takmarkaður, hefur UNI-
CEF náð til 350 þúsund manna. 

Sjá: unicef.is/files/file/Austur_Afrika.pdf

Börnin þjást að venju mest
Þrátt fyrir að alþjóðasamfélagið hafi brugðist við neyðinni í Austur-Afríku hefur þeim sem eru hjálpar þurfi fjölgað um tæpa 
eina milljón. Eins og Svavar Hávarðsson komst að bíður hungurdauði 320 þúsund barna ef frekari hjálp berst ekki í tíma.

Alvarlega vannært barn hvílist í neyðarmiðstöð á sjúkrahúsi í 
Lodwar, höfuðborg Turkana-héraðs. Hlutfall alvarlegra vannærðra 
barna á svæðinu er yfir 37 prósentum, og hefur aldrei verið 
hærra. Hirðingjar, sem eru meirihluti íbúa, hafa selt bústofn sinn 
til að kaupa mat. Matvörur hækka stöðugt í verði sem eykur enn 
á neyð fólks. MYND/UNICEF/NJUGUNA

Nautgripir reyna að kroppa stöku strá á örfoka landi í Eþíópíu. 
Vegna þurrka hefur bústofn og uppskera tapast sem ógnar lífs-
háttum hirðingja sem og annarra. Tapaður bústofn þýðir í raun 
að engin leið er fyrir fólk að byggja upp nýtt líf þegar loks lætur af 
verstu þurrkunum.
 MYND/UNICEF/JENSEN 

Þunguð kona liggur í neyðarskýli í Mógadisjú, höfuðborg Sóm alíu. 
Flugnanet hanga yfir konunni sem er ein tugþúsunda sem hafa 
leitað til borgarinnar eftir hjálp. Um 1,5 milljónir Sómala hafa 
flúið heimili sín og eru á vergangi eða í flóttamannabúðum þar. 
 MYND/UNICEF/HOLT

Ekkjan Amina Ali ber ungt barn sitt á bakinu í Bouldougo, fátækrahverfi í 
höfuðborginni Djíbútí. Amina, sem er fjögurra barna móðir, er Sómali sem 
hefur búið í Eþíópíu um skeið. Eftir að bústofn hennar féll gekk hún í átta daga 
til Bouldougo, en þar skortir allar helstu nauðsynjar. Barn hennar er alvarlega 
vannært. MYND/UNICEF/MEKKI

Kenía 450.000 MANNS Í FLÓTTAMANNABÚÐUM Sómalía 750.000 MANNS SVELTA HEILU HUNGRIEþíópía 160.000 BÖRN FYRIR NEÐAN HUNGURMÖRK

Djíbútí 23.000 BÖRN HAFA FENGIÐ LÍFSNAUÐSYNLEGA AÐSTOÐ

... að fjórar milljónir Sómala búa við skort. Þar 
sem ástandið er verst, í suðurhluta landsins, 
eru 750 þúsund manns við dauðans dyr. 

... að í Keníu búa 450 þúsund manns í flótta-
mannabúðum við borgina Dadaab. Sex af 
hverjum tíu eru börn.

... að 842 þúsund flóttamenn frá Sómalíu, 
Súdan og Eþíópíu eru taldir hjálparþurfi. 
Margir eru sjúkir og alvarlega vannærðir, sér-
staklega fólk frá Sómalíu og aðallega börn.

... að í Eþíópíu munu 160 þúsund börn til 
viðbótar færast niður fyrir hungurmörk fyrir 
áramót ef ekkert er að gert.

... að 23 þúsund börn í Djíbútí voru með-
höndluð vegna vannæringar frá júlí og fram í 
september.

... að uppskerubresturinn í Sómalíu er sá versti 
í sautján ár og að kornuppskeran var aðeins 
þriðjungur af meðaltali áranna 2006 til 2010.

... að verð á nauðsynjavöru hefur aldrei verið 
eins hátt í Keníu, Eþíópíu, Djíbútí og Sómalíu. 
Víða hefur verðið þrefaldast. Víða á norðaustur 
horni Afríku er til matur en fátækir geta ekki 
keypt sér mat vegna uppskerubrests, falls 
búfénaðar og tekjubrests almennt.

... að UNICEF hefur bólusett 964 þúsund börn 
í Sómalíu gegn mislingum, 426 þúsund hafa 
verið bólusett gegn mænusótt og tæp milljón 
hefur fengið vítamín?

… koma nærri 

10.000 
tonnum af hjálpar-
gögnum frá UNICEF 

á vettvang.

… meðhöndla 

108.000 
börn 

gegn vannæringu. 

… bólusetja 

1,2 milljónir 
barna gegn mislingum.

… veita 

2,2 milljónum 
manna aðgang að hreinu 

vatni.

Djíbútí

Sómalía

Kenía

Eþíópía

Djíbútí

Addis-Ababa

Mógadisjú

Naíróbí

■ 4 milljónir

■ 120.000
■ 19.000

■ 4,5 milljónir
■ 262.000

■ 3,7 milljónir
■ 561.000

■ Íbúar í nauð
■ Flóttamenn

… tryggja 

48.000 
börnum aðgang 
að barnvænum 

svæðum eða öðru 
öruggu umhverfi.

ÓTAL MANNSLÍFUM BJARGAÐ: NEYÐARÁSTANDINU ÞÓ LANGT Í FRÁ LOKIÐ 

UNICEF og 
samstarfsaðilar 
hafa náð að …

13,3 milljónir manna í nauð
750.000 vannærð börn undir 5 ára, þar af 
yfir 320.000 alvarlega vannærð.

GRAFÍK:UNICEF
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Það má kannski segja að fyr-
irtækið hafi ekki verið sýni-
legt almenningi en við erum 

mjög stór á þeim markaði sem 
við vinnum á og erum til dæmis 
stærstir í prenttækjum fyrir skrif-
stofur, stofnanir og fyrirtæki og 
höfum verið alla tíð. Þá eru ekki 
mörg fyrirtæki sem hafa verið 
rekin á sömu kennitölu svo lengi, 
eða frá 1953,“ segir Frank M. 
Michelsen, markaðsstjóri Optima. 

Optima var fyrsta fyrirtækið 
til að f lytja inn ljósritunarvélar 
til Íslands og hefur verið leiðandi 
á markaði ýmiss tækjakosts fyrir 
fyrirtæki og stofnanir og starfs-
menn hafa sérhæft sig í því sem 
þeir gera. Hjá fyrirtækinu starfa 
22 starfsmenn og eru þeir með 
margra áratuga reynslu í þjónustu 
og viðgerðum flókinna tækja.

„Okkar stærsta verkefni á þessu 
ári er innleiðing nýrrar prent-
lausnar á Landspítalanum, svo-
kallað Prentský með auðkenningu. 
Prentskýið virkar þannig að allir 
starfsmenn hafa sitt aðgangskort, 
prenta í Prentský og geta nálgast 
útprentun sína í hvaða prenttæki 
spítalans sem er. Um leið er ekk-
ert prentað út nema starfsmenn 
auðkenni sig með korti þegar þeir 
koma að prentaranum,“ segir 
Frank.  

Þetta er því mikill sparnað-
ur fyrir spítalann þar sem við-
komandi nær í sína prentun eftir 
hentugleika og stuðlar að öryggi 
því trúnaðargögn eru ekki prent-
uð út fyrr en viðkomandi kemur 
að prentaranum. „Þetta er stærsta 
prentverkefni sem ráðist hefur 
verið í hérlendis, þar sem tæplega 
5.000 starfsmenn notast við hátt 
í 400 prenttæki,“ segir Matthías 
Jóhannsson, sölustjóri prent-
lausna. 

Helstu lausnir í prenttækjum eru 
frá Ricoh og Xerox Professional, en 
þetta eru leiðandi fyrirtæki á mark-
aðnum í dag í prentlausnum. 

„Ricoh, sem er stærsti framleið-
andi heims í fjölnota prenttækj-
um, leggur áherslu á notenda- og 
umhverfisvæn fjölnotatæki sem 
eru allt í senn prentari, skanni og 
ljósritunarvél í einu tæki. Með því 

að hafa þetta allt sambyggt spar-
ast miklir peningar í tækjakaupum 
og rekstri. Xerox Professional eru 
stærri tæki fyrir til dæmis prent-

smiðjur og þá aðila sem eru í mik-
illi prentun,“ segir Matthías.

Þá býður Opt ima upp á 
rekstrarvörusamninga þar sem 
fylgst er með tónerstöðu. Auk 
þess er Optima með umboð fyrir 

Katun-prenthylki, en Katun fram-
leiðir prenthylki í f lestar gerð-
ir geislaprentara, til dæmis HP, 
Canon og Lexmark.

Af öðrum búnaði sem Optima 
hefur sérhæft sig í nefnir Frank 
Wincor Nixdorf sem er hágæða-
vara fyrir banka, verslanir og veit-
ingastaði. „Hraðbankarnir og 
kassakerfin frá Wincor Nixdorf eru 
vel þekkt vara um alla Evrópu, en 
Wincor Nixdorf er stærsti söluaðili 
hraðbanka í Evrópu,“ segir Frank. 

Annar stór þáttur af starfsemi 
Optima eru öryggis- og starfs-
mannaskápar sem Steinar Haf-
berg, sölustjóri skjalaskápa og 
öryggislausna segir frá. 

„Við erum með skjalaskápa fyrir 
fyrirtæki og einstaklinga og alla 
sem þurfa að huga að skjalavörslu, 
svo sem Bisley-skjalaskápa. Einn-
ig erum við með starfsmanna-
skápa frá Bisley en skáparnir eru 
allir úr hágæðastáli. Við getum 
boðið upp á ótal möguleika, allt frá 
litlum tveggja skúffu heimilisskáp 
upp í stærri skápaeiningar á braut-
um. Við eigum alltaf fyrirliggjandi 
skápa á lager, til dæmis algengustu 
útgáfuna; þriggja til fimm skúffu 
skápa með rennihurðum. Á lager 
eigum við yfirleitt einn til tvo liti 
en hægt er að sérpanta alla mögu-
lega liti sem og alls kyns f leiri 
útgáfur af skápum.“

Í öryggisskápum er Optima með 
nokkur af þekktustu merkjum 
heims. „Má þar nefna Chubbsa-
fes, Rosengrens og Secure Line. 
Gunnbo-samsteypan er sænskt 
fyrirtæki sem hefur þessi merki 
á sínum snærum en af þessum 
merkjum er Seruce Line fyrir þá 
sem eru að leita að ódýrari merkj-
um meðan hin merkin eru dýrari, 
Bensar öryggisskápanna,“ segir 
Steinar. Öryggisskáparnir eru allt 
frá eldtraustum skjalaskápum upp 
í heilu hvelfingarnar og því í raun 
öll línan. 

Að lokum nefnir Steinar þann 
hluta sem snýr sérstaklega að 
bönkunum; mynttalningar- og 
myntflokkunarvélar. 

„Við erum með Scan Coin sem 
eru þekktastir fyrir mynttalningar- 
og myntflokkunarvélar og Billcon 
sem eru hágæða seðlatalningarvél-
ar. Við erum með alls kyns lausn-
ir fyrir bankastarfsemi og vorum 
meðal annars fyrstir til að koma 
með tæki frá Scan Coin hérlend-
is þar sem viðskiptavinir geta lagt 
peninga á reikninga sína sjálfir án 
þess að fara í gegnum gjaldkera.“

Okkar stærsta verkefni á þessu ári er inn-
leiðing nýrrar prentlausnar á Land-

spítalanum, svokallað Prentský með auðkenningu.

Meira en fimmtíu ára reynsla
Optima hefur verið leiðandi í sölu tæknibúnaðar fyrir skrifstofur og fyrirtæki í áratugi. Optima þjónustar stór og smá fyrirtæki, svo sem stofnanir, 
spítala, ráðuneyti, skóla, prentsmiðjur, skrifstofur og banka. Má þar nefna ýmiss konar prentlausnir, öryggis- og skjalaskápa og öflug tæki er snúa að 
stórum rekstrareiningum jafnt sem smáum. Optima var stofnað árið 1953 og starfsfólk er með margra áratuga reynslu í þjónustu og viðgerðum.  

Frank M. Michelsen verkefnastjóri og Matthías Jóhannsson, sölustjóri prentlausna hjá Optima. MYND/PJETUR
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Vel hönnuð sessa 
undir bossann

Skrifstofustólar eru flestir keimlíkir enda þjóna þeir sama hlutverkinu – að auðvelda fólki 
langar setur við skrifborðið. Hönnuðir hafa þó af og til tekið sér fyrir hendur það hlutverk að 
endurhanna þennan klassíska stól, oft með skemmtilegum árangri. Hér má finna nokkrar 
gerðir af skrifstofustólum af mismunandi gerðum.

Jasper Morrison 
hannaði þennan gráa 
og stílhreina stól fyrir 
framleiðandann 
Cappellini. 

SAYL-skrifstofustóll með rauðu baki 
úr neti. Stóllinn var framleiddur af 
Herman Miller og hannaður í sam-

vinnu við Yves Béhar.

Charles og Ray Eames 
hönnuðu þennan stól 
árið 1958. 

Þó að flestir skrifstofustólar 
séu í hefðbundnum litum 
er stundum hægt að finna 
stóla sem ekki fylgja 
norminu.

Sjöan eftir Arne Jacobsen er 
heimsfræg. Hér er útgáfa af 
Sjöunni fyrir skrifstofuna 
sem hönnuð var árið 1955.

Vinnuvistvænir hnjástólar 
eiga að minnka álag á bak. 

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmenn auglýsinga:  Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is s. 512 5411. | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.



PINK DREAM Tungusófi
Stærð: 292X160

Tilboðsverð: 206.100,- 
Stærð: 200(288)X110cm

Verð:189.900,-

HETTHI 
Stækkanleg eikarborð 

Stærð: 160 (248)X100cm

Verð:169.900,-

HETTHI  Eikarskenkur
Stærð: 180X45XH:125cm

Verð: 195.000,-

BAR Lady Rock
Verð: 105.000,-

RONNE stóll
Verð: 29.900,-

Opið mán-fös: 10:00  - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00-16.00 - Sun: 13.00-16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 5444420 - www.egodekor.is

KUND tungusófi
Stillanlegir höfuðpúðar
Stærð: 303X168

Tilboðsverð: 238.500,-

FATCAT tungusófi
Færanleg tunga
Stærð: 320X165

Tilboðsverð: 219.600,-

MIKIÐ ÚRVAL AF FALLEGUM HÚSGÖGNUM

ROMEO leðurtungusófi
Stærð: 320X165

Verð:328.000,-

CHANARAL 
armstóll

Verð: 39.900,-

PEGASO stóll
Verð: 18.900,-

TOPAZ  leðurstóll
Tilboðsverð:14.365,-

TWIST leðurstóll
Verð:16.900,-

COMO
Svart vengi

ERIC skenkur
Breidd: 170cm

Verð:139.900,-

CARLO borðstofuborð
Stærð:220X100

Verð:108.000,-
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FENG SHUI Á SKRIFSTOFUNNI
Vinnandi fólk eyðir drjúgum hluta af vökutíma sínum á skrifstofunni, en 
þar er alls ekki sama hvernig fólki og hlutum er komið fyrir. 
● Sittu í horninu lengst frá inngangi skrifstofunnar svo þú hafir yfirsýn 

yfirvaldsins.
● Snúðu andlitinu aldrei frá útidyrum. Viðskipti koma aðeins inn ef andlit 

þitt snýr að þeim.
● Ekki sitja með útsýn yfir á gang eða stiga, geymslur, skápa, lyftur, 

rúllustiga eða salerni.
● Snúðu tölvunni í norður eða vestur til að auka sköpunargáfuna. Snúðu 

henni í suðaustur viljirðu auka veltu.
● Hafðu fiskabúr í austri, norðri eða suðaustri til að koma hreyfingu á 

viðskiptin.
● Gættu jafnvægis jins og jangs þegar þú hannar skrifstof-

una, eins og á milli ljósra og dökkra lita, mjúks og harðs 
yfirborðs, og slétts eða grófs efnis í gluggatjöldum, 
húsgögnum og gólfefnum.

● Aldrei setja upp spegla á skrifstofunni þar sem þeir 
geta endurspeglað neikvæða orku frá viðskiptavinum 
yfir til annarra á skrifstofunni. Hafðu ávallt stjórn á orku 
og andrúmslofti skrifstofunnar.

● Berðu virðingu fyrir skjölum skrifstofunnar. Þau standa fyrir fortíð, 
nútíð og framtíð í viðskiptum fyrirtækisins.

VERTU GÓÐUR VINNUFÉLAGI
● Lagaðu til eftir þig ef þú 

veldur óreiðu eða sullar niður.
● Fylltu á fyrir næsta mann ef 

þú klárar síðasta kaffimálið, 
vatnið í vatnstankinum eða 
blöðin í prentaranum.

● Virtu áætlanir og tímamörk. 
Ef einhverjum liggur á, leyfðu 
honum að hafa forgang 
í prentarann eða bjóddu 
honum að taka símann.

● Bili eitthvað á þinni vakt, hringdu þá í viðgerðarmann eða lagaðu 
eftir getu. Ekki labba í burt frá bilaðri vél og setja vandamálið yfir á 
aðra.

● Virtu friðhelgi vinnufélaga þinna. Ekki gramsa í einkaskjölum þeirra 
og vanti þig eitthvað að láni af skrifborði vinnufélaga þíns, biddu um 
það formlega, ekki taka það ófrjálsri hendi á meðan hann er í burtu.

● Vertu indæll. Allir hafa sína byrði að bera en þú getur gert vinnu-
staðinn betri með því að stilla skap þitt og framkomu. Komdu fram við 
aðra eins og þú vilt að þeir komi fram við þig.  

Góðir vinnufélagar skapa notalegt andrúms-
loft á skrifstofunni og gæta þess að láta 
skapið ekki hlaupa með sig í gönur.

Skemmtilegri skrifstofa
Ýmsum ráðum er hægt að beita til að lífga upp á leiðinlegt vinnuumhverfi. Ekki er 
annað að sjá en að netfyrirtæki á borð við Yahoo, Facebook og Google geri það af fullri 
„alvöru“ eins og sjá má á meðfylgjandi myndum.

Móttakan í Google minnir á leikjaherbergi.

Fundarherbergin í Google í Sydney eru óvenjuleg í hæsta máta. Hér hefur verið tekin 
upp sú snilld að nota baðkar sem fundarborð, en stólarnir minna óneitanlega á annað 
þarfaþing á baðherbergjum.Ímyndunaraflinu er gefinn laus taumur í höfuðstöðvum Twitter í San Francisco, samanber þessi skemmtilegi símaklefi.

Stund milli stríða. Starfsmenn Facebook spila billjarð.

Axis er rótgróið íslenskt 
f jölskyldufyrirtæki sem 
hefur starfað í 76 ár,“ segir 

Hlynur Þór Sveinbjörnsson, sölu-
stjóri skrifstofuhúsgagna Axis. 

Fyrirtækið hefur framleitt 
húsgögn frá fyrstu tíð, fyrst fyrir 
heimilið og síðar fyrir skrifstofur 
auk þess sem þar eru smíðaðar 
innréttingar af öllum toga.

„Með tímanum hefur safnast 
gríðarleg þekking og fagmennska 
hjá okkar þrjátíu starfsmönn-
um en öll framleiðsla fer fram í 
4.300 fermetra verkstæði okkar á 
Smiðjuvegi 9,“ segir Hlynur en auk 
þess hefur Axis yfir að ráða tveim-
ur 300 fermetra sýningarsölum. 

Axis þjónustar bæði einstak-
linga og fyrirtæki með skrifstofu-
húsgögn. „Við bjóðum heildar-
lausn fyrir skrifstofurými. Erum 
með skrifborð, skápa, stóla, skil-
rúmsveggi, eldhúsinnréttingar, 
innihurðir og stofnanahurðir,“ 
telur hann upp. 

Axis býður bæði staðlaða fram-
leiðslu fyrirtækisins auk þess 
sem það vinnur með arkitekt-
um og hönnuðum að sérsmíðuð-
um línum. „Þá þróum við þeirra 
hugmyndir og gerum þær fram-
leiðsluvænar,“ segir Hlynur.

Hann segir töluverða þróun 
hafa verið í skrifstofuhúsgögn-
um í gegnum tíðina. „Þau eru í 

sífelldri þróun. Nú eru mjög vin-
sæl rafmagnsborð sem hægt er 
að stilla þannig að bæði má sitja 
við þau eða standa,“ segir Hlyn-
ur og bætir við að einnig sé í boði 
breytt úrval af tölvuaukahlutum 
á borð við skjástanda og tölvu-
upphengjur sem auðveldi lífið og 
geri vinnuumhverfið heilnæm-
ara.

Hlynur segist finna fyrir mik-
illi ánægju meðal viðskiptavina 
sinna. „Fólk vill velja íslenskt og 
kann að meta að krónurnar fari í 
að byggja upp samfélagið.“

Nánari upplýsingar um fram-
boð og þjónustu Axis má finna á 
www.axis.is.

Íslensk framleiðsla
Hið rótgróna fjölskyldufyrirtæki Axis að Smiðjuvegi 9 býður upp á heildarlausn fyrir 
skrifstofurými. Þar má fá allt frá skápum, borðum og stólum til eldhúsinnréttinga og 
innihurða. Öll hönnun og framleiðsla hjá Axis er íslensk.

Hlynur situr við vinnustöð sem valin var í skrifstofurnar í tónlistarhúsinu Hörpu. Hún var hönnuð og þróuð í samráði við arkitekta 
hússins. MYND/GVA



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 

Afmælistilboð
15-40% afsláttur

Opið laugardag 
11-16 lokadagur

Lín Design  Laugavegi 176  Sími 533 2220  www.lindesign.is   sendum frítt úr vefverslun á næsta pósthús

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

FULL BÚÐ AF 

NÝJUM VÖRUM

Kanínuvesti
Verð frá 15.500,-

FÁKAFENI 9 - Sími: 553 7060
Opið mánud-föstud. 11-18 & laugard. 11-16

Sérverslun með
www.gabor. is

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

Gæði & Glæsileiki

É
g hef yndi af að rækta lík-
amann þegar frítími gefst. 
Þingmannsstarfið útheimt-
ir gott líkamsform eins og 

ég komst að raun um í Icesave-deil-
unni þegar ég sat þingfundi fram 
á nætur. Maður á auðveldara með 
að höndla álag þegar kroppurinn er 
upp á sitt besta,“ segir Unnur Brá 
eftir morgunhlaup í sveitakyrrð-
inni á Hvolsvelli þar sem hún á 
heimili, en vegna þingstarfa hefur 
hún líka aðsetur í höfuðstaðnum.

„Ég fer allar helgar austur og við 
börnin tökum feginsandvarp þegar 
við erum komin í húsið heima. Þar 

er helgartilveran dásamleg og ég 
reyni að hafa það eins rólegt og 
hægt er. Oft fylli ég húsið af ilm-
andi bakstri og góðum mat, og 
þegar færi gefst gríp ég í saumavél-
ina og rifja upp gamla takta síðan 
við systurnar saumuðum á okkur 
kjóla undir leiðsögn mömmu,“ 
segir Unnur Brá sem hefur stund-
um mætt í heimasaumuðu pilsi á 
Alþingi og dreymir um að sækja 
sníðanámskeið svo hún geti hann-
að sína eigin kjóla, en langar líka að 
læra að rafsjóða og gera við bílinn 
sinn. 

„Þegar hlé gefst frá annríki þing-

starfanna felst hvíld í því að sinna 
annarri iðju og áhugamálum. Þegar 
ég var sveitarstjóri Rangárþings 
eystra reyndi ég reglulega að kom-
ast í mjaltir til að breyta verulega 
til, en svo keypti bróðir minn róbót 
í fjósið og þá urðu mínar mjólkandi 
hendur óþarfar,“ segir sveitastelp-
an Unnur Brá, yngst níu systkina 
sem fædd eru og uppalin á Búðar-
hóli í Austur-Landeyjum. 

„Það er ríkidæmi að eiga stóra 
fjölskyldu og gaman að hafa alltaf 
nóg af fólki í kringum sig. Aldurs-

2

Gleðihringurinn  verður haldinn í Gerðubergi í 
þriðja sinn á morgun klukkan 14. Þar dansa ungir og 
aldnir saman við undirleik hljómsveitarinnar Neista 
og góðir gestir stjórna fjöldasöng. Leikin verða lög, 
ljóð og dansar frá fyrri hluta tuttugustu aldar.

Unnur Brá Konráðsdóttir alþingismaður bakar, saumar og hleypur undir norðurljósadansi um helgar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Rómantískara 
í sveitinni

TÓNLISTARTÍMARITIÐ  FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Á TVEGGJA VIKNA FRESTI

SKÚRINN

Fjögur myndbönd með nýjum 
lögum Hjálma á vísir.is/popp

 ÉG TEIKNA STJÖRNUR
 VÍSA ÚR ÁFTAMÝRI
 BORÐ FYRIR TVO
 Á TJÖRNINNI



INNRÉTTINGAR 
GLÆSILEGAR DANSKAR 

Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS
KOMDU MEÐ EÐA SENDU 

OKKUR MÁLIN OG VIÐ 
HÖNNUM, TEIKNUM OG GERUM 

ÞÉR HAGSTÆTT TILBOÐ.

ARKITEKTÞJÓNUSTA

Fallega 
Jólaskeiðin 
frá Ernu
          Verð 16.500,- 

ERNA
Skipholti 3, s.552 0775, erna.is

Opið mán - fös 10-18, laugardaga 10-16
www.topphusid.is

Mörkinni 6 - Sími 588 5518

NÆG BÍLASTÆÐI

 Glæsilegar yfi rhafnir, Glæsilegar yfi rhafnir, 
kvenna á öllum aldri.

TOPPVÖRUR • TOPPÞJÓNUSTA
GÓÐAR VÖRUR Á TILBOÐI

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA

Interstate heilsárs- og vetrardekkin eru umhverfis-
vænni kostur. Munstrið inniheldur minna magn af 
mengandi olíum og uppfyllir evrópska staðla um 

efnisinnihald hágæða hjólbarða.

DUGGUVOGI 10 RVK AUSTURVEGI 52 SELFOSS PITSTOP.IS WWW

HJALLAHRAUNI 4 HFJRAUÐHELLU 11 HFJ568 2020 SÍMI

HEILSÁRS- OG 
VETRARDEKK
UMHVERFISVÆNNI KOSTUR 
FYRIR FÓLKSBÍLA OG JEPPA

VIÐ EIGUM FLESTAR STÆRÐIR DEKKJA Á HAGSTÆÐU VERÐI. 
HAFÐU SAMBAND TIL AÐ FÁ VERÐ Í DEKK FYRIR BÍLINN ÞINN.

175/65 R14  45.900 kr. 195/65 R15  55.900 kr.

185/65 R14  49.900 kr. 205/55 R16  63.900 kr.

185/70 R14  49.900 kr. 245/75 R16  99.800 kr.

185/65 R15  51.900 kr. 225/45 R17  73.900 kr.

DÆMI UM FRÁBÆR TILBOÐ Á INTERSTATE 
HEILSÁRS- OG VETRARDEKKJUM 
VERÐIN ERU FYRIR FJÖGUR DEKK ÁSAMT UMFELGUN

munur á milli mín og elsta systk-
inis míns er 22 ár og sum systk-
inin voru flutt að heiman þegar ég 
sleit barnsskónum. Elstu barna-
börnin eru á mínum aldri og meira 
eins og systkini mín en systkina-
börn,“ útskýrir Unnur Brá, en 
einn bræðra hennar tók við búinu 
heima á Búðarhóli.

„Það er yndislegt að geta enn 
farið í haga bernskunnar og mér 
finnst ekkert betra en að vera í 
sveitinni. Ef ég gæti mundi ég búa 
með hesta og kindur, en þurfti að 
kveðja hestadrauminn þegar ég 
fékk ofnæmi sextán ára.“

Unnur Brá lauk embættisprófi 
í lögfræði eftir stúdentspróf en 
langaði jafn mikið í erfðafræði.

„Mér fannst lögfræðin spenn-
andi því maður þarf að kunna að 
nota rökhugsun. Að vinna sem 
lögfræðingur þykir mér hinsveg-
ar ekki skemmtilegt. Starfið er 
svo langt frá uppruna mínum, þar 
sem maður situr einn við borð og 
lestur, framleiðir ekkert né sér 
afurðir sínar,“ segir Unnur.

Hún hóf fyrst afskipti af stjórn-
málum þegar hún tók virkan þátt í 
stúdentapólitíkinni með Vöku. 

„Kveikjan að stjórnmálavafstr-
inu var löngun til að hafa áhrif á 
gang mála. Þar fyrir utan er póli-
tík skemmtileg. Ég vissi strax hvar 
ég átti heima því ég kaus Sjálf-
stæðisflokkinn frá fyrstu tíð og 
þar lenti ég í góðum félagsskap,“ 
segir Unnur Brá sem er yngsti 
þingmaður Sjálfstæðisflokks.

„Ég hef ekki reynslu af því að 
vera alþingismaður þegar betur 
viðrar í þjóðmálunum. Skemmti-
legast við starfið finnst mér að 
ferðast um fagurt kjördæmið sem 
nær frá Höfn að Reykjanesi með 
viðkomu í Vestmannaeyjum og 
hitta kjósendur. Það hefur mikil 
áhrif á mig og kveikir í mér neista 
til að gera mitt besta.“

Unnur Brá segir systkin sín stolt 
yfir því að örverpið sé nú í röðum 
þingmanna. 

„Að vera þingmaður nú er þó 
ekki eins og í þá tíð þegar fólki 
þótti heiður að taka í höndina á 
þingmanni og þvoði sér varla á 

eftir. Mér er heiður að vinna að 
þingstörfum en tel engum hollt að 
velja þau að ævistarfi. Á Alþingi er 
ótrúlega hætt við að menn gleymi 
hvað þeir ætluðu að gera og hvers 
vegna þeir eru þar, og inni þarf 
maður að berjast fyrir hugsjónum 
sínum og málefnum. Á sama tíma 
berst fólk fyrir sjálft sig í ráð-
herrastól eða annað, og það tel ég 

ófarsælt til lengdar,“ segir Unnur 
Brá sem sjálf fór á þing með ráð-
herradraum í maganum.

„Svo er ekki lengur. Ég hef 
breyst. Mér finnst starfið snú-
ast um það eitt að láta gott af sér 
leiða fyrir landsmenn og koma ein-
hverju til leiðar á hverjum degi í 
stað þess að eyða púðri í framtíðar-
hugsanir fyrir sjálfan sig.“ 

Unnur Brá er einstæð tveggja 
barna móðir og sú eina í þeirri 
stöðu meðal alþingismanna nú.

„En ég er ekki dæmigert ein-
stætt foreldri því ég bý við aðrar 
og betri aðstæður en flestir. Ég 
er á góðum launum og fæ styrki 

á móti þótt ég haldi úti tveimur 
heimilum, sem er rándýrt. Ég hef 
au pair mér til aðstoðar, vinn afar 
sérstaka vinnu og hef því aðra 
sýn á tilveru einstæðra foreldra 
þótt ég beri hag þeirra vissulega 
fyrir brjósti, en ekki síður ungs 
barnafólks sem á erfitt með að 
laga fjölskyldulíf að vinnu sinni,“ 
segir Unnur Brá sem þar til í haust 

keyrði daglega um tveggja ára 
skeið milli Hvolsvallar og Reykja-
víkur, alls þriggja tíma leið.

„Það olli alltof langri fjarveru 
fyrir lítil börn. Mér fannst ég 
vanrækja þau og var alltaf sein í 
vinnuna, sem var slítandi og olli 
slæmri samvisku. Því settumst 
við að í Laugardalnum þar sem 
er draumur að búa, en ég vil búa 
á landsbyggðinni og það er mín 
framtíðarsýn. Í borginni er of mik-
ill ys og þys, og þar vantar róman-
tíkina sem blómstrar í sveitinni, 
eins og fagra náttúru, norðurljós-
in og tandurhreint andrúmsloft.“             
 thordis@frettabladid.is

Um helgina ætlar Unnur Brá að bregða sér á einhvern af spennandi viðburðum 
Safnahelgar á Suðurlandi. Bent er á dagskrá hennar á www.sunnanmenning.is.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Framhald af forsíðu

„Mér er heiður að vinna að þingstörfum en tel engum 
hollt að velja þau að ævistarfi. Á Alþingi er ótrúlega hætt 
við að menn gleymi hvað þeir ætluðu að gera.”

Fjórtán ára listamaður , Sigurður 
Sævar Magnússon, opnar sýningu á 
veitingastaðnum Á næstu grösum á 
Laugavegi 20b á morgun klukkan 16.



LAUGARDAGUR  5. nóvember 2011 3

Piparkökur
250 g hveiti
1 tsk. engifer
1 tsk. negull
1 tsk. kanill
1 tsk. matarsódi
1/8 tsk. pipar
150 g púðursykur
125 g smjörlíki
1 stk. egg
1 msk. síróp
1 tsk. kardimommudropar

Blandið þurrefnum í skál. 
Smjörlíki við stofuhita sett saman 
við. Vökva og eggi blandað við 
og hrært. Deigið er hnoðað þar til 
það er samfellt. Gott er að geyma 
deigið í ísskáp í um klukkustund 
eða jafnvel yfir nótt áður en það 
er flatt út. Kökurnar skornar út 
og bakaðar við um 200°C í 5 til 8 
mínútur.

Sætabrauðsstúlkur 
og -drengir
Piparkökutíminn rennur nú í garð. Börnin vita 
fátt skemmtilegra en að fá að stússast með 
foreldrum, ömmum eða öfum í kökubakstr-
inum og ekki er síður gaman að fá að skreyta 

eftir kúnstarinnar reglum. Hér eru nokkur 
skemmtileg dæmi um fallega skreytta 

karla og kerlingar.
Fjöldi hönnuða og handverksmanna 
kemur saman í Ráðhúsinu við Tjörn-
ina um helgina til að sýna það sem 
þeir hafa upp á að bjóða. Þar má 
finna allt frá skarti og skrauti til leir-
muna. Ýmsa jólalega hönnun má 
einnig finna þar inn á milli.

Ein þeirra sem taka þátt í sýning-
unni er Fríða gullsmiður. Hún kynnir 
úrval hringa úr gulli og silfri úr línunni 
Slétt og brugðið. Hún hefur hannað 
nýja útfærslu af lykkjum að þessu 
sinni sem gefur henni nýja möguleika.

Líflegt í Ráðhúsinu
HANDVERK OG HÖNNUN VERÐUR 
Í RÁÐHÚSINU UM HELGINA.

Jólahlaðborð  komu fyrst til sögunnar á Íslandi 
árið 1980 þegar veitingahúsið Brauðbær/
Óðinsvé auglýsti „danskt jólahlaðborð“.

Nadine glerperlulistakona mun einnig 
sýna nýja línu skartgripa og nytjahluta.

Slétt og brugðið eftir Fríðu gullsmið.

Grand Hótel  Reykjavík ,  Sigtún 38,  105 Reykjavík  /  Sími :  514 8000 /  www.grand. is 

Forréttir, kaldir og heitir aðalréttir, meðlæti og eftirréttir að 
hætti matreiðslumeistaranna. Jólahlaðborð frá kl. 19:00.  

Verð 7.900 kr. á mann.
Jóla Brunch í Setrinu 

Yfir 20 girnilegir 
réttir á borðum 

frá kl. 11:00 til 15:00.
Jólahorn fyrir börnin.

Verð 3.490 kr. á mann.

Jóla
BRUNCH

Jólahlaðborð
Á SUNNUD Ö G UM

F JÖL SK Y L DU VÆ N I R  SU N N U DAG A R

Alla fimmtudaga frá 
24. nóvember til 15. desember.

Verð 7.900 kr. á mann.

Jólahlaðborð
Á  F I M M T U D Ö G UM

Pantanir 

í síma 514 8000 

eða á grand.is

J Ó L I N  E R U  S K E M M T I L E G        
          Á  G R A N D I N U



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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

TILBOÐ 690.000.-
VW GOLF COMFORTLINE. Árgerð 
2003, ekinn 149.þ km, 5 gírar. Verð 
áður 890.000.- Tilboð 690.000.- 
Rnr.311126.S:562-1717. Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is

DÍSEL - SJÁLFSKIPTUR
TOYOTA HIACE 2WD TURBO. 
Árgerð 1999, ekinn 189.þ km.Verð 
áður 1.190.000.- Tilboð 890.000.- 
Rnr.311209. S:562-1717. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

Porsche Cayenne Árgerð 04/2007, 
ekinn 93þ.km. Mjög gott eintak sem 
er á staðnum! Verð 6.590.000kr. 
Raðnúmer 152459. Sjá nánar á www.
stora.is

Jeep Grand Cherokee Laredo NEW 
Árgerð 2011, ekinn 26þ.km, ssk. Nýja 
gerðin af Grand Cherokee og er á 
staðnum! Verð 7.990.000kr. Raðn. 
131301. Sjá nánar á www.stora.is

Toyota Corolla 1,6 Árgerð 10/2004, 
ekinn 65þ.km, sjálfskiptur. Fallegt 
eintak sem er á staðnum! Verð 
1.390.000kr. Raðnúmer 152397. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Árgerð 2011
VW Polo Trendline 05.2011 ekinn 54 
þ Km Tilboð 1,690,000.- Listaverð 
1,950,000.-

TILBOÐ TILBOÐ
Toyota Landcruiser lx 120. 05.2007 
Tilboðsverð 4,290,000.-Listaverð kr 
5,000,000.-

TILBOÐ TILBOÐ
 Nissan Xtrail 06.2008.ekinn 107 þ 
km. Tilboðsverð 2,690,000.- Listaverð 
3,200,000.-

TILBOÐ TILBOÐ.
Subaru Legacy Wagon Árgerð 2008, 
ekinn 88 Þ.KM, sjálfskiptur. Verð 
1.990.000. LISTAVERÐ KR 2,900,000.-

TILBOÐ TILBOÐ.
Subaru Legacy Sedan 06.2008 ekinn 
96 þ km Tilboðsverð 1,990,000.- 
Listaverð kr 3,050,000.-

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL 
Árgerð 2007. Ekinn 76 Þ.KM Verð kr. 
2.660.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

HYUNDAI Getz gls. Árgerð 2008, ekinn 
99 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.490.000. 
TILBOÐ 990.000.- Rnr.285001.

FORD Focus trend station. Árgerð 2005, 
ekinn 162 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.290.000. TILBOÐ 980.000.- 
Rnr.285010.

FORD Escape xlt choice 4wd. Árgerð 
2004, ekinn 110 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 990.000. Rnr.285043.

HONDA Civic 1.8i es. Árgerð 2008, 
ekinn 70 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.290.000. Rnr.285027.

VW Passat 4motion dísel. Árgerð 2007, 
ekinn 85 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.350.000. Rnr.284970.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

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,

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

Ford Focus árg. ‘05. Ek. aðeins 49 
þús, Frábært eintak! Verð 1.250þús S. 
858 6746

Tilb. 1.600þ. Stðgr.
Subaru Legacy station, blágrár, ssk, árg. 
‘06. Ek. 121 þkm. Dráttarkrókur. Gott 
eintak. Áhvl. 1.080 þ. Engin skipti. Uppl. 
898 9293.

Skoda Octavia 4x4 station, DIESEL, 
beinskiptur. Bíll sem eyðir litlu. Ekinn 
um 80 þús. skráður 06/2008. Ásett 
verð 2.750þ. Fæst á 2.490 þ. staðgreitt. 
Uppl.6600288

Honda Jazz 1,4. árg. 12.2006 ek 
35þ. sjálfss, fjarsst-þjófav, litað gler, 
vetr-sumardekk m. álf. smurb. einn eig. 
v: 1.580þ s:6617216

VW Golf GL 1400 ‘97. Ek. 180 þús. Ný 
tímareim. Góður bíll. Verð 250 þús.stgr. 
S. 844 7851

TOYOTA COROLLA STATION, flottur 
bíll, vel með farinn ekinn aðeins 
105þús. dráttarbeisli og nýleg dekk. 
2005 árgerð. Ásett verð 1.350.000. 
Tilboð 1.190.000. Skoða skipti á ódýrari 
upplýsingar í síma 8580405

Mmc Pajero 2,8 disel. 33 tommu. Ek. 
201 þús. Í góðu standi. Ásett verð 750 
þús. S. 616 2295

Til sölu Renault Kengo Diesel árg 2008. 
Ek. 64þús. Vsk bíll. Verð 1450þús. Uppl. 
í 899 3844

Hyundai Santa Fe ‘01. Ek. 236 þ. Biluð 
vél en að öðru leyti í toppstandi. Tilboð 
óskast á dabbigitar@gmail.com

Til sölu Cadillac Sedan Deville 1996. 
Keyrður 139,000 mílur.Sjálfskiptur. 
Rafmagn í rúðum og hurðum, 
Vandaður bíll. 700.000. Upplýsingar í 
síma 820 0046.

Tilboð óskast!!!
Land Rover-defender árg ‘84. til sölu. 
Tilboð óskast í 893 5131

TILBOÐ DODGE MAGNUM 
RT AWD dekurbíll!

árg. 2005 ekinn 72000km. Er með 
flestöllum aukahlutum og í frábæru 
ástandi. Ásett verð 3.7 - TILBOÐ 2.9 
millj. S: 699-5204 / magnumdekur@
gmail.com

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

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

Til sölu VW Sharan ‘98. Disel 6 manna. 
Ný skoðaður. Mjög góður bíll. S. 893 
4515.

Til sölu Peugeot 206 ‘07. Ek. 73 þús. 
Ásett verð 1390 þús. Fæst á 800 þús. 
Uppl. í s. 869 0755 og 567 0755

Honda CRV árg. 2004. Ek, 155þús. 
Verð 1050þús. Bíll í mjög góðu ástandi. 
Uppl. 772 5079

Renault Megane ‘99. Ek. 130 þús. Ný 
skoðaður. Verð 230 þús. S. 844 1468

Subaru forester. Árg.’98. Ek. 207þús. Ný 
sk. Nagladekk, álfelgur. Mjög vel með 
farinn og reyklaus. Uppl í s. 865 8654.

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

VW Touareg árg. ‘04 
Lækkað verð!

Vel með farinn svartur Touareg V6, 
bensín, ekinn aðeins 78 þús. km. 
Leður, sóllúga, hiti + rafm. í sætum & 
rúðum, gardínur, ofl., ekkert áhv. Verð 
2.390 þ. S. 896-0747.

BMW 316i árg2000 ekinn 146þkm 
105hö bsk mjög vel með farinn í 
100% standi nýyfirfarinn ásett verð 
1.1m nánari uppl í síma 8687507

Tilboð Toyota Aygo ‘00. Ek. 174 þús. Vel 
með farinn. Þjónustubók fylgir. Verð 
750 þús. S. 895 5812

Musso disel 35” br. ssk. Ek. 238Þ. 
Loftdæla, spilbiti f/r, krókur. Topp 
eintak. Óe. tilboði. Uppl s: 823-4990

VW Golf GTI árg 2006 ekinn 116þkm 
200hö ssk filmaður Xenon flottur 
bíll vel með farinn vil skipti á Lexus 
IS250, ásett verð 2.5m nánari uppl í 
s. 8942097

Glæsilegur Toyota Landcrusier 120 
GX, 33” breyttur, húddhlíf, filmur og 
dráttarbeisli, ný dekk. Einn eigandi 
ekinn 120 þús. Ásett verð 5.150.000 
Fæst staðgreitt á 4.590.000 Uppl. í 
síma 8580405

Þjónusta



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

Laugavegi 114  | 105 Reykjavík  |  Sími 560 4400

Gildi Tryggingastofnunar eru traust, metnaður og samvinna.
Hjá Tryggingastofnun, einni helstu miðstöð velferðarmála á Íslandi, 
starfa um 110 manns við að veita stórum hópi landsmanna trausta 
þjónustu. Tryggingastofnun leggur áherslu á að hafa hæft starfs fólk til að 
sinna þeim fjölbreyttu verkefnum sem stofnunin annast. Lögð er áhersla 
á fjölskylduvænt starfsumhverfi  með sveigjan legum vinnutíma.

Tryggingastofnun auglýsir eftir deildarstjóra  í 
greiningar- og hagdeild í fjölbreytt og krefjandi 
starf á Fjármála- og rekstrarsviði. Megin viðfangs-
efni sviðsins er yfi rumsjón fjármála vegna reksturs 
Tryggingastofnunar og bótafl okka.

Starfssvið:

 Umsjón með greiningu og úrvinnslu 
tölulegra gagna.
Áætlanagerð bótafl okka.
Greining á fjárhagsstöðu og skýring á frávikum.
Gerð staðtalna, hagskýrslna auk annars 
upplýsinga- og talnaefnis.
Gerð spálíkana og stærðfræðilegar úttektir.
Upplýsingagjöf innan stofnunar og út á við.
Afl a upplýsinga frá öðrum þjóðum um talnaefni o.fl .

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, tölfræði 
eða annarri grein sem nýtist í starfi . 
Reynsla af svipuðum verkefnum mikilvæg.
Færni í mannlegum samskiptum og reynsla af 
mannaforráðum.
Greiningarhæfni, frumkvæði og metnaður til að 
ná árangri í starfi .
Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
Gott vald á íslensku, ensku og a.m.k. einu 
norðurlandamáli, jafnt í töluðu sem rituðu máli.
Góð tölvukunnátta og leikni í excel.

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Runólfur Birgir 
Leifsson, framkvæmdastjóri Fjármála- og rekstrarsviðs, 
og Guðjón Skúlason, mannauðsstjóri, sími 560 4400.

Umsóknir sendist rafrænt á starf@tr.is eða í pósti 
til Starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar, 
Laugavegi 114, 150 Reykjavík fyrir 20. nóvember n.k.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingar um Tryggingastofnun má fi nna á www.tr.is

Deildarstjóri 
greiningar- og hagdeildar
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PRENTSMIÐUR 
í stafræna prentdeild

Prentmet, Lynghálsi 1 í Reykjavík, óskar eftir að ráða 
prentsmið/grafískan miðlara í stafræna prentdeild. 

Starfið er aðallega fólgið í móttöku verka og prentun 
á stafrænar prentvélar. Um er að ræða 100% starf og 

vinnutími er kl. 8:00-16:00.
Við leitum að aðila sem er góður fagmaður, gæðasinnaður, 

ábyrgðar fullur, duglegur, heiðarlegur, traustur, góður í 
samvinnu, sýnir frumkvæði, hefur góða þjónustulund og eflir 

heildina. Við mat á umsóknum verður tekið sérstakt tillit til 
reynslu og þekkingar umsækjenda.

Prentmet býður upp á hágæða prentun þar sem hraði, gæði og 
persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni. Lögð er 

rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.
Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri 

mannauðs sviðs, netfang: ingasteina@prentmet.is, s. 8560604.
 Atvinnuumsókn er á www.prentmet.is /störf í boði. 

Umsóknarfrestur er til 11. nóvember.

Embætti umboðsmanns skuldara

Embætti umboðsmanns skuldara opnar starfsstöð á Akureyri og óskar eftir að

ráða í stöðu sérfræðings til ráðgjafarstarfa.

Ráðgjafi

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur
netfangið: stra@stra.is.

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ www.stra.is

Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tók til starfa 1. ágúst 2010.
Stofnunin heyrir undir velferðarráðherra og skal gæta hagsmuna og réttinda
skuldara sem kveðið er á um í lögum.

annast ráðgjöf til viðskiptavina embættisins og aðstoðar við úrlausnir er varðar

greiðsluaðlögun, úrvinnslu erinda, samningagerð og eftirfylgni verkefna þeirra sem

umboðsmaður skuldara ber ábyrgð á auk annarra þeirra verkefna er falla til hverju sinni.

eru háskólamenntun og marktæk þekking auk reynslu er nýtist í starfi.
Áhersla er lögð á frumkvæði, sjálfstæði í starfi, skipulagshæfni, fagleg vinnubrögð og
lipurð í mannlegum samskiptum. Leitað er að úrræðagóðum og skilvirkum aðila, sem
hefur metnað til árangurs í starfi.

er til og með 28. nóvember nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf til STRÁ ehf,
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

veitir nánari upplýsingar, sjá nánar .

opnar starfsstöð á Akureyri

www.stra.is
Suðurlandsbraut 30

108 Reykjavík

Klettagarðar 19  |  104 Reykjavík  |  Sími 530 8500  |  Fax 530 8501  |  www.1912.is

VIÐ VILJUM BÆTA VIÐ OKKUR
ÁRANGURSDRIFNUM EINSTAKLINGUM MEÐ MIKLA SAMSKIPTAHÆFNI

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
Umsjón með ráðningu: Inga Guðrún Birgisdóttir, mannauðsstjóri. Áhugasamir um starf sendi umsókn á: atvinna@1912.is þar sem 
greint er frá menntun, fyrri störfum og tekin fram sú reynsla sem umsækjandi telur að muni gagnast sér í starfinu.
Öllum umsækjendum verður tilkynnt þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember.

SÉRFRÆÐINGUR Í VÖRUSTÝRINGU
STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

• Umsjón með hluta af erlendum innkaupum fyrirtækisins

• Ábyrgð á hámörkun hagkvæmni vöruflæðis með tilliti til
innkaupaeininga, innkaupatíðni, flutningsleiða og rýrnunar

• Gerð innkaupaáætlana til birgja

• Samskipti við birgja fyrirtækisins

• Samskipti við flutningsfyrirtæki

• Mikil samvinna þvert á önnur svið fyrirtækisins

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við innkaupastjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun í vörustjórnun skilyrði

• Reynsla af sambærilegu starfi kostur

• Hæfni til þess að tjá sig á ensku í rituðu og töluðu máli

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Viðkomandi einstaklingur yrði hluti af innkaupateymi fyrirtækisins. Æskilegt er að umsækjandi 
geti hafið störf sem fyrst. Frekari upplýsingar um starfið veitir Sveinn Ingvi Einarsson, 
innkaupastjóri, í s. 821-8405

STARFSMAÐUR Í VÍ ÖRUHÚS - KVKK ÖLDVAKTVV
STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ
• Umsjón með frystigeymslu í vöruhúsi

• Endurpökkun og merking á vörum til endursölu

• Almenn lagerstörf í móttöku, tínslu og frágangi

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við lagerstjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Lyftararéttindi

• Kostur ef fyrirliggjandi er reynsla af vöruhúsakerfi Navision

• Nákvæmni, áreiðanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Stundvísi og vilji til að skila af sér góðu verki

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Viðkomandi starf er á kvöldvakt þar sem vinnutími er mánudaga til fimmtudaga 
kl. 13:00-22:00. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Svavar Geirfinnsson, lagerstjóri, í s. 821-8450.

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. Það þjónar dótturfélögum sínum, Nathan & Olsen og Ekrunni, með því að 
samnýta mannauð, tæki og aðrar auðlindir til að ná fram hagkvæmni í rekstri. Jafnframt er 1912 samnefnari þeirra gagnvart starfsfólki
og birgjum. Starfsfólk samsteypunnar er í dag um 80 talsins. Það býr við glæsilega aðstöðu í höfuðstöðvum fyrirtækisins að 
Klettagörðum í Reykjavík en að auki er starfsstöð á Akureyri. 1912 og dótturfyrirtæki þess leggja áherslu á reyklausan vinnustað.



5. nóvember 2011  LAUGARDAGUR2

         Launafulltrúi
Launadeild heyrir undir starfsmannasvið og sér um útreikninga 

og greiðslu launa til allra starfsmanna Actavis á Íslandi sem eru um 
700 talsins. Launadeild ber jafnframt ábyrgð á tímaskráningarkerfi og sinnir 

upplýsingagjöf til stjórnenda og starfsmanna er varðar launa- og kjaramál auk 
mála er snúa að viðveru.  

Helstu verkefni:
Launavinnsla, útborgun og afstemming launa

    Viðhald starfsmannagagna og upplýsinga um gildandi kjarasamninga
 Samskipti við starfsmenn um launa- og kjaramál
Skýrslugjöf til stjórnenda
Regluleg samantekt launagagna
Umsjón með viðverukerfi, tímaskráningum starfsmanna og stuðningur við tímastjóra

Við leitum að einstaklingi:
Með stúdentspróf eða sambærilega menntun
 Með að lágmarki 5 ára reynslu af launavinnslu
     Með þekkingu á kjarasamningum og lögum er tengjast vinnurétti

Með reynslu af og þekkingu á SAP-launakerfi (kostur)
   Með mjög góða almenna tölvukunnáttu og góða enskukunnáttu
           Sem er nákvæmur, samviskusamur og talnaglöggur

Sem er þjónustulundaður,  sveigjanlegur og lipur í mannlegum
    samskiptum

Fjölbreytt 
störf í boði 

hjá Actavis á 
Íslandi

Kíkið á fleiri 
laus störf á 

www.actavis.is

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og 
sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum. 
Hjá Actavis á Íslandi starfa yfir 700 starfsmenn á ýmsum sviðum.

g yfj y

Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Nánari upplýsingar veitir Erla Hrönn Diðriksdóttir, edidriksdottir@actavis.com. 
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 13. nóvember nk.

FYRIRTÆKJASVIÐ

Ert þú góður 
ráðgjafi?

Óskað er eftir árangursdrifnum og 

metnaðarfullum einstaklingum sem 

sjá tækifæri til að afla sér eftirsóttrar 

starfsreynslu hjá einu stærsta 

þekkingarfyrirtæki landsins.

Nánari upplýsingar veitir Andrés 
Guðmundsson starfsmannastjóri í 

tölvupósti agudmundsson@kpmg.is og 
síma 545 6077. Umsókn ásamt ferilsskrá 

sendist í tölvupósti á starf@kpmg.is fyrir 
18. nóvember.

kpmg.is

Verkefnastjóri í 
fyrirtækjaráðgjöf 

Hæfniskröfur
 Háskólamenntun á sviði viðskipta-,
hag- eða verkfræði

 Framhaldsmenntun í viðskiptafræðum

 Reynsla og þekking í sjávarútvegi

 Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta

 Innsýn og reynsla af fyrirtækjarekstri
eða sambærilegum störfum æskileg 

 Sterkt tengslanet og samskiptahæfni

Starfssvið
 Fjármögnun fyrirtækja

 Fjárhagsleg endurskipulagning

 Úttekt á rekstri og starfsemi fyrirtækja

 Ráðgjöf við kaup og sölu fyrirtækja

 Almenn samskipti við viðskiptavini 
og fjármálastofnanir 

Starfsmaður  
í greiningu 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun með áherslu á fjármál

Þekking á fjármálamörkuðum og 
íslensku viðskiptaumhverfi

Framúrskarandi íslensku- 
og enskukunnátta

2-3 ára starfsreynsla er æskileg

Starfssvið
Verðmatsvinna og hagkvæmniathuganir

Matsvinna tengd alþjóðlegum 
reikningsskilastöðlum

Aðstoð við endurskipulagningu fyrirtækja

Viðskipta- og fjárhagsáætlanagerð
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Hagkaup óskar eftir að ráða starfsfólk í afgreiðslu og áfyllingu í matvöru-
og sérvörudeild Kringlunnar. Einnig vantar starfsfólk í hlutastörf og 
tímabundin störf.

HAGKAUP 
KRINGLUNNI

Allar nánari upplýsingar veitir Jón Karlsson verslunarstjóri á staðnum. 
Umsóknir berist á netpósti á jonk@hagkaup.is

•  Við leitum að fólki til starfa sem hefur áhuga á að vaxa og dafna 
    með okkur. 

•  Hagkaup leggur mikla áherslu á þjónustulund, áreiðanleika 
    og frumkvæði. 

•  Æskilegt er að umsækjandi sé reyklaus og hafi gott vald á íslensku.

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum. Laus störf hjá Hringdu ehf:

Verslunarstjóri: Hringdu ehf óskar eftir að ráða í stöðu  
verslunarstjóra.

•  Starfslýsing: Almenn rekstur verslunar Hringdu, gerð 
vaktaráætlunar og  umsjón verslunar.

•  Starfskröfur: Viðkomandi þarf að vera 25 ára eða eldri, 
hafa reynslu af mannaforráðum og rekstri verslunar. 
Reynsla af fjarskiptamálum æskileg.

Yfirmaður fyrirtækjasviðs:
•  Starfslýsing: Halda utan um fyrirtækjasvið Hringdu ehf. 

Sala og þjónusta til nýrra/núverandi fyrirtæki. 
•  Starfskröfur: Viðkomandi þarf að vera eldri en 25 ára. 

Reynsla af fyrirtækjamarkaði er skilyrði. Reynsla af 
fjarskiptaþjónustu æskileg.

Þjónustufulltrúi í þjónustuver:
•  Starfslýsing: Svörun í síma, tæknileg aðstoð og svörun 

fyrirspurna.
•  Starfskröfur: Viðkomandi þarf að vera eldri en 20 ára. 

Reynsla af símasvörun og fjarskiptaþekking er skilyrði.

Sölu-og þjónustufulltrúi í verslun Hringdu ehf.
•  Starfslýsing: Sala og þjónusta í verslun til viðskiptavina 

Hringdu ehf.
•  Starfskröfur: Viðkomandi þarf að vera eldri en 20 ára. 

Hress, jákvæður og með góða þjónustulund er skilyrði. 
Reynsla af fjarskiptum er æskileg.

Umsóknir berast á starf@hringdu.is og er umsóknar-
frestur til 19. nóvember 2011.

De viktigste arbeidsoppgavene er
Produksjonsoppfølging av hele prosessen fra brudd til knusing/sikting og skipning•
Teknisk støtte, problemløsing og forbedringsarbeid i team•
Tett samarbeid med vedlikeholdsleder og produksjonsteam med forbedringer og utvikling av
produksjonsprosessen

•

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner
Det er ønskelig med utdanning fra ingeniørhøgskole eller annen høgskole. Relevant erfaring kan
evt. veie opp for manglende formell utdannelse.

•

IT-kunnskaper vil være en fordel•
Beherske norsk eller annet skandinavisk språk•
Evne til å kommunisere og lede team i kontinuerlig forbedringsarbeid•
Gode samarbeidsevner•
Evne til selvstendig å analysere data som grunnlag for forbedringsprosjekter•
Systematikk og evne til å sette seg inn i nye problemstillinger•

Stillingen rapporterer til daglig leder og inngår i bedriftens ledergruppe.

For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med Tove Utsi, telf + 47 78 92 61 42 eller
+ 47 91 81 34 04

Registrer din søknad på www.elkem.no/jobb

Søknadsfrist 21.11.2011

Ledig stilling ved Elkem Tana i Norge
Produksjons- / teamleder
Elkem Tana AS er et heleid datterselskap som leverer kvarts til smelteverksindustrien i
Norge og på Island. Elkem Tana er den største kvartsittgruven i Elkem med et årlig uttak på
ca 1 mill. tonn bergfangst. Bedriften ligger i Tana kommune, i Nord-Norge, 50 km fra
kommunesenteret ved Tana bru.

Elkem er blant verdens ledende selskaper innenfor miljøvennlig produksjon av metallprodukter og
materialer. Hovedprodukter er silisium, solcellesilisium, spesiallegeringer til støperiindustrien, karbon og
microsilica. Selskapet har produksjonsanlegg i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Asia, i tillegg til et
omfattende nett av salgskontorer i de viktigste markedene i Europa og Asia. Elkem er heleid av China
National Bluestar.

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

Vísindaráðgjafi (Medical Advisor)
Upplýsingar veita:
Sturla Jóhann Hreinsson
sturla@hagvangur.is

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 14. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

GlaxoSmithKline ehf (GSK) óskar eftir að ráða ráðgjafa í læknavísindum.

Starfssvið
• Starfið felst í ráðgjöf um lyf og bóluefni til viðskiptavina á  
   sviði læknis- og lyfjafræði. 

• Viðkomandi er tengiliður milli vísinda- og læknasviðs GSK  
   og innlends fræðasamfélags, heilbrigðisstarfsfólks og  
   opinberra aðila. 

• Vísindaráðgjafi eflir þekkingu á vörum GSK í samvinnu 
   við erlenda vísindaráðgjafa og rannsóknarteymi og veitir  
   vandaða og áreiðanlega ráðgjöf byggða á nýjustu    
   rannsóknarniðurstöðum. Vísindaráðgjafinn starfar sam-
   kvæmt starfs- og siðareglum GSK með heiðarleika og 
   hagsmuni sjúklinga að leiðarljósi.  

Hæfniskröfur
• Læknisfræði eða framhaldsmenntun á sviði lífvísinda 
   (lyfjafræði, líffræði, Msc eða PhD)

• Þekking á lyflæknisfræði, þróun lyfja og rannsóknum  

• Þekking á íslensku heilbrigðiskerfi og reynsla af 
   samskiptum við heilbrigðisstarfsmenn

• Færni í mannlegum samskiptum

• Metnaðarfull vinnubrögð og jákvæðni

• Dugnaður og heilindi í hvívetna

GlaxoSmithKline ehf er dótturfyrirtæki GlaxoSmithKline plc, eins stærsta fyrirtækis 
heims á sviði rannsóknar og þróunar nýrra lyfja og bóluefna. Markmið okkar er 
að bæta lífsgæði fólks með því að gera því kleift að áorka meiru, líða betur og lifa 
lengur. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að finna á www.gsk.com. 
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Hugbúnaðargerð - samþætting kerfa

Síðumúla 5, 108 Reykjavík
Sími 511 1225  
www.intellecta.is

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið veita 

Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem 

trúnaðarmál og þeim svarað.  

Starfssvið

• Greining og hönnun
• Forritun með áherslu á samþættingu kerfa og þróun nýrra 

lausna
• Virk þátttaka í hugbúnaðarteymi þar sem unnið er við 

hugbúnaðargerð fyrir banka- og fjármálalausnir

Áhugavert starf í boði hjá öflugu fyrirtæki

Menntunar- og hæfniskröfur

• Tölvunar-, verkfræði eða sambærileg menntun
• Árangursríkur starfsferill sem “senior developer” forritari
• Reynsla úr fjármála- eða bankaumhverfi er sérstaklega 

áhugaverð en ekki skilyrði
• Þekking á MS SQL, .NET og C# er æskileg

Leiðandi og traust fjármálafyrirtæki  óskar eftir að ráða reyndan forritara

Hjá Eimskip starfar fjölbreyttur og skemmtilegur hópur öflugra starfsmanna og nú leitum við
að fólki til að slást í þann hóp og takast á við spennandi störf.

Atvinnutækifæri hjá Eimskip

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

Kranastjóri
Um er að ræða starf kranastjóra hjá Alcoa Stevedoring við 
Mjóeyrarhöfn á Reyðarfirði. Leitað er að kröftugum aðila til 
framtíðarstarfa. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af 
kranavinnu. Unnið er á átta tíma vöktum alla virka daga. 

Hæfniskröfur
• Kranaréttindi eru skilyrði
• Tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Karl Gunnarsson, 
svæðisstjóri Eimskips á Austurlandi í síma 525 7961, 
kg@eimskip.is. 

Vöruhúsaþjónusta
Um er að ræða starf við almenna vöruhúsaþjónustu hjá 
Eimskip Flytjanda á Reyðarfirði. Helstu verkefni eru: Lestun 
og losun bíla, vörumóttaka og vöruafgreiðsla. Almennt gildir 
að fastur vinnutími er frá kl. 08:00–16:00 alla virka daga en 
viðkomandi aðili þarf að hafa sveigjanleika til að geta unnið 
lengur ef verkefnastaðan er þannig.

Hæfniskröfur
• Lyftararéttindi eru skilyrði
• Meirapróf er æskilegt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð þjónustulund og jákvæðni
• Tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Karl Gunnarsson, 
svæðisstjóri Eimskips á Austurlandi í síma 525 7961, 
kg@eimskip.is. 

Bryti/matreiðslumaður 
Um er að ræða starf bryta/matreiðslumanns á 
Vestmannaeyjaferjunni Herjólfi. Helstu verkefni eru 
matreiðsla fyrir áhöfn skipsins og þjónusta við farþega. 
Unnið er á vöktum.

Hæfniskröfur
• Sveinspróf í matreiðslu
• Góð þjónustulund og jákvæðni
• Íslenskukunnátta
• Tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Grétar Jónatansson, 
bryti á Herjólfi í síma 856 2815, grj@eimskip.is.

Umsjón með ráðningunum hefur Guðni Sigurmundsson, sími 525 7162, gts@eimskip.is. 
Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.

Umsóknarfrestur er til  15. nóvember 2011. Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Radisson Blu 1919 hótel leitar eftir: 
 

 Bókunarfulltrúa  

 Gestamóttöku (c.a 70 % starf, vinnutími er á virkum dögum 
frá 16:00-00:00 og aðra hverja helgi frá 20:00-02.00). 

 Yfirmatreiðslumanni 

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda inn fyrir 14. nóvember á netfangið 
sigridur.valdimarsdóttir@radissonblu.com. Vinsamlegast tilgreinið hvaða starf er sótt umla 
æskilegt ásamt góðri tungumálakunnáttu, íslenska er skilyrði. 

Ásdís Ósk Valsdóttir
Lögg. fasteignasali
GSM: 863 0402
asdis@fasteignasalinn.is

Stórhöfða 23 | 110 Reykjavík | Sími 863 0402 | fasteignasalinn@fasteignasalinn.is

Stefnirðu hærra? 
Fasteignasalinn leitar að framúrskarandi 
sölufulltrúum í fullt starf

 
Ef þú ... 

 vilt hafa sveigjanleika í starfi 
 leitar að fjölskylduvænum vinnustað

 vilt fá laun í samræmi við árangur 
 hefur mikla þjónustulund 
 leitast við að fara fram úr væntingum viðskiptavina 
 hefur áhuga á nýjungum og endurmenntun 
 getur unnið undir álagi 
 ert 25 ára eða eldri og hefur bíl til umráða  

... þá erum við að leita að þér.
 Áhugasamir sendi inn ferliskrá með mynd á 
asdis@fasteignasalinn.is fyrir 18. nóv. 2011.
Öllum umsóknum verður svarað.
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Flokksstjóri – Grundartanga

Nánari upplýsingar veitir Bergþór Lund 
í síma 569 2137 eða beggi@hedinn.is
Tekið er við umsóknum á netfanginu
atvinna@hedinn.is

Óskum eftir að ráða mann með réttindi 
í vélvirkjun eða sambærilega menntun 
sem flokkstjóra á þjónustuverkstæði Héðins 
á Grundartanga. Reynsla af mannaforráðum 
eða verkefnastýringu æskileg.

Héðinn hf. er þekkingarfyrirtæki í véltækni og málmiðnaði.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Motus óskar eftir að ráða ráðgjafa á Fyrirtækjasvið.

Motus er leiðandi fyrirtæki á sviði kröfustjórnunar (Credit Management Services). Hjá Motus starfa 130 starfsmenn á 11 
starfsstöðvum um land allt. Motus aðstoðar viðskiptavini sína við að bæta fjárstreymi sitt og langtímaafkomu. Motus er 

samstarfsaðili Intrum Justitia sem er leiðandi fyrirtæki á sviði kröfustjórnunar í Evrópu.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir starfsmannastjóri 
Motus í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar 
www.motus.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2011. 
Ráðið verður í starfið eins fljótt og kostur er.

Ráðgjafi
Í starfinu felst ráðgefandi sala á þjónustulausnum Motus, samskipti við viðskiptavini, greining og ráðgjöf 
varðandi meðferð viðskiptakrafna auk tilboðs- og samningagerðar.

Viðkomandi þarf að búa yfir söluhæfileikum, frumkvæði, jákvæðni og drifkrafti.

Í starfinu reynir á sjálfstæð vinnubrögð og virka þátttöku í teymisvinnu. Krafa er gerð um reynslu af 
sambærilegum störfum. 

Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg gráða er kostur en ekki skilyrði.

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

Lagerstjóri
Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 13. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is.

Reyndur lagerstjóri óskast til starfa í nýju 
lagerhúsnæði hjá Líflandi. Um nýtt starf er að 
ræða og mun viðkomandi taka þátt í vali og 
innleiðingu á lagerkerfi.

Starfssvið:
• Val og innleiðing á staðsetningarkerfi
• Skipulagning lagers og ábyrgð á lagerrekstri
• Umsjón með birgðahaldi
• Móttaka sendinga, tiltekt og sending pantana

Hæfniskröfur:
• Gerð er krafa um reynslu og þekkingu á lagerhaldi
• Menntun sem nýtist í starfi er kostur
• Góð almenn tölvuþekking
• Skipulags- og samstarfshæfileikar

Lífland er markaðsdrifið þjónustufyrirtæki sem 
sérhæfir sig í þjónustu tengdri landbúnaði, 
hestaíþróttum, dýrahaldi og útivist. 

Nánari upplýsingar: www.lifland.is

Bifvélavirkjar
Skoðunarmaður ökutækja

Vegna opnunar nýrrar skoðunarstöðvar Aðalskoðun ar 
hf. að Grjóthálsi 10 (við Vesturlandsveg) á næsta ári 
þurfum við að bæta við okkur skoðunar mönnum. 
Við auglýsum því eftir bifvélavirkjum til starfa við 
skoðun ökutækja á höfuðborgarsvæðinu. Gert er ráð 
fyrir að skoðunarmenn hefji störf 1. mars 2012.

Umsóknarfrestur er til 21. nóvember.
Umsóknir berist til Árna Stefánssonar þjónustu-
stjóra. arni@adalskodun.is. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum 
verður svarað að loknum umsóknarfresti.

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson þjónustu-
stjóri og Hörður Harðarson fagstjóri. Sími 590 6900.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa á 
ökutækjasviði og markaðseftirliti með rafföngum og 
starfrækir í dag þrjár skoðunarstöðvar á höfuðborgar-
svæðinu ásamt skoðunarstöð í Reykjanesbæ. 
Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum í Grundarfirði, 
Ólafsfirði og Reyðarfirði.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 14. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.Verslunarstjóri á kaffihúsi Kaffitárs

Starfssvið
• Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir öllum daglegum 
   rekstri kaffihússins og starfsmönnum þess. 

• Annast tilboðsgerð og hefur yfirumsjón með 
   veislum sem kaffihúsið tekur að sér.

Ástríða - Sérfræðiþekking - Alúð - Fjölmenning

Kaffitár hefur í tvo áratugi haft forystu um nýjungar á íslenskum kaffimarkaði og vörumerkið 
Kaffitár þekkja allir Íslendingar. Starfsemi kaffihússins í Þjóðminjasafni Íslands er fjölbreytt, 
m.a. sala veitinga og kaffidrykkja, kaffipakka og gjafavöru. www.kaffitar.is

Kaffitár leitar að áhugasömum og lífsglöðum kaffiunnanda í starf 
verslunarstjóra á kaffihúsið í Þjóðminjasafni Íslands.

g g g

 Hæfniskröfur
• Leitað er að einstaklingi sem er sjálfstæður í 
    vinnubrögðum, hugmyndaríkur, lipur í samskiptum 
    og auðvitað kaffiunnandi. 

• Sambærileg starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.

Upplýsingar um störfin eru veitt á skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Sækja skal um störfin á www.istak.is – undir „auglýst störf“ fyrir 21. nóvember næstkomandi.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 700 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

VÉLAVERKFRÆÐINGUR / 
VÉLTÆKNIFRÆÐINGUR 
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi verkefni og þátttöku í

stjórnun framkvæmda. Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði. 

Starfsstöð verður á Íslandi.

Meðal verkefna:
• Verkefnastjórnun

• Framleiðslustjórnun

• Samskipti við innlenda og erlenda birgja

• Úrlausn tæknilegra verkefna

BYGGINGAVERKFRÆÐINGUR / 
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi verkefni og þátttöku í

stjórnun framkvæmda. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka reynslu 

af byggingaframkvæmdum. Starfsstöð verður í Noregi.

Meðal verkefna:
• Verkefnastjórnun

• Samningar við innlenda og erlenda birgja

• Samningar við undirverktaka

• Úrlausn tæknilegra verkefna

Starfssvið
>  Almenn afgreiðsla og upplýsingagjöf
>  Sala á gjafakortum o.fl.
>  Umsjón með Tax-Free endurgreiðslum
>  Ýmis önnur verkefni

Hæfniskröfur
>  Stúdentspróf æskilegt
>  Almenn tölvukunnátta
>  Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum
>  Færni í mannlegum samskiptum og rík 
 þjónustulund
>  Enskukunnátta

Vinnutími frá kl. 9.45–16.00/17.00 aðra vikuna 
og  kl. 13.00–19.00 hina vikuna (til kl. 21.30 
á fimmtudögum).

Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 
12. desember.
 
Nánari upplýsingar veitir Viðar Jökull Björnsson, 
rekstrarstjóri Kringlunnar, í síma 517 9013 eða 
á netfanginu vidar@kringlan.is.

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum
14. nóvember.

á þjónustuborð Kringlunnar

Þjónustufulltrúi
 óskast
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Vertu með í frábærum hóp
ILVA er glæsileg húsgagna- og gjafavöruverslun sem orðin er þekkt 
meðal landsmanna fyrir gæði, verðlagningu og þjónustu. Við viljum 
vera stolt af starfsfólki okkar og að starfsfólkið sé stolt af okkur.

Sölufólk - verslun
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingum til sölu og þjónustustarfa. 
Viðkomandi þurfa að hafa næmt auga fyrir straumum og stefnum, 
sem og framsetningu húsgagna og gjafavöru. Reynsla af sölu 
húsgagna og gjafavöru er kostur. Aldurstakmark er 20 ár.

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi  og góða starfsþjálfun. 
Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is eða sent umsóknir á netfangið ilva@ilva.is

einfaldlega betri kostur

Umsóknir á: http://umsokn.foodco.is
og nánari upplýsingar  hs@foodco.is

Aðstoðarveitingastjórar

aðstoðarveitingastjórum til starfa hjá 
American Style í 100% vaktavinnu 
(72% kvöld- og helgarvinnu).

Ef þú hefur gaman af fólki, ríka þjónustu-
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www.tskoli.is

Einn til tveir framúrskarandi kennarar í 
eðlisfræði og stærðfræði óskast. Við leitum 
að einstaklingum með góða menntun, eins 
og meistaragráðu í viðkomandi grein og með 
kennsluréttindi.

Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Kolbeinsdóttir, 
skólastjóri Tæknimenntaskólans, í síma 514 9301 
og í tölvupósti, kk@tskoli.is og Baldur Gíslason 
skólameistari í síma 514 9001 og í tölvupósti 
bg@tskoli.is

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi 
Tækniskólans og KÍ. Umsóknarfrestur er til 12. nóv.
Umsóknir sendist á bg@tskoli.is.
(Ath! þessi auglýsing gildir í 6 mánuði)

Framúrskarandi
kennarar óskast

NORTEK ehf.

Eirhöfði 13  | 110 Reykjavík  |  Sími 455 2000

nortek@nortek.is  |  www.nortek.is

ENN VANTAR 
FLEIRI FRÁBÆRA 
STARFSMENN!
– ÁTT ÞÚ SAMLEIÐ MEÐ OKKUR?

Nortek ehf var stofnað á Akureyri árið 1996 og árið 
1998 var opnuð skrifstofa í Reykjavík. Nortek hefur 
allt frá byrjun verið leiðandi á sínu sviði í öryggis og 
tæknimálum. Hjá fyrirtækinu starfa 35 vel menntaðir og 
þjálfaðir starfsmenn sem kappakosta að veita góða og 
skjóta þjónustu. Frá því síðla árs 2008 hefur verkefnum 
fjölgað mikið erlendis og þá sérstaklega í Noregi, sem 
leitt hefur til þess að nú hefur Nortek eigin skrifstofu í 
Drammen. Frá því að Nortek hóf þjónustu erlendis hefur 
fyrirtækið tekið að sér verkefni í 10 löndum.

Rafvirki
Rafeindavirki
Við leitum að rafeindavirkjum eða rafvirkjum með sveinspróf. 
Starfið felst í uppsetningu, forritun og þjónustu á búnaði. 
 

Umsækjendur þurfa að 
skila inn ferilskrá (CV).
Umsóknarfrestur er til 
15. nóvember 2011.  
Nánari upplýsingar gefur 
Björgvin í síma 455-2000.  
Einnig má senda umsóknir 
á netfangið: 
bjorgvin@nortek.is

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is
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Framkvæmdastjóri 
virkjana og sölu

Starfssvið:
• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri 

• Stefnumótun

• Sölu- og markaðsáætlanir

• Rekstraráætlanir

• Viðskiptasamningar

• Samskipti við stjórnvöld og 

hagsmunaaðila

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða 

verkfræði eða sambærileg menntun

• Traust reynsla af rekstri og stjórnun

• Góð þekking á sölu- og markaðsmálum

• Leiðtoga- og samskiptahæfileikar

• Góð tungumálakunnátta

Persónulegir eiginleikar:
• Sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum

• Stjórnunarhæfileiki og lipurð í 

mannlegum samskiptum

• Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna

• Traust greiningarhæfni og skilningur 

á tölum

• Tjáningarhæfni í ræðu, riti og framkomu

Orkuveita Reykjavíkur leitar að öflugum leiðtoga til að stýra virkjana- og sölusviði fyrirtækisins. Æskilegt 
er að viðkomandi hafi reynslu af raforkumarkaði og tæknilegum rekstri ásamt að hafa þekkingu á 
öryggismálum og neyðarstjórnun. Undir sviðið heyrir raforkuvinnsla Orkuveitunnar og sala á rafmagni en 
hvort tveggja fellur undir samkeppnishluta raforkumarkaðar. Samkvæmt raforkulögum ber Orkuveitunni 
að skilja á milli samkeppnis- og sérleyfisþátta í rekstri sínum frá næstu áramótum og er þá miðað við að 
hvor hluti starfseminnar verði rekinn í sjálfstæðu félagi. Gert er ráð fyrir því að framkvæmdastjóri 
virkjana og sölu stýri þá nýju félagi um samkeppnisreksturinn og heyri beint undir stjórn þess. 
Starfsmenn virkjana og sölu eru nú um 60 talsins og árleg velta er áætluð um 13 milljarðar króna.

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar um starfið 

gefur Bjarni Bjarnason (bjarnibj@or.is), forstjóri Orkuveitunnar, í síma 516 7707 eða Hilmar Hjaltason 

(hilmar.hjaltason@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá 

Capacent Ráðningum í síma 540 7100. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um 

starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: www.capacent.is. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar 

starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 

fyrir hæfni viðkomanda í starfið.

Orkuveita Reykjavíkur er veitufyrirtæki 

og þjónustufyrirtæki í eigu almennings 

sem sér um 200.000 notendum fyrir 

húshitun, drykkjarvatni, rafmagni og 

fráveitu. Í Orkuveitunni vinnur traustur 

hópur starfsmanna sem hefur lagt 

hart að sér í ólgusjó síðustu ára. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2011 og farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Sérfræðingur í plöntusjúkdómum
Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling á 
inn- og útflutningsskrifstofu MAST í Reykjavík í starf sérfræðings í 
vöktun og eftirliti með plöntusjúkdómum. Um er að ræða fullt starf 
frá og með 1. janúar 2012.

Helstu verkefni:
• Eftirlit með innflutningi og útflutningi plantna og plöntuafurða
• Skráning á innflutningi plantna og plöntuafurða
• Eftirlit með kartöfluútsæði og sjúkdómum og meindýrum í 
 annarri innlendri ræktun
• Eftirlit með innflutningi, framleiðslu og útflutningi á sáðvöru
• Vottun fyrirtækja vegna hitunar og merkinga viðarumbúða
• Önnur tilfallandi verkefni sem starfsmanni eru falin

Starfið krefst góðrar samvinnu við tollyfirvöld, erlenda plöntueftir-
litsaðila, innflytjendur plantna og plöntuafurða, framleiðendur 
viðarumbúða, innlenda plönturæktendur, aðra sérfræðinga, 
ráðunauta o.fl. Starfsmaður þarf að vera reiðubúinn til að sérhæfa 
sig og sérmennta á þessu fagsviði.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í líffræði, búvísindum, garðyrkju, skógrækt eða  
 annarri menntun sem talin er henta til starfsins.
• Góð þekking á plöntum og plöntusjúkdómum
• Góð tölvukunnátta 
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

Nánari upplýsingar um starfið veita Þorvaldur H. Þórðarson 
(thorvaldur.thordarson@mast.is) og  Hafsteinn Jóh. Hannesson 
(hafsteinn.hannesson@mast.is) í síma 530-4800. 

Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum upplýsingum skal skilað til 
Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum 
„Sérfræðingur-plöntu-sjúkdómar“ eða með tölvupósti á 
starf@mast.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2011 og verður 
öllum umsóknum svarað. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
opinberra starfsmanna. Nánari upplýsingar um stofnunina er að 
finna á www.mast.is.

Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur auglýsir stöðu yfirverkfræðings hjá embætti byggingarfulltrúa lausa til 
umsóknar. Við leitum að metnaðarfullum og vandvirkum einstaklingi með leiðtogahæfileika til að  hafa yfirumsjón 
með tækni- og tölulegum verkefnum embættis byggingarfulltrúa. Yfirverkfræðingur hefur mikil samskipti við 
verktaka, hönnuði, umsækjendur og aðra starfsmenn. Næsti yfirmaður er byggingarfulltrúinn í Reykjavík.  

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að  vinnustaðir borgarinnar 
endurspegli fjölbreytileika reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og 

starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Tæknileg atriði varðandi undirbúning og ferli 

byggingarframkvæmda ásamt eftirliti með þeim.
• Verkfræðilegir þættir í burðarþoli og lögnum.
• Byggingarfrágangur, sérhluta- og séruppdrættir.
• Útreikningur gjalda tilheyrandi byggingarleyfum.
• Framsetning tölfræðilegra upplýsinga.
• Mat á byggingaraðstæðum, t.d. varðandi hættur, 

ásamt hugsanlegum aðgerðum.
• Svörun fyrirspurna og þjónusta við sérfræðinga og 

aðra viðskiptavini sviðsins.

Hæfniskröfur
• M.Sc. í byggingarverkfræði eða sambærilegt próf.
• Reynsla í hönnun burðarþols og/eða lögnum.
• Almenn þekking varðandi vistvæna hönnun í gerð 

mannvirkja.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og 

hópstarfi.

• Nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð.
• Góð tölvukunnátta, ásamt þekkingu á almennum 

forritum og tölvuskráningarkerfum. 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, ensku og 

einu norrænu tungumáli.
• Góð þekkingu á lögum varðandi skipulag og 

byggingar, ásamt tilheyrandi reglugerðum og stöðlum.
• Góð þekking á gagnagrunnum og reynsla af notkun 

þeirra ásamt þekkingu á SQL (fyrirspurnum)

Um laun og starfskjör yfirverkfræðings fer samkvæmt 
kjarasamningi Stéttarfélags verkfræðinga við 
Reykjavíkurborg.

Fyrirspurnum um starfið skal beina til Björns Stefáns 
Hallssonar, byggingarfulltrúa í Reykjavík í síma 411 
1111 eða með því að senda fyrirspurnir á bjorn.stefan.
hallsson@reykjavik.is

Yfirverkfræðingur 

Umsóknarfrestur er til 21. nóvember nk.  Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir 
„ Störf í boði”.  http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-2901.  Öllum umsækjendum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Tekið verðu við umsóknum til 16. nóvember 2011 á www.penninn.is eða sveinns@penninn.is

Nánari upplýsingar veitir Sveinn S. Sverrisson, sölustjóri, sími 540 2086.

Ert þú pennavinur?

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku

• Einstök lipurð í samskiptum

• Metnaður

• Skipulagshæfileikar

• Navision kunnátta

• Bílpróf

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku

• Einstök lipurð í samskiptum

• Metnaður

• Skipulagshæfileikar

• Navision kunnátta

Starfssvið:
• Viðhalda viðskiptatengslum

• Móttaka og vinnsla pantana

• Tilboðsgerð

• Samningagerð og viðhald 

 samninga

• Öflun nýrra viðskiptavina

Starfssvið:
• Móttaka viðskiptavina í verslun

• Viðhalda viðskiptatengslum

• Móttaka og vinnsla pantana

• Tilboðsgerð

• Samningagerð

• Öflun nýrra viðskiptavina

Óskum eftir umsóknum í eftirfarandi störf:

Sölumaður á Fyrirtækjasviði Sölumaður og þjónustufulltrúi í verslun

Hjá Kletti starfa um 50 manns við sölu og þjónustu á 
meðal annars Caterpillar, Scania, IR loftpressum, Dunlop 
og Goodyear hjólbörðum. Hjá okkur er góður starfsandi 
og öll starfsaðstaða til fyrirmyndar.

VÉLVIRKI ÓSKAST
Vélvirki eða vanur maður í viðgerðum á lyfturum óskast 
til starfa á Þjónustuverkstæði Kletts.

Klettur er sölu og þjónustuaðili fyrir Caterpillar lyftara og 
er verkstæðið mjög vel tækjum búið.

Upplýsingar um starfið veitir Sveinn Símonarson 
Þjónustustjóri í síma 825 5752 eða svsi@klettur.is

Klettagörðum 8-10 |  104 Reykjavík |  Sími: 590-5100  |  klettur.is

 

Lausar stöður í frístundaheimilum

Stuðningsfulltrúa vantar á frístundaheimili hjá 
Hafnarfjarðarbæ.

Umsóknir skal senda á ith@hafnarfjordur.is - Umsóknar-
frestur er til og með 10. nóv. 2011. 

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttar félags.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfi ð. 

Nánari  upplýsingar um starfi ð í síma 585 5750.

Skrifstofa æskulýðs- og tómstundadeildar Hafnarfjarðar.
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Um er að ræða fullt starf.

 

Iceland.ja.is er vefur fyrir erlenda ferðamenn sem eru í leit að 

upplýsingum um þjónustu og afþreyingu hér á landi. Á vefnum 

verður að finna upplýsingar um öll fyrirtæki og þjónustuaðila á 

Íslandi og verða þær tengdar einni bestu kortalausn landsins. 

Í þessu sem öðru er Já svarið!

Umsóknir og nánari upplýsingar

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún María Guðmundsdóttir í netfanginu gudrung@ja.is 
eða í síma 861 6655. Umsóknir berist fyrir 13. nóvember nk. í netfangið gudrung@ja.is.

HÆFNISKRÖFUR:
Menntun sem nýtist í starfi, t.d. ferðamálafræði 

    og/eða markaðsfræði
Gott vald á íslenskri og enskri tungu, önnur tungumál kostur
Faglegur metnaður og lipurð í mannlegum samskiptum 
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
Þekking á leitarvélabestun og markaðssetningu á netinu

 

HELSTU VERKEFNI:
Ritstýring efnis á vefinn
Markaðssetning
Samskipti og samningagerð við birgja  

    og samstarfsaðila
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Icelland.ja.is er v ffefur f fyrriiri  eerlenndda fffererððaððððaðððammem nnn  semem eruru í í l l ieitt ðað

upplýsingum um þjónustu og afþreyingu hér á landi. Á vefnum 

verður að finna upplýsingar um öll fyrirtæki og þjónustuaðila á

Íslandi og verða þær tengdar einni bestu kortalausn landsins.

Í þessu sem öðru er Já svarið!

Verkefnastjóri
Já leitar að verkefnastjóra fyrir nýjan vef,  
Iceland.ja.is, sem er ætlaður ferðamönnum. 

Já, Iceland Travel Guide

ICELAND 
TRAVEL GUIDE

okkur vantar 
svooogott™

starfsfólk Áhugasamir umsækjendur í leit 

að fullu starfi eru hvattir til þess 

að mæta í starfsviðtal.

Starfsmannastjóri tekur á móti 

umsækjendum mánudaginn 

7. nóvember á KFC Sundagörðum 

(á horni Sæbrautar og Kleppsvegar) 

milli kl. 12 og 14.

Allir umsækjendur eru hvattir til 

að mæta með ferilskrá með mynd.

Hlökkum til að hitta sem flesta 

tilvonandi starfsmenn KFC.

Hæfniskröfur:

Starfssvið:

Við óskum eftir að ráða brosmilt og 
þjónustulundað afgreiðslufólk, 18 ára 
og eldra í fullt starf  í vaktavinnu.

 

Þjónusta við viðskiptavini

Þrif, undirbúningur og frágangur  
á staðnum

 

 Íslenskukunnátta

 Geta til að vinna undir álagi

 Reynsla af  afgreiðslustörfum

Við óskum eftir ð áð b ilt

Afgreiðslufólk

Vaktstjórar

Hæfniskröfur:

Við leitum að skipulögðum og framtaks-

sömum aðilum með reynslu af  vaktstjórn 

úr sambærilegu umhverfi. Fullt starf  í 

vaktavinnu, nokkur störf  í boði. Aðeins 24 

ára og eldri koma til greina.

Vaktstjóri er umsjónarmaður á vakt og 

ber ábyrgð á þjónustu, gæðum, uppjöri, 

undirbúningi og frágangi á sinni vakt 

ásamt fleiru.

 

 Íslenskukunnátta

 Skipulags- og leiðtogahæfileikar

 Rík þjónustulund og hæfni í 

 mannlegum samskiptum

 Góð almenn tölvukunnátta

 Rekstarþekking er kostur

tilvonandi st

 Íslenskukunnátta

 Geta til að vinna und

 Reynsla af  afgreiðslu

dir álagi

ustörfum

FAXAFENI  GRAFARHOLTI  SUNDAGÖRÐUM  HAFNARFIRÐI  KÓPAVOGI  MOSFELLSBÆ  REYKJANESBÆ  SELFOSSIwww.kfc.is



12

Frá stjórnskipunar- 
og eftirlitsnefnd 
Alþingis
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis gefur þeim sem þess óska 
kost á að senda skriflegar athugasemdir við skýrslu forsætisnefndar 
um tillögur stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá Íslands og 
við frumvarp um meðferð tillagna stjórnlagaráðs sem nefndin hefur 
nú til umfjöllunar.

Nefndin veitir viðtöku umsögnum og erindum frá félögum, 
samtökum og einstaklingum á netfangið stjornskipun@althingi.is. 
Umsagnir og erindi þurfa að berast nefndinni fyrir 30. nóvember nk. 

Skýrsluna um tillögur stjórnlagaráðs er að finna á vefslóðinni:
www.althingi.is/m3
Frumvarp um meðferð tillagna stjórnlagaráðs er að finna á 
vefslóðinni:
www.althingi.is/m6

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis

Póstfang:
Skrifstofa Alþingis – nefndasvið

Austurstræti 8-10
150 Reykjavík

Kópavogsbær

ÚTBOÐ

Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum í 
framleiðslu á mat fyrir bæjarskrifstofur 
Kópavogs  2011 – 2013.

Í verkinu fellst að framleiða mat fyrir starfsmenn bæjarskrifstofu 
Kópavogs og stofnanir Kópavogsbæjar í næsta nágreni.  Áætlað 
magn er 11.000 matarskammtar á hverju ári.

Útboðsgögn  verða seld á kr. 5.000 frá og með þriðjudeginum 8. 
nóvember  2011 í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2 (1. hæð).

Tilboðum skal skila fyri  kl.: 11:00 22. nóvember  2011 til þjónustuvers 
Kópavogs, Fannborg 2 (1. hæð).

Bæjarsjóður Kópavogs.
.

Menningarhúsið 
Miðgarður  
REKSTRARAÐILI
Menningarhúsið Miðgarður í Varmahlíð í Skagafirði 
auglýsir eftir rekstraraðila fyrir húsið.

ÚTBOÐ

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

Til sölu
Tískuvöruverslun í fullum rekstri

Spennandi kvenfatnaður og gott tækifæri fyrir áhugasama um tísku.
Auðveld kaup og hagstæður langtíma- leigusamningur.
Áhugasamir sendi inn erindi á: megatop@internet.is

Styrkir úr þróunarsjóði námsgagna
Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr þróunarsjóði námsgagna.

Hlutverk þróunarsjóðs námsgagna er að stuðla að 
nýsköpun, þróun, gerð og útgáfu námsgagna fyrir 
leik-, grunn- og framhaldsskóla í því markmiði að 
tryggja framboð og fjölbreytileika námsgagna í 
samræmi við þarfir nemenda og skóla.

Forgangs nýtur efni sem stuðlar að því að efla starf 
í anda grunnþátta menntunar fyrir öll skólastigin í 
samræmi við aðalnámskrá. 

Stefna sjóðsins er að námsefnið sem styrkt er, verði 
gefið út með rafrænum hætti og gert aðgengilegt á 
netinu, þegar við á.

Vakin er sérstök athygli á að umsóknir um 
styrki skulu vera á rafrænu formi. Sækja þarf 
um aðgang að umsóknavef ráðuneytisins, http://
www.menntamalaraduneyti.is/rafraeneydublod/ 
Aðgangur er gefinn á kennitölu og er lykilorð 
sent til viðkomandi á netfang sem gefið er upp við 
nýskráningu.

Umsóknarfrestur er til 5. desember 2011.

Nánari upplýsingar veitir Ásta María Reynisdóttir í 
síma 545 9500 eða í tölvupósti á asta.reynisdottir@
mrn.is

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
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Toyota Landcrusier 2007 120 GX, 
Diesel, sjálfskiptur, 7 manna, húddhlíf, 
filmur og dráttarbeilsi. Ekinn um 80 
þús. Ásett verð 5.990.000. Staðgreitt 
5.490.000 . Skoða skipti á ódýrari. 
Fallegur bíll. Uppl. í síma 7768823

Toyota Landcrusier 120 GX. Sjsk. Diesel, 
Ekinn 67.000 2008 árgerð. Ásett verð 
6.790.000 fæst staðgreitt á 6.390.000. 
Uppl. í síma 6600288

PORSCHE CAYENNE TURBO árg 2008 
ekinn 94 þús. Einn sá allra flottasti 
með öllu! 550 hestöfl, bakkmyndavél, 
DVD, leður, 21” dekk. loftpúðafjöðrun, 
ofl. ofl. ofl. Verð. 12.900.-þús. Tilboð 
staðgr. 10.500.þús. Skoða skipti. Uppl í 
síma 699 2011

VW Caddy árg. 2005 bensín, ekinn 
82þús, verð 890þús, engin skipti. Uppl. 
í síma 8981398

Til sölu Citroen Berlingo árg.2003 
ekin 172.000 Skoðaður 05/12 Verð . 
470.000 Upplýsingar S:697-3390

Toyota Landcrusier 150 GX. Sjsk. Diesel, 
Ekinn 36.000. 2010 árgerð. Ásett verð 
8.690.000 skoða skipti á ódýrari. 
Möguleiki á 80% láni. Uppl. í síma 
7768823

Til sölu Land Cruiser 100 ‘04. Ek. 178 
þús. Disel. Tölvukubbur. Vel með farinn 
bíll. S. 824 1125

Til sölu Skoda Suberb árg 2007, 
ekinn 56þús km. Sjálfskiptur. Ný 
yfirfarnar allar bremsur. Er á nýlegum 
heilsársdekkjum og sumardekk fylgja 
með. Ásett verð kr. 2,3mkr. Upplýsingar 
í síma 693 1307

OFURTILBOÐ
Benz E200 Avantgarde ‘04. Ekinn 
109.000, sjálfssk. Ásett verð 3.990 - 
Tilboð 3.390. Uppl. í síma 849-6559

Toyota Carina 2.0 Gli árg.94. Ek. aðeins 
188 þús, gott lakk, ssk. Verð 320 þús. 
Uppl í síma 892 2434

Skoda Octavia 4x4 Combi Amb. TDI, 
2010 árgerð, DIESEL, beinskiptur ekinn 
39.000 Möguleiki á 80% láni. Ásett 
verð 3.690.000 sími 8580404

Til sölu Range rover 4.0 árg 1998. Ekinn 
123.000 km. Flottur bíll. Tilboð 550.000. 
Skiptiverð 850.000. Skoða öll skipti. 
Bíllinn er til sýnis á bílasölunni Bílaland 
á uppi á Höfða. Uppl í síma 8585136

Nissan Note 1600 cc. sjálfskiptur, 
ekinn aðeins 16.000 km, sumar og 
vetrardekk. Verð 1.990 þús. Stgr. Uppl 
í síma 698 8888 / 696 1111. Bein sala.

Toyota Rav4 ‘02. Ekinn 168 þúsund. 
Verð 990 þúsund. Upplýsingar í síma 
849 8184

Smart bill til sölu árg.99 ek.80þús.
Góður bill í snattið. Verð 500 þús. S: 
774 4666

Til sölu Nissan Navarra árg 2008, 33” 
breyting (Art. truck), sjálfsk., leðurkl., 
topplúga, cruise control, dráttarkrókur, 
tjakkfestingar, ekinn 48þ. Verð 4.6 þ. 
Uppl. s 864-7917

Subaru Legacy 4X4, sjálfskiptur, nýsk. 
03/2008, sumar og vetrardekk fylgja, 
ekinn aðeins 67 þús. Ásett verð 
2.900.000. Tilboð 2.590.000. Skoða 
skipti á ódýrari bíl uppl. í síma 8580405

Til sölu: Toyota Landcruiser 120 VX 
dísel 2008 ekin 76,000km. Topplúga, 
dráttarbeisli, húdd og gluggahlífar ofl. 
Einn eigandi, topp viðhald, dekurbíll 
!! Verð 7,390,000- Upplýsingar : 893-
4665 eða 852-2422

Til sölu Toyota Avensis Sol árg. 2005, 
ekinn 135þ, 1800 beinsk., ath skipti á 
ódýrari eða gott staðgreiðsluverð. Uppl 
s 896-1339

Til sölu WV Transporter 4x4, VSK 
bíll, 06 árg, ek 154 þús, vél 2,4, bsk, 
mikið endurnýjaður bíll í topplagi. 
Upphækkaður, dráttarkrókur. Verð 
1650 þús. Uppl. 8991041.

Til sölu Toyota Avensis árg. 1999, ekinn 
198þús. Ný yfirfarinn, ný tímareim, o.fl. 
Bíll í góðu standi. Verð 590þús. Upplýs. 
í síma 861-3606

Til sölu VW Transporter 4x4 árg 2007. 
Diesel vsk bíll. Ek, 111þús. Verð 2,6 mill. 
Uppl. í s. 899 3844

Til sölu Opel astra árg.’99. Ek 170 þús. 
Verð 390 þús. Uppl í s. 660 1380

Til Sölu Toyota Caringe 2.0 árg. 95, ek. 
186 þkm. Ný tímar. Nýsk. 12. V. 290 þ. 
Uppl. 615 0057

Til sölu Kangoo árg. 99. ek. 150 þ. V. 
280þ. Mitsub, Carisma árg. 98, ek. 189 
þ. V. 310 þ. Mitsub. Pajero sp. árg. 01 
ek, 3L bsk. bensín. Ný naglad. rafg. ofl. 
Cherokee árg. 94, 2,5L bsk. ek. 186 þ. 
Allir nýsk. í góðu lagi. Uppl. 897 9252

Til sölu Golf 4 árg. ‘98 ek 130 þús km. 
Ný skoðaður í frábæru standi 350 þús. 
Uppl. í síma 848 2864 eða 587 8614.

Grár Toyota Yaris árg. 2006, ekinn 110 
þ.Gott viðhald. Kr. 1.200.000 Uppl. í 
síma 867-2685

Nissan Terrano slx., bensín, árg. ‘97, 
beinsk., 240 þkm. Góður bíll, 400þ, 
8945210

TILBOÐ Hummer H3 Verð aðeins 
2.790. Árg 2006. Ekinn 70þ.m. Uppl. í 
síma: 8696066

 0-250 þús.

ný skoðaður og ódýr !!!
Hyundai Accent árg. ‘01, ekinn aðeins 
136þús. bsk., 3 dyra, ný skoðaður 
og í góðu lagi, ásett verð 420þús. 
Tilboðsverð aðeins 290 þús., uppl í s: 
659-9696.

Sparigrís Tilboð 250 þús!
HYUNDAI ACCENT árg’98 ek 145 
þús,3ja dyra beinskiptur,skoðaður 
2012, eyðir litlu! Ásett verð 320 þús 
Tilboð 250 þús! s.841 8955

Eyðslulítill og skoðaður
WW Polo árg. 1997. Keyrður 125þ. Verð 
200þ. Uppl. 847-6578

Hyundai Elantra WAGON árg. ‘96, 
bsk, sk. ‘12. Ek. 157 þ.km (skipt um 
tímareim og allar bremsur í 140 þ. km). 
V. 130 þús. S. 866 3884.

BMW árgerð ‘98. Ekinn 260 þ. Skoðaður 
‘12 og er i topp ástandi. Ásett verð 430 
þ.Tilboð á 270 þ. S.847 5732

Subaru Forrester ‘98, ek. 235 þ. sk. 
2012, sjálfsk., 4x4, dráttarkrókur. 
Tilboðsverð 250 þús. S:8957540

 250-499 þús.

Audi A4 árgerð 2000. Talsvert 
endurnýjaður góður og sparneytinn. 
Upplýsingar í síma 6648110

2 góðir
Astra 1,2 ‘01. 4 dyra. Ek. 195 þús. Verð 
420 þús. Safira 1,6 ‘00. 7 manna. Ek. 
154 þús. Verð 499 þús. S. 692 9272

Til sölu Hyunday Accent árg.’99, v. 
330þ. Sparneytinn bíll. s. 898 1467.

Hyundai Sonata - 390þ
Ssk. vökvastýri og leðursæti, ek. 
156.000 km. Gott eintak. 
Tilboðsverð kr. 390.000,- 
Uppl.í síma 894-7616

Sjálfskiptur !!!
Hyundai Sonata 2.0 árg ‘98, 
ekinn aðeins 140þús, skoðaður 
2012, sjálfskiptur, álfelgur, 
góður bíll sem að lítur vel út og 
er gott að keyra, verð: 420þús, 
Tilboðsverð aðeins 290þús stgr, 
s:659-9696

Ódýrari bílar frá öllum helstu framleiðendum. www.islandus.is — Sími 552 2000 

Til sölu
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 500-999 þús.

Nissan Primera árg. 02, sk. 02, ssk. ek. 
96 þ. Reyklaus bíll. Uppl. 863 6060

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

Tilboð
Landrover Freelander árg. 2000, ek. 
160 þús, 1800 vél, nýleg tímareim, bs, 
5 g, nýsk, ‘12. Sumar og vetrardekk. 
Tilboð 650 þús. Skoða skipti á ód. S. 
659 3459. VISA/RAÐ

Grand Cherokee. Árgerð 2000.Ekinn 
90 þús Verð 850 þús Frekari uppl. s 
8967730

Sálfskiptur 4x4 TILBOÐ 
590 ÞÚS!

 SUBARU LEGACY 4X4 árgerð 2000 
ek.163 þús, sjálfskiptur,skoðaður 
2012,góður bíll í topp standi og lýtur 
vel út! ásett verð 690 þús TILBOÐ 590 
þús! s.841 8955

Subaru Legacy ‘02, Ek 157 þ, ssk, filmur, 
FJARSTART, góð nagladekk Góður og 
traustur bíll. Sími 861-6646 og finnur@
ulvesund-elektro.no

Citroen C1. 2006.Beinskiptur. Ek 
68þús. Verð: 890þús. Sími 6612859 
email uds1@hi.is

Til sölu Subaru Legacy 4.WD sj.sk. 
ekin 122 þús. km. Dráttarkúla, nýleg 
tímareim, sumar- og vetradekk á 
felgum. Upplýsingar í síma 6992308 
Verð 1.000.000

BENZ C220 árg. 96 e. 230þ, Ný 
skoðaður og í góðu standi. Verð 
600þ. Uppl. 8931128 Arnar eða +47 
90479083 Óskar

 1-2 milljónir

Lítið ekinn!
SAAB 9-3 TURBO, árg 2006, ek 47þ, 
ssk, leður, bensín, v. 1.850.000, s: 
6177770

FORD EXPLORER 2004 SPORT TRACK. 
EK:114.000. Ásett verð 1,7 milljón eða 
tilboð. Uppl. í síma 8599657.

 2 milljónir +

Til sölu Kia Sorento árg ‘05. Ekinn 72 
þús, ný vetrardekk, dráttarkrókur. Uppl. 
8688354, Andri.

Grand cherokee ‘05, ekin 88.000km 
til sölu. Skipti koma til greina á ódýrari 
bíl. upplýsingar á ford@centrum.is eða 
8965120 Heimir

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
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.

Bíll óskast. Greiðslugeta 60 þúsund. 
S. 867 2452

Óska eftir bíl 25-250þús 
á borðið !

Óska eftir bíl fyrir allt að 250þús. 
staðgreitt, fólksbíl eða smábíl. Má 
þarfnast lagfæringar. Uppl. s. 691 9374.

Leita að Saab 9000 Turbo (eða bara 
9000) ‘86-’92 eða Mercury Topaz ‘87 til 
niðurrifs. s: 695 3790

 Jeppar

Hummer H-2 árg. 2003, ekinn 102.000 
km. Mjög vel með farinn, óska eftir 
tilboðum eða skoða skipti á Ram 3500 
s: 896-0378 Jói Þórðar

Musso ‘97, 3.2 L, ek 165þ km, sjálfsk, 
dr krókur, sk 2012, 31” dekk, CD. Gott 
ástand. V. 290þ. S.8981420

Nissan Patrol 2000 39/44” Ekinn 
210Þ. vél 85km. Old Oman gormar 
og demparar, hlutföll. loftdæla. læstur 
f/a. Ægis lokur. 44” DC á felgum með 
bedlock. 39.5 Irok. Auka tankur, kassi 
aftan. Zenon aðalljós. Nýir kastarar. 
spiltengi. Snorkel. Fátt í þessum bíl sem 
ekki er búið að skipta um eða yfirfara. 
Verð 3.6 milljónir. Uppl. í s. 617-5460

Til sölu einn flottasti 38” Hilux 
landsins(10/2003) ek 130 þ. mikið 
breyttur t.d. framhásing og lengt 
hjólabil og o.m.fl. í toppstandi. V 3.780 
þ. Uppl: 863-7020

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX 
árg. 2004, 33” breyttur hjá Arctic 
Trucks, einn eigandi, ekinn aðeins 61 
þús,sjálfsk, dísel, ekkert áhv, litað gler, 
ný 33” dekk á 17” felgum, TOPP EINTAK. 
Verð 4.450 þús. Möguleiki á uppítöku 
á bíl í topp standi á verðbilinu 1.500-
2.500 þús. Uppl. í 820-7333 eða í 
hans3232@gmail.com

SKOÐA SKIPTI
Toyota Land Cruser 120GX nýsk. 
26.06.2004,dísel bíll, ek.138 
þúsund,beinskiptur ( eyðir 9-10 lítrum 
innanbæjar)krókur, filmur, sk. 2012, 
Verð 3.790 þúsáhvíl 2.335 þús, skoða 
skipti. Uppl S: 693-5053

Nissan Terrano árg. ‘99 Diesel, sjálssk. 7 
manna, skoðaður, í góðu viðhaldi. Verð 
620þús. Uppl. s. 896 3642

Hyundai Sonata í fínu standi. Árg. 
‘99, ek. 204Þ. V. 350Þ. Uppl. i síma 
8946986.

 Sendibílar

Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Vespur

Continental Conti Winter 
TS810S vetrard.

255/35 R18 og 255/40 R18 - 2.stk af 
hvoru. Keyrð ca. 10 þús. selst 4.saman 
á hálfvirði kr. 120.000,- Uppl. s. 665 
1710

 Mótorhjól

Yamha WR 450-06. Götuskráð. Gott 
hjól í toppstandi. Ásett verð 440 þús. 
Gerðu tilboð. S: 893 0777

 Fjórhjól

14”álfelgur 27”itp dekk Til Sölu verð 
60.000kr uppl. í s. 822 1717

 Hjólhýsi

Til sölu Hobby 560 Excelsior leður á 
sætum flatskjár dvd o.fl Uppl. 892-9260

 Vinnuvélar

 Lyftarar

 Bátar

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

Grásleppunet til sölu
Til sölu felld og ónotuð grásleppunet á 
hálfvirði. Alls um 80 net, seljast í einu 
lagi. Upplýsingar í síma 856-3699

 Aukahlutir í bíla

Hágæða bilanagreinar 
o.fl til sölu

Erum með landsins mesta úrval af 
bilanagreinum, lyklakóðurum og flestu 
öðru sem snýr að bifreiðaverkstæðum 
og einstaklingum. Kynntu þér 
vöruúrvalið á www.bilaskannar.is ef 
einhverjar spurningar vakna, endilega 
hafið samband í gegnum heimasíðuna 
og við munum hafa samband. www.
bilaskannar.is

 Hjólbarðar

Nagladekk Cooper 235/65R17 (notuð 
einn vetur) og 17” álfelgur (passa á 
Volvo XC90). Verð 200 þúsund. Uppl 
síma 897-2050

Til sölu 4 stk. Toyo harðskelja dekk 
185/65x15 ný, einnig 15” felgur sem 
passa á Kia jeppa ofl. bíla. s. 617 7223 
og 566 7960

Michelin naglad. á stálfelgum 195-
70 R14, notuð 1 vetur V 60 þús. S. 
8200878

Til sölu 4 nagladekk 185/65 R14 og 4 
heilsársdekk 205/70 R15 góð dekk. S. 
863 9075

 Varahlutir

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

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

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.

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.

Á hluti í Golf ‘05, Astra ‘00, Safira ‘03, 
Almera ‘03, Yaris ‘00 og Micra ‘99. S. 
692 9272

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

Tek að mér þrif í heimahúsum. Uppl. í 
s. 821 6184.

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

 Garðyrkja

 Bókhald

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

Bókha ld-á rs re ikn ingar- f ramtö l -
VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun 
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977 
www.fob.is fob@fob.is

 Málarar

Löggiltur málarameistari getur bætt við 
sig verkefnum. Sími 6601787

Málarar
Alhliða málingarþjónusta, hagstæð 
verð í boði. S. 823 8547.

Málarameistari getur bætt við sig 
verkum. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í 
s. 661 9046.

Málari getur bætt við sig verkefnum. 
inni og úti málun, viðgerðir og sérhæður 
í sveppahreinsun. uppl.s 6919621

 Búslóðaflutningar

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

Námskeið

Til sölu
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 Húsaviðhald

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.

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

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

 Tilboð ókeypis
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

Hreinsa þakrennur
Laga ryðbletti á þökum og tek að mér 
ýmis smærri verkefni. Uppl. í s. 847 
8704 eða manninn@hotmail.com

Topp Verktakar ehf
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

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. 
S. 867 7753.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og 
trésmíði, nýsmíði á gluggum og ísetningu. 
Föst tilboð eða tímavinna. S. 616 1569.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 899 4254.

 Tölvur

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

 Spádómar

Spásími 908 7000
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 18-24 S. 863 1987 visa/euro.

Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Trésmíði

Tveir smiðir með meistararéttindi geta 
bætt við sig verkefnum s.s viðhald, parket, 
inréttingar, nýsmíði ofl. S. 898 9602.

Smiðir geta bætt við sig stórum 
sem smáum verkefnum. Tilboð eða 
tímavinna. Uppl. í s. 856 5555.

 Viðgerðir

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-0150

Green-house
Glæsilegur danskur kvennfatnaður. 
Tvær flíkur á verði einnar af eldri vöru.
Opið í dag 10-14 
Bjóðum einnig upp á heimakynningar.
Frekari upplýsingar í s:7772281/5881258 
Green-house Garðabær.

Býð upp á hagkv. vefsíðugerð fyrir einst. 
og smærri fyrirtæki-www.710lausnir.
com

 Til sölu

Gámur
til sölu, 18 fm. Með WC. 3 fasa rafmagn. 
Starfsmannaskápar. Uppl. í s. 612 5458

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar á 
leiði. Smásala. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
S. 554 0661, 897 4996 & 699 2502. 
Opið virka daga 8-18 og lau 10-16.

Lítið notað rúm frá Betra Bak. Tegund 
Hollandia heilsudýna, breidd = 1.20 
lengd = 200 Selst með góðum afslætti. 
Uppl. s. 695 2918

Mjög glæsilegur kanadískur Model 
minkapels með áfastri hettu nr. 14 til 
sölu. Uppl. í síma 869 1139

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

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

Kompudagur verður í félagsheimili 
Sjálfsbjargar að Hátúni 12 
(sunnanmegin) laugard.5. nóvember 
2011 kl.12-16:30. Allt mögulegt til sölu, 
frá handavinnu til handklæða; gerið 
góð kaup! Flóamarkaðsstemming.

Til sölu er 20f gámahús með 2 gluggum 
og hurð. Selt á hálfvirði. Uppl í síma 
893 1986

Til sölu 40 feta gámur með ljósum og 
tenglum. Staðsettur á Akranesi. Verð 
240 þús. án vsk. Uppl. í s. 693 1424

Geymsluskúr 6 fm til sölu. Allar uppl. í 
síma 8213770

Nýr prentari 8þ, Lg ryksuga 1600w 5þ, 
Microfiber ego decor sófasett 2+1+1 
hægt að þvo 45þ, kommóður úr tekk 
vöruhúsi 2stk 4,5þ stykkið, ryksuga 
með innbyggðri handryksugu 5þ. S. 
775 0324.

Iðnaðarsaumavél, loftpressa, 
hnappavél, 2 skurðahnífar, 
nocakklippur, 100m húsgagnasnúra. 
Allt á að seljast. S. 6969350

 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.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

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

 Hljóðfæri

Einstök harmonika 
til sölu!

Golden Cup 96b, 2009 módel og lítið 
notuð. Verð aðeins 110.000 kr. Ívar Örn 
Sími 615 4349

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

 Húsgagnasprautun Gjótuhrauni 6 
Hafnarfirði Sími 555-3759.

Óska eftir gólfslípivélum. Þurfa að vera 
í lagi. Vinsamlegast sendið upplýsingar 
á valdimargeir@gmail.com

Lagerhreinsun
Gólfdúkar frá 500kr. pr,fm. Innihurðir frá 
15.000kr stk. Gólflistar og frágangslistar 
mjög gott verð. Harðviðarval, Krókháls 
4 sími 567 1010

Innihurðir á góðu verði
Eigum nýjar hvítar 80 x 200 innihurðir 
með karmi (20cm breiðir) og gerektum 
á aðeins 24.900 með vsk. 2 stk 
eldvarnarhurðar úr járni st. 76X208 m. 
hurðarpumpu og skrá. 

 Verslun

Það er dyggð að spara!
Úrval af nýjum vörum!

Líkamsræktartöðvar og 
Íþróttahús ATH!

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

 Heilsuvörur

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.

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Gott nudd - 105 Rvk/
Hlíðar

Bíð upp á gott nudd. Afslappandi og 
gott umhverfi. Kem einnig í heimahús. 
Opið til 21 á kvöldin. S. 894 4817.

 Snyrting

TANTRA NUDD
Snerting heilar líkaman og sál. Ekta 
vígsla í leyndardóma Tantra með Tantra 
nuddi. Einstæð upplifun fyrir pör, konur 
og karla. Nálægt Foldatorg. Tímapöntun 
nauðsynleg. Sími: 698 8301 www.
tantra-temple.com

EKKERT SEX NUDD,

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. 

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

 Húsgögn

Barnarúm
Vönduð íslensk framleiðsla. Hægt að 
fá í ýmsum litum. Uppl. í s. 845 4096

 Til sölu. Vel með farið sófasett 3+2+1, 
með gráu pluss-áklæði og sófasborð 
stærð 85 x 150 cm. Selst ódýrt. 
Upplýsingar í símum 849-8335 og 483-
1234.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

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

Afmæli
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 Dýrahald

Dreymir þig um fallegan 
hund

Glæsilegur 5 vikna hvolpur úr goti 
Stefsstells Móu og Stefsstells Skrúðs. 
Foreldrar marg sýndir og verðlaunaðir 
fulltrúar íslenska fjárhundsins í HRFÍ. 
Uppl. hjá Maríu í s. 893 0400

Gallerí Voff hundaskóli-fagmennska í 
20 ár. Það er aldrei of seint ! og það 
er alltaf gaman. Námskeið fyrir hunda 
7mán og eldri hefst þri 8. nóv. Uppl í 
S:5667368 /8622006

Hreinr. Golden Retriever hvolpar t. 
sölu. Afh. 8v nóv. Örm. Spraut. Ættbók. 
hilmargolden.123.is S. 698 0110 eða 
899 2988.

HRFÍ CHIHUAHUA
Hvolpur til sölu, snögghærður rakki 
með ættbók frá HRFÍ, örmerktur, 
bólsusettur og heilsufarsskoðaður. 
Tilbúin til afhendingar. Uppl. í s. 844 
2728.

HRFÍ LABRADORHVOLPAR TIL SÖLU 2 
EFTIR - HAGSTÆTT VERÐ. 825 6437; 
brich@simnet.is

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

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.og stúdíó 
Funahöfða 17a -19 Rvk og 
Dalshraun 13 Hfj M/ baði. 

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

Room for rent 1-2 person and 
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk 

and Dalshraun 13 Hfj Whith 
Bath, kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Um 12fm herb. í kj. Jörfabakka, ásamt 
4 fm geymslu, VC. V. 30 þ. 43 fm studíó 
við Urrðarholt, í Mos. Verð 70þ. Mail 
se1@internet.is

Tveggja herb. íbúð til leigu á Álftanesi. 
Fullbúin húsbúnaði. V. 95 þ. Uppl. 
690 9067

Til leigu 65fm íbúð í Goðaborgum 112 
Rvk. 120 þús pr, mánuð. 

 Uppl. í s. 896 6655

Íbúð til leigu
5 herbergja íbúð til leigu í 
Norðlingaholtinu. Leigist á 190 þúsund. 
Laus 1. desember. Upplýsingar í síma 
777 6409

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Góð 4ja herb. íbúð til leigu á rólegum 
og góðum stað í Árbæ. Leigist frá 10. 
nóv. Verð 170 þ.pr.mán. Nýtt parket. 
Fyrirframgreiðsla æskileg. Reglusemi. 
Áhugasamir sendi svar á: josakco@
gmail.com

Til leigu 2. herb. íbúð í v.bæ kóp. Laus 
strax. Uppl. í síma 863 7760.

Vesturbær
Til leigu herb. með aðg. að eldhúsi og 
þvottavél í 101. Uppl. 892 9512

Til leigu er 2.herb. ný íbúð á 2. hæð 
í iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði. Leigist 
aðeins reglusömum Íslendingum. 
Verð 112þús á mánuði með hita og 
rafmagni. Uppl í síma 893 1986

4 herb. íbúð 106fm. Kópav. 200 Laus 
1. des. V. 140 þ. vera með bankatry. 
Uppl. 660 0550

Til leigu vesturbæ Rvk. 8 herb. íbúð 
+ bílskúr í tvíbýli. Laus 1. des. 2011. 
Langtímaleiga. Uppl. í s. 865 9611.

Til leigu 2ja herb. íbúð í Hamraborg. 
Laus 1. des. uppl. 691 0171

 Húsnæði óskast

Einstæður faðir með 2 börn óskar eftir 
4 herb. íbúð í hfj. Uppl í s. 897 8919

23 kvk í námi leitar að studio/2herb 
miðsvæðis, greiðslugeta 85þús max 
S:8236780

Óska eftir litlu geymslu húsnæði á 
höfuðborgarsvæðinu í nokkra mánuði 
til að geyma bækur. S. 895 8582

Viltu góðan leigjanda? Hjúkrunarfr. búin 
að vera búsett erlendis vantar góða 3. 
herb íbúð sem fyrst á höfuðborgarsv. 
Er róleg snyrtileg og með góða vinnu. 
Uppl. í síma 8992268 eftir hád. á 
sunnud. 6. nóv.

 Fasteignir

Leiguskoðun við leigubyrjun og við 
leigulok er góð vörn fyrir leigutaka og 
-sala. skodunarstofan.is S. 5877120 og 
821 4620

 Sumarbústaðir

Stórt sumarhús 
til leigu í Grímsnesi!

Gistiaðstaða f. 10-12 manns. 
Helgarleiga 60þús. sun-föst 5 nætur 
75þús . Heitur pottur og sauna. Uppl. 
898 1598 sjá heimasíðu og myndir á 
www.sumarhus.edicypages.com

 Geymsluhúsnæði

Tökum í geymslu tjaldv- felli- hjól- 
Pallhýsi- húsbíla- mótorhjól- fjórhjól- 
kerrur. S 8671282

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Geymi tjaldvagna, 
fellihýsi og búslóðir.

Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu. 14 ára 
reynsla. Í símaskrá ja.is undir: geymsla 
asgeirs eirikssonar ehf. Uppl. 897 1731 
klettar@heimsnet.is

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

 Gisting

TIL LEIGU - ÞINGHOLT

Falleg 3ja herbergja íbúð í 
miðbæ Reykjavíkur til leigu. 
Íbúðin leigist með eða án 

húsgagna í 1-7 mánuði. Verð 
145.000kr per mánuð.

Nánari upplýsingar 
í síma 824 5003.

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Gott verð, dags, viku- og 
mánaðarleiga. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

Ódýr gisting - Akureyri
Frábær staðsetning, fullbúin 5 manna 
íbúð. Mjög hugguleg og ódýr. Sími 
770 5018

 Atvinna í boði

THE ENGLISH PUB - 
Hafnarfirði

Dyraverðir óskast 20 ára og eldri. 
Íslenskukunnátta skilyrði, með góða 
þjónustulund. Uppl. s. 867 5910

Leikskólinn Vinaminni.
Laus er til umsóknar 100% 
staða starfsmanns, einnig 

laus 100% staða Iðjuþjálfa/
Þroskaþjálfa í leikskólanum 

Vinaminni Asparfelli 10 
111 Reykjavík. Leikskólinn 

Vinaminni er sjálfstætt 
starfandi skóli. Í starfinu 
er lögð aðaláhersla á að 

efla félagsfærni, samskipti, 
sjálfstæði og sjálfsvitund 
barnanna. Æskilegt er að 

viðkomandi hafi reynslu af 
leikskólastarfi eða vinnu með 

börnum.
Nánari upplýsingar hjá 

Sólveigu leikskólastjóra sími 
8618055 og 5870977

Gallery Restaurant - Hótel Holti leitar 
eftir þjónum og fólki með reynslu af 
þjónustustörfum. Mikil og skemmtileg 
vinna er framundan í kringum 
jólagleðina og nóg að gerast ! Umsóknir 
sendast á gallery@holt.is

ISS óskar eftir starfsfólki
Vinna í virkjun, unnið er 7 daga 

og frí í 7 daga. Viðkomandi 
þarf að sinna ræstingum, 

þvotti og tilfallandi aðstoð 
í mötuneyti. Verður að vera 

íslenskumælandi. Umsókn er 
hægt að fylla út á heimasíðu 

ISS, www.iss.is eða á skrifstofu 
ISS að Austurhrauni 7, 210 

Garðabæ.
Nánari upplýsingar gefur 

Starfsmannstjóri, siggah@iss.is

Tískuvöruverslunin 
ZayZay í Smáralind

óskar eftir jákvæðu starfsfólki 
með ríka þjónustulund í 75% 
starf, inní því er unnið aðra 
hverja helgi, einnig vantar 

okkur helgarstarfsfólk, aðeins 
konur yfir þrítugt koma til 

greina.
Umsóknir sendist á 

kristjanfreyr@hotmail.com

Vantar strax bílstjóra/sölumann til 
dreifingar á vörum fyrir fyrirtæki í 
matvælaiðnaði. Uppl í s. 867 1715

Rafverktaki óskar eftir rafvirkja á 
höfuðborgarsv. tímabundið/langtíma. 
Umsóknir sendist fyrir 11 nóv. á 
rafvinna@gmail.com

Vantar vandvirka og röska saumakonu. 
Uppl. í síma 552 1388 eða 897 7158

Starf í sveit
Vetrarmaður óskast á hrossabú á 
Vestfjörðum. Góð aðstaða fyrir menn 
og dýr en svolítil einangrun vegna 
ófærðar. uppl. 7700620, Árni

Au pair USA
Íslensk fjölskylda í Bandaríkjunum 
óskar eftir að ráða au pair. Umsóknir 
sendist Jóhönnu á joagp@hotmail.com

Bakarí
Vantar bakara í vinnu í bakaríi í 
Hveragerði uppl. gefur Almar s.663 
2326

Óska eftir starfsmanni til afgreiðslu í 
verslun á næturnar Starfsmaður þarf 
að vera 20 ára stundvís og snyrtilegur. 
Umsóknir sendist á ncs@ncs.is

Húsf. í Breiðh. ó.e. tilb. í að klæða gafla 
á blokk Uppl. gefur Jón í s. 868 8568

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

 Atvinna óskast

63 ára karlmaður lærður húsasmiður 
vantar vinnu. Margt annað kemur til 
greina. 844 7901, Guðmundur.

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

64 ára karlmaður óskar eftir að kynnast 
konu sem ferðafélaga, í útivist, leikhús 
og fl. Áhugasamar sendi á merkt „1946” 
á thjonusta@365.is eða sendi svarbréf 
á fréttablaðið.

Fasteignir

Fasteignir

Álakvísl 38

sunnudag kl. 15:00-15:30

Opið hús

[110 Reykjavík]
Björt og falleg 
endaíbúð á 2. 
hæð með sérinn-
gangi og stæði í 
bílageymslu.Verð: 28.500.000

Tegund: Fjölbýli   Stærð: 106,5 fm   Herbergi  4

Sími 519 0900

FR
U

M

Mosprýði 5

sunnudag kl. 16:00-16:30

Opið hús

[210 Garðabær]
Glæsilegt parhús 
á einni hæð ásamt 
tvöföldum bílskúr. 
Húsið er fullbúið 
að utan og pússað 
að innan.Verð: 46.000.000 

Tegund: Parhús Stærð: 229,9 fm  Herbergi 5

Sími 519 0900

FR
U

M
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Hafðu samband við Fyrirtækjasvið Pennans í síma 540 2050 eða fyrirspurn@penninn.is. 
Vertu jafnframt velkomin/n í verslanir okkar í Hallarmúla 2-4, Reykjavík eða Hafnarstræti 91-93, 
Akureyri. Söluráðgjafar Pennans eru fyrirtækjum innanhandar með faglega ráðgjöf og 
persónulega þjónustu.

ALLT SEM KLÆÐIR 
SKRIFSTOFUNA VEL
Penninn býður gríðarlega mikið úrval af stórum og smáum gæðavörum fyrir skrifstofuna. Jafnframt 
veitum við frábæra þjónustu og ráðgjöf varðandi rekstrarvörur, húsgögn og skipulag skrifstofunnar! 
Nýttu þér þægindin og pantaðu allt fyrir skrifstofuna á einum stað.
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Fyrirtækjasvið Pennans býður 
sérsniðnar lausnir f y r ir 
fyrirtæki og kappkostar að 

veita framúrskarandi þjónustu enda 
er starfsfólk okkar boðið og búið til 
þess að veita faglega og persónulega 
ráðgjöf,“ segir Ingibjörg Ásta Hall-
dórsdóttir, markaðsstjóri Pennans. 
„Vöruframboð Pennans er meðal 
annars á sviði skrifstofuhúsgagna, 
ritfanga og rekstrarvara. Fyrirtæki 
sem eru í heildarviðskiptum við 
Pennann njóta sérkjara hjá okkur 
og fyrirhafnarlausra viðskipta. Í 
hverjum mánuði eru góð tilboð og 
sérstakur glaðningur fylgir öllum 
pöntunum yfir 15.000 krónum auk 
þess sem frír akstur er innifalinn.“

Í verslunum Pennans er hægt að 
kaupa allt sem þarf til daglegs skrif-
stofuhalds og afþreyingar, eins og 
pappír, húsgögn, ritföng, tónera, 
kaffi, bækur, tímarit og fleira. Penn-
inn býður fyrirtækjum jafnframt 
að fá kaffi- og vatnsvélar í gegnum 
þjónustusamning. „Við val á vélbún-
aði er horft til áralangrar reynslu 
samstarfsaðila okkar í Te & kaffi 
en við leggjum metnað okkar í að 
bjóða bestu vélar og hráefni hverju 
sinni,“ segir Ingibjörg Ásta. Hún 
segir starfsfólk Pennans kenna á 
búnaðinn ásamt því að sjá um upp-
setningu og viðhald sé þess óskað. 

Ingibjörg Ásta segir f jölda 
fyrirtækja vera í daglegum viðskipt-
um við Pennann og hafa myndast 
góð kynni milli starfsfólks og við-
skiptavina. „Stærri og millistór 
fyrirtæki versla beint í gegnum 
fyrirtækjasviðið og fá því vörurnar 
sendar heima að dyrum.“

Ingibjörg Ásta segir að nú sé 

vinna í gangi sem miðar að því að 
gera vefverslun Pennans mun öfl-
ugri en þar er hægt að gera pant-
anir á f ljótlegan hátt sem send-
ar eru hvert á land sem er. „Í vef-
verslun okkar er hægt að fletta upp 
fjölbreyttu vöruúrvali, skoða lag-
erstöðu og leggja fram pantanir 
á einfaldan og f ljótlega hátt. Við-
skiptavinir geta fengið séraðgang 
og útbúið sína eigin körfu með sér-
völdum vörum og flýtt þannig fyrir 
næstu pöntun.“

Í dag eru tvær verslanir starf-
andi undir vörumerkjum Penn-
ans; önnur með áherslu á ritföng 
og rekstrarvörur en hin býður upp á 
fjölbreytt úrval skrifstofuhúsgagna. 

Á næstunni eru síðan fyrirhugaðir 
flutningar á fyrirtækjasviði og skrif-
stofu Pennans. Jafnframt mun hús-
gagnaverslun Pennans sem heyr-
ir undir fyrirtækjasviðið f lytja úr 
Hallarmúla 4 yfir í nýja húsnæð-
ið sem verður á Grensásvegi 11. Að 
sama skapi mun ritfangaverslun 
Pennans, sem hefur verið í Hallar-
múla 2, færast yfir í fyrra húsnæði 
húsgagnaverslunar Pennans, Hall-
armúla 4. „Nýja húsnæðið á Grens-
ásvegi 11 er mjög hentugt fyrir fyrr-
nefndar starfseiningar fyrirtækis-
ins og þessi breyting verður án efa 
mikil lyftistöng fyrir fyrirtækið í 
heild og mun stytta boðleiðir enn 
frekar.“

Allt fyrir skrifstofuna
Fyrirtækjasvið Pennans þjónustar fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum og kemur 
starfsfólk til móts við mismunandi þarfir og býður heildarlausnir fyrir hvern og einn.

Skrifstofurómans er sígilt og vinsælt viðfangsefni í kvikmyndum og 
vefsíðan filmcritic.com tók saman lista yfir tíu bestu kvikmyndirnar 
sem fjalla um ástarævintýri á vinnustað. Segir í samantekt um 
myndirnar að þær gefi þá hugmynd að það sé bara hið besta mál að 

láta eftir sér að rækta ástina á skrifstofunni, þótt margir yfirmenn í 
raunveruleikanum líti slíkt hornauga.

Í tíunda sæti listans er myndin No Reservations frá 2007. 
Catherine Zeta-Jones leikur þar yfirkokk sem á í ástar/
haturssambandi við undirmann sinn sem Aaron Eckhart 
leikur. Eins og vera ber í kvikmynd af þessu tagi sigrar ástin 
að sjálfsögðu og þau lifa hamingjusöm upp frá því. 

Mel Gibson og Helen Hunt eru stjörnurnar í myndinni í 
níunda sæti, What Women Want frá 2000, sem naut mikilla 
vinsælda á sínum tíma.  

Two Weeks Notice frá 2003 vermir áttunda sæti listans. 
Þar leika Hugh Grant og Sandra Bullock pólitíska andstæð-
inga sem auðvitað fella hugi saman í rás myndarinnar. Bæði 
eru þau þrautreynd í rómantískum gamanmyndum og klikka 

ekki hér frekar en endranær. 
Eldri myndir raða sér um miðbik listans: 7. Superman: The 

Movie (1978), 6. Broadcast News (1987), 5. Lover Come Back 
(1961) og 4. Working Girl (1988). Þriðja sætið eiga svo Tom 

Cruise og Renee Zellweger í myndinni Jerry Maguire frá 1996. 
Filmcritic.com kallar samband þeirra í myndinni „ferskt og laust 
við væmni“ sem sé kærkomin tilbreyting í myndum af þessu 

tagi. 
His Girl Friday frá 1940 krækir í annað sætið. Þar eiga Cary 

Grant og Rosalind Russell í stormasömu sambandi á ritstjórn 
dagblaðs, hann sem yfirmaður og hún sem fréttamaður og 

það sem flækir samskipti þeirra enn frekar er að þau eru fyrrver-
andi hjón. Filmcritic.com hrósar handriti myndarinnar í hástert og 
segir svona vel skrifaðan texta sorglega sjaldgæfan í kvikmyndum 
samtímans.

Hin umdeilda mynd Secretary frá 2002 situr á toppi listans. 
Myndin skaut Maggie Gyllenhaal upp á stjörnuhimininn en sam-
band hennar og James Spader í myndinni er eitt það óvenjulegasta 
og mest hrollvekjandi í kvikmyndasögunni að mati síðunnar.

Ástin blómstrar 
á skrifstofunni

Maggie Gyllenhaal í Secretary.
Two Weeks Notice

No Reservations

Í verslunum Pennans er hægt að kaupa allt sem þarf til daglegs skrifstofuhalds og 
afþreyingar; jafnt húsgögn, ritföng, tímarit sem og kaffi. Markaðsstjórinn Ingibjörg Ásta 
Halldórsdóttir og framkvæmdastjórinn Sædís Guðmundsdóttir taka vel á móti fólki. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Íslensk framleiðsla
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MILLI MÁLA
Sumir vinnuveitendur bjóða 
starfsmönnum aðgang að 
ferskum ávöxtum til að narta í 
milli mála. Þetta verður vissu-
lega að teljast talsverður lúxus 
en þegar upp er staðið kemur 
fyrirtækið trúlega út í plús. 
Útkoman verður nefnilega 
frískara og ánægðara starfsfólk 
sem skilar auknum afköstum 
og þarf sjaldan að taka sér 
veikindafrí.

VINSÆLASTA 
SKRIFSTOFAN
Fáir sjónvarpsþættir hafa 
slegið jafnrækilega í gegn 
og bresku þættirnir The 
Office sem fóru í sýningu 
árið 2001. Þættirnir eru í 
heimildarmynda stíl og fylgja 
samskiptum samstarfsfólks á 
skrifstofu sem á að fara að loka 
vegna niðurskurðar.

Ricky Gervais sló eftir-
minnilega í gegn í þáttunum 
sem upphaflega byggðu á 
hugmynd hans og vinar hans 
Stephens Merchant.

Merchant fékk Gervais í lið 
með sér við að gera stuttmynd 
til að koma sér á framfæri hjá 
BBC. Árangurinn varð slíkur að 
þegar yfirmenn BBC sáu stutt-
myndina réðu þeir þá félaga 
samstundis til að gera sjón-
varpsþættina og The Office 
varð að veruleika. 

BBC þurfti ekki að sjá eftir 
þeirri ákvörðun. Þættirnir 
sópuðu til sín verðlaunum og 
endurgerð þeirra í Bandaríkj-
unum varð álíka vinsæl og sú 
breska.

jafnvægi fyrir líkama og sál  •  heilsugjafavörur  •  gjafabréf

S k e i f u n n i  3 j  ·  S í m i  5 5 3  8 2 8 2  ·  w w w . h e i l s u d r e k i n n . i s

Yealink er að verða einn stærsti 

framleiðandi á SIP-símtækjum og leggur 

allan metnað í að vinna með sem flestum 

framleiðendum IPsímkerfa. Á heimasíðu 

Yealink er að finna leiðbeiningar um 

hvernig á að setja upp SIP-símtæki við 

flestar gerðir símstöðva, t.d. NEC, 3CX, 

Avaya, Broadsoft, TrixBox, Asterisk, 

Philips o.fl.

Yealink-símtæki

Boðleið Þjónusta ehf // Skeifan 3C // 108 Reykjavik // Sími: 535-5200 // bodleid@bodleid.is // www.bodleid.is

3CX er hugbúnaðarsímstöð sem keyrir 
á Windows stýrikerfi og er afar einföld í 
uppsetningu og notkun 

Hægt er að nota allar gerðir af SIP-símtækjum eða frían 
tölvu síma frá 3CX sem gefur þér möguleika á að sjá stöðu 
allra starfsmanna og símahópa, hægt er að gefa símtöl áfram 
með því að draga símtalið með músinni yfir á símtæki, taka 
upp símtöl, einfaldir möguleikar á símtalsflutningum, talhólf, 
hægt að hringja frá hvaða forriti sem er, Excel, Word, ja.is 
o.s.frv. Einnig er einfalt að tengja símstöðina við hvaða 
símafyrirtæki sem er í heiminum og hafa þannig möguleika á 
erlendu símanúmeri sem gefur möguleika á miklum sparnaði 
í símanotkun.

Helstu eiginleikar:

•  Tölvusímar með Myphone forriti sem gefur yfirsýn yfir stöðu símtækja 
og hópa.

•  Tölvusímar eru með innbyggt tunnel þannig að þeir tengjast hvar sem 
er ef internettenging er fyrir hendi.

•  Myphone forrit getur stýrt borðsímum.

•  Hægt að hringja beint í númer á heimasíðum, word, excel eða öðrum 
forritum.

•  Hægt að hringja beint frá Contacts í Outlook.

•  Hægt að láta Contact-skrá opnast þegar númer kemur inn (CRM við 
Outlook 2003, 2007 og 2010).

•  CRM plug við ýmsan annan hugbúnað eins og Microsoft Dynamic o.fl.

•  Hjálparsvörun, nætursímsvari og þrepaval, veldu 1 fyrir…2 fyrir …o.frv.

•  Möguleiki á að símstöð segi hvar viðkomandi er staddur í röðinni.

•  Mismunandi afgreiðsla símtala eftir stöðu símtækis sem hver starfs-
maður stillir sjálfur á einfaldan máta.

•  Talhólfsskilaboð koma í tölvupósti.

•  Möguleiki á allt að 80% ódýrari símtölum erlendis.

•  Hægt að hafa erlend númer í ýmsum löndum.

•  Einfalt að vera með útibú hvar sem er í heiminum, þarf einungis 
internettengingu.

•  SIP-hugbúnaður í farsíma með Android-stýrikerfi, iPhone og iPad. 
gefur möguleika á miklum sparnaði.

•  Öflugt skýrslutól til að skoða símsvörun.

•  Þjónustuvershugbúnaður, sýnir í rauntíma stöðu starfsmanna og 
símtöl á bið.

•  Hægt að láta stöðu starfsmanns breytast ef tölva hefur ekki verið notuð 
í ákveðin tíma.



Nýr og byltingarkenndur
fasteignavefur

Byltingarkennd leitarvél.
Notaðu google map.

Gríðarlega öflug 
leitarvél fyrir
kaupendur og leigjendur.

Fjölbreyttari, einfaldari
hraðari, nákvæmari
og skemmtilegri fasteignaleit.
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Njálsgata 104
105 Reykjavík
Snyrtileg íbúð í miðbæ Reykjavíkur

Stærð: 74 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1936

Fasteignamat: 16.050.000

Verð: 21.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR :Vel skipulagða 3 herbergja íbúð í litlu fjölbýlishúsi í miðborg Reykjavíkur.  Íbúðin
er á efstu hæð og skiptist í hol, hjónaherbergi, baðherbergi og eldhús og tvær rúmgóðar stofur.
Nánari lýsing. Komið er inn í parketlagt hol, úr holinu er gengið í allar vistarverur íbúðarinnar. Eldhúsið er með
eldri  innréttingu og dúkur á gólfi.  Baðherbergið er  flísalagt  með sturtu.  Stofurnar eru rúmgóðar og skiptast  í
tvennt annars vegar borðstofa og stofa með útgengi út á suðursvalir. Rennihurð er á milli stofanna og eru þær
með parketi á gólfi. Einnig er möguleiki að breyta annari stofunni í rúmgott svefnherbergi. Hjónaherberbergið
er rúmgott og parketlagt. Hægt er að ganga beint inn á baðherbergið úr hjónaherberginu. Eignin hefur verið
mikið  endurnýjuð.  Um  er  að  ræða  vel  skipulagða  og  bjarta  íbúð  í  miðbænum.  Stutt  í  Tækniskólann,
Austurbæjarskóla, sund, verslanir og ýmsa þjónustu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 15.00 - 15.30

899 6753

8622001

Móabarð 12
220 Hafnarfjörður
Góð sérhæð með frábæru útsýni

Stærð: 152,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1952

Fasteignamat: 21.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Remax Lind og Páll kynna: 120,6 fm MIÐHÆÐ í góðu þríbýli á Góðum útsýnisstað, ásamt 32 fm
bílskúr, samtals 152,6 fm2. Íbúðin er öll nýlega standsett.Nýuppgert eldhús og bað,3 rúmgóð
svefnuherbergi og möguleiki á því fjórða.Frábært útsýni. Allar nánari uppls gefur páll í síma 861-9300
eða pallb@remax.is og Þórarinn jónsson Lögg.fast.hdl sími 5107900

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

861 9300

Rekagrandi 1
107 Reykjavík
Góð eign óborganlegt útsýni

Stærð: 140,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 22,3

Verð: 31.900.000
Remax Lind og Páll kynna: Glæsileg 140,7 fermetra íbúð á þriðju & fjórðu hæð í fjölbýlishúsi með
bílgeymslu við Rekagranda í Reykjavík. Íbúðin er með 3 svefnherbergjum, fataherbergi og 2
baðherbergjum og stofu. Óborganlegt útsýni er úr þessari eign.Ákv góð lán upp á c,a 23.5M
Allar nánari uppls gefur Páll í síma 861-9300 eða pallb@remax.is og Þórarinn Jónsson lögg.fast.hdl
sími 5107900

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

861 9300

Þrastarás 57
221 Hafnarfjörður
Vönduð eign í alla staði

Stærð: 187,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003

Fasteignamat: 35.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.250.000
Remax Lind kynnir: Nýlegt og vel skipulagt 5 herbergja 187,7fm2 endaraðhús og þar af 24fm2
innbyggðum bílskúr,hannað af VA arkitektum.
Þetta er virkilega vönduð eign í alla staði og hefur ekkert verið til sparað í byggingu þessarar
eignar.Húsið stendur þannig að njóta má sólar allan daginn,að framan fyrir hádegi á trépalli og á baklóð
eftir hádegi.Lóðin er gróin og falleg, einstaklega gott útsýni er úr þessari eign.Allar nánari uppls gefur
Páll í sima 8619300 eða Þórarinn Jónsson sími 5107900.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

861 9300

Baugakór 20
203 Kópavogur
Björt og rúmgóð íbúð

Stærð: 105,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 19.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000
Einstaklega rúmgóð og falleg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð,  ásamt stæði í bílageymslu. Sér
inngangur af svölum, lyfta  í húsinu.
Flísalögð forstofa, fataskápur. Rúmgóð stofa, gengið út á suður svalir úr stofu. Eldhús með fallegri
innréttingu úr hlyni, borðkrókur. Tvö rúmgóð parketlögð svefnherbergi, fataskápar í báðum.
Baðherbergi er flísalagt, falleg innrétting, handklæðaofn. Flísalagt þvottahús innan íbúðar. Á stofu,
eldhúsi og herbergjum er hvíttaður askur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sigga@remax.is

Jóhanna Íris
Sölufulltrúi

johanna@remax.is

Opið
Hús

Opið hús laug. 5.nóv 2011 17-17:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

663 3219

662 1166

Vesturvangur 46
220 Hafnarfjörður
Fallegt einbýli, laust 1 des

Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Fasteignamat: 34.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
Fallegt einbýli með bílskúr. Laust til afhendingar 1. desember 2011.
Forstofa með flísum, fataskápur. Gestasalerni. Eldhús með dökkri innréttingu, borðkrókur. Inn af eldúsi
er stórt þvottahús, hurð út í garð. Rúmgóð stofa og borðstofa, stórir fallegir gluggar. Þrjú svefnherbergi,
öll parketlögð, skápar í tveimur (upphaflega 5 herbergi) Baðherbergi með sturtu og baðkari, flísalagt.
Undir bílskúrnum er stór geymsla, gengið inn í hana úr garði, sér inngangur. Stór garður.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sigga@remax.is

Jóhanna Íris
Sölufulltrúi

johanna@remax.is

Opið
Hús

Opið hús laug. 5.nóv. 2011 17:00-17:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

663 3219

662 1166

Bergþórugata 51
101 Reykjavík
Mjög snyrtileg íbúð á annari hæð

Stærð: 56 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1936

Fasteignamat: 11.700.000

Verð: 18.200.000
RE/MAX Senter kynnir æðislega 2. herb íbúð á annari hæð á góðum stað í 101. Mikið hefur verið gert
við íbúðina á síðustu árum. Eldhúsið var gert upp með nýrri eldhúsinnréttingu og tækjum. Nýleg gólfefni
á íbúðinni. Baðið er nýuppgert, flísalagt með ljósum flísum á veggjum og gráum flísum á gólfi. Stórt,
parketlagt svefnherbergi með góðum fataskáp. Falleg eign sem er þess virði að skoða. Frekari
upplýsingar veita Guðni og Ástþór lgf. í síma 696-6946 og Gudni@remax.is eða arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðni Svavarsson
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Gudni@remax.is

Opið hús á sunnudaginn kl 15:30-16:00 

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

4144700

696-6946
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Er eignin þín „gleymd" 
á fasteignamarkaðnum?

Hafðu samband við verðlaunaðan 
sölumann og fáðu að vita hvað hægt 

er að gera, það kostar ekki krónu.

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali

                                   senter@remax.is 
414 4706 

                                   

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Virðulegt hús við hliðina á Þjóðleikhúsinu

Skrifstofu og þjónustuhúsnæði 

Hús með mikla sögu á frábærum stað

Langtíma leigusamningur

Hverfisgata 21
101 Reykjavík

TIL LEIGU

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson 
lögg. fasteignasali 

throstur@miklaborg.is
sími: 897 0634

Við leitum að ...

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Nánari upplýsingar veitir

Ragna S. Óskarsdóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 892-3342
ragna@miklaborg.is

... stóru einbýli!
Vantar a.m.k. 300 m2 einbýli 
fyrir erlenda aðila.

Kröfur eru um gott útsýni og stóra, 
gróðursæla lóð.

Þau hús sem til greina koma verða 
skoðuð dagana 14. – 18. nóv nk.

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Um er að ræða mjög mikið endurnýjað og 
sjarmerandi einbýlishús með stórum bílskúr 
samtals 213 m2. Húsið stendur á einstakri 
2.150 m2 eignarlóð í frábæru umhverfi í 
Ölfussi, aðeins 3 km frá Selfossi.  
Eignin telur glæsilegt eldhús með útgengi út á 
stóran sólpall, stóra stofu, borðstofu, 3 rúmgóð 
svefnherbergi, tvö baðherbergi, forstofu, 
þvottahús og stóran bílskúr.
-Eigendur skoða skipti.

Eign sem sameinar kosti dreifbýlis og þéttbýlis
6. nóvember milli 15:30 og 16:30

Kvistás OPIÐ HÚS Á SUNNUDAGINN

2ja og 3ja herbergja íbúðir
frá 76 til 109 m² - Verð frá 19,9 millj.

Ferjuvað 13-15

sunnudagur 6.nóvember

OPIÐ HÚS Á MORGUN
frá kl. 14:00-15:00

Bjartar og fallegar fullbúnar án gólfefna í þessu vinsæla hverfi, 
Norðlingaholti. Frábær verð og tækifæri til að kaupa nýja íbúð 
á þessum eftirsótta stað.

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

OPIÐ HÚS Á MÁNUDAG

Vel skipulögð 3ja herbergja
Einstakt útsýni.
Stæði í bílageymslu.         
Laus fljótlega            Verð: 25,9 millj.

Rjúpnasalir 12 201 Kópav.

frá kl 16:30-17:00

Mjög vel skipulagt parhús
Frábær staður
Fallegt útsýni
Góðir sólpallar 
Skipti möguleg          Verð: 51,9 millj.

Háalind 2     201 Kópavogur

íbúð: 804

mán. 7.nóv

mán. 7.nóv
OPIÐ HÚS Á MÁNUDAG

frá kl 17:30-18:00



Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk
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Vikulega er dregið er úr 
innsendum lausnarorð-
um og fær vinningshafi 
gjafakörfu frá Te og kaffi 
að verðmæti 5.000 kr.. 
Vinningshafi síðustu viku 
var Soffía Gísladóttir.

Krossgáta
Lárétt
1. Át búðing að gengnum dómi (9) 
5. Sjá ekki bjálka (10) 
10. Hundskammar vegna ytra byrðis (7) 
11. Henging gengur hratt yfir þrátt fyrir 

storm (11) 
13. Otum vanga að undirstöðum sínum 

(10) 
14. Ber viðurnefni fjöldamorðingja (5) 
15. Kollur og steggir skipta um stöðu (9) 
16. Yfirgaf hjall á hnjánum (6) 
20. Fatta of lítið, borga of seint (7) 
21. Skyndiuppþot af fljótfærni (8) 
22. Rassmerki sannar að þetta eru 

glæpamenn (6) 
25. Losa um eyju, birtist skjólflík (9) 
27. Rek meðvitundarleysi tannlæknis til 

hermannanna (7) 
29. Leyfist að brúna vinina (6) 
30. Laus ára bendir til nísku (7) 
32. Tregur til vímu en rjóður sem gamall 

járnkarl (10) 
35. Eitt í Esjunni, annað í Vatnajökli, þriðja 

selur varahluti í Brautarholti (9) 
37. Rammir elta Equus í uppsetningu L.A. 

inn á markaðinn (12)  
38. Náum íþróttum, drepum uppá grínið 

(11) 
39. Skoði heimili og kæri (8) 

Lóðrétt  
1. Vildi standa við loforð um hreinsun en skrökvaði 

(8) 
2. Geymsla illa fengins fjár en trauðla verkfæra (7) 
3. Þeir skulu hundar heita, áfram jafnt sem aftur á 

bak (6) 
4. Ginum við sögum frá kjánum (6) 
5. Finn fantana í kofa frændanna Sáms og Tómasar 

(8) 
6. Köstuðum frá, létum aðra fá (8) 
7. Gler virkis til héraðshöfuðstaðar (10) 
8. Þar dvelur Lilli og lofar dagana (10) 
9. Samstæðir kjammar, ekki alvöru (8) 
12. Lykta húðir, litla grey? (9) 
17. Lemja ljóta sótt (8) 
18. Sætur ávöxtur verður feitur eftir hálfa öld (7) 
19. Lausung í byrjun, stöðugt að lokum og vel 

jarðtengt í heildina (7) 
20. Sé fimm huga frjálsa og óskylda (10) 
21. Guðrún bakaði svona fyrir fóstbróður Kjartans (9) 
23. Eins lappar (5) 
24. Má ekki aka honum í friði? (10) 
26. Kæmi því klæðlaus til leiðar að fá þessi aldin (7) 
28. Tala málið í landi hinna dimmrödduðu kvenna (9) 
31. Lítur af kennileiti og verður óð (7) 
33. Hlífum sæluhúsum (6) 
34. Svikull finnur enga ró á túr (5) 
36. Erindi um hálft hundrað brjóstmylkinga (4)  

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13

14

15

16 17

18 19 20

21 22

23 24

25 26 27 28

29

30 31

32 33

34

35 36

37

38 39

H R A K S P Á R F J A L L A L O F T S
Ó Ú B Æ L V

K L Á M H U N D U R A F L A K L Ó E
Y E Á R S K I
N N E I T U Ð U M B Ö G G L A S T
D E A Á R A N I

E I N K E N N I R S A R N N
Æ G D Æ M I G E R Ð I N

G A R G Ö N D Ý Y G S O I
Ó B R U R A G N A R Ö K K
Ð O K R L Ð Á K H
M O L L U M M E D I C I S L A U F A
Á A M A S I R L
L F L Ö S K U S T Ú T U R G L
M K S K T U U G
A F R Í S K R A O K A R T Ö F L U R
R O U N P T A Í

S P É U G L U N U M K L A K A N U M
P O M L R U

Ú R A N U S I V I T N I S B U R Ð U R

F E R S K V A T N

Vegleg verðlaun

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist nafn 
á afar mikilvægum félagskap. Sendið lausnarorðið fyrir 9. nóvember 
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „5. nóvember“.

Lausnarorð síðustu viku var 
ferskvatn.

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

Allar nánari upplýsingar gefur Þorgeir í síma 696 6580 eða á thorgeir@domusnova.is

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

Efstasund 71, 104 Reykjavík
Opið hús laugardaginn 5. nóvember kl: 15:00-15:30
Skemmtileg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð
í vel staðsettu þríbýli.
Eignin er mjög björt og getur verið laus fljótlega.

Verð: 21.5 millj.
Stærð: 78.5 fm 

Dimmuhvarf 13, 203 Kópavogur 
Opið hús sunnudaginn 6. nóvember kl: 15:30-16:00  
Fallegt og afar vel staðsett einbýli í Kópavogi. Íbúðarhlutinn er 308,0 fm, 
bílskúrinn 34,5 fm og sökklar fyrir hesthús/íbúð 90 fm. Lóðin er mjög stór 
eða um 1650 fm. Neðri hæð er fullklár án gólfefna en efri hæð er 
rúmlega fokheld. Skipti á ódýrari eign kemur til greina.

Verð: 58.7 millj.
Stærð: 432.5 fm 

OPIÐ
 H

ÚS

Álfaskeið 74, 220 Hafnarfirði 
Opið hús sunnudaginn 6. nóvember kl: 14:00-14:30  
Björt og falleg 4ja herbergja íbúð á annarri hæð í Álfaskeiði í Hafnarfirði. 
Íbúðin er mikið endurnýjuð og er 126,9 fm og bílskúr 23,8 fm.

Verð: 26.9 millj.
Stærð: 150.7 fm 

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

Austurtún 18, 225 Álftanes 
Tvílyft parhús í Álftanesi. Húsið er samtals 204,6 fm, íbúðarhlutinn er 
180,1 fm og bílskúrinn 24,5 fm.Húsið er fullbúið að utan og lóð 
frágengin. Að innan er húsið rúmlega tilbúið til innréttinga. 
Skipti á ódýrari eign kemur til greina.

Verð: 39.7 millj.
Stærð: 204.6 fm 

OPIÐ
 H

ÚS

Hraunbæ 86, 110 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 7. nóvember kl: 16:30-17:00  
Auðveld kaup, yfirtaka + lítil útborgun. Eignin er  laus strax. Ibúðin er 4ra 
herbergja í góðu fjölbýli í Hraunbæ. Íbúðin er á fyrstu hæð (gengið upp 
hálfa hæð). Greiðslubyrði um 70.000 kr á mánuði með 4,35% vöxtum. 
Verð: 20.9 millj.
Stærð: 98.2 fm

Hæðargarður , 108 Reykjavík 
2 herbergja íbúð á jarðhæð í Hæðargarði fyrir 60 ára og eldri.
Íbúðin er 65 fm og skiptist í andyri, svefnherbergi, baðherbergi, eldhús 
og stofu. Í húsinu er mjög góð sameign, mötuneyti, húsvörður og mikil 
þjónusta fyrir eldri borgara. 

Verð: 24.5 millj.
Stærð: 65 fm

Þorgeir Símonarson
viðskiptafr./sölufulltrúi
Sími: 696 6580



3.199.-
betra verð

2.499.-
betra verð

TROÐFULLUR DISKUR 
AF ÁÐUR ÓSÉÐU EFNI

EIN ÁSTSÆLASTA 
TEIKNIMYND 
ALLRA TÍMA 

LOKSINS KOMIN AFTUR!

 Í FYRSTA SKIPTI Á BLU-RAY SEM EINNIG 
INNIHELDUR DVD DISKINN!
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Inger Steinsson Inger Rós Ólafsdóttir Ólafur Örn Pétursson

ÚTFARARÞJÓNUSTA

Vönduð og
persónuleg

þjónusta

Sími: 551 7080 · 691 0919 · athofn@athofn.is · www.athofn.is

timamot@frettabladid.is

„Sigurður Árnason, tengdafaðir minn, 
orti um málefni líðandi stundar, þó ekki 
kvæði heldur var hann fyrst og fremst 
maður tækifærisvísunnar,“ segir Einar 
Sigurðsson, fyrrverandi landsbóka-
vörður, sem hefur tekið saman bókina 
Nú kveð ég þig Slétta. Hún geymir vísur 
eftir Sigurð Árnason frá Oddsstöðum á 
Sléttu (1890-1979) auk viðtals sem tekið 
var við hann áttræðan. Einar hefur líka 
skrifað inngang og skýringar sem auð-
velda lesendum skilning á því sem fram 
kemur bæði í kveðskapnum og viðtalinu. 

„Sigurður er eftirminnileg persóna 
og það vald sem hann hafði á mál-
inu er merkilegt því hann gekk aldrei 
í skóla. Lærði bara að lesa hjá fóstru 
sinni á Oddsstöðum og náði ótrúlegri 
færni í skrift og meðferð tungumáls-
ins sem hann virðist mest hafa numið 
af umhverfinu. Hann fékk skáldgáfuna 

í vöggugjöf og stundaði yrkingar eins 
og íþrótt, hafði næmt auga fyrir öllu 
sem var gamansamlegt og skoplegt og 
skemmti fólki með „vísu dagsins“ eins 
og hann kallaði það. Hann orti til hinstu 
stundar. Þess vegna heitir einn kafli í 
bókinni Elli kerling. Í honum er margt 
hnyttið en líka ýmislegt um æðstu rök 
tilverunnar og þar kemur fram bæði sið-
ferðilegur og trúarlegur strengur,“ lýsir 
Einar og fer með stöku. 

Ég elskaði lífið og æskuna heitt
og aldrei mig vantaði þorið;
Ég vildi að ég skuldina gæti nú greitt
guði við síðasta sporið.

Siguður átti heima á Oddsstöðum fram 
yfir þrítugt, kvæntist þá Arnþrúði 
Stefáns dóttur frá Skinnalóni og þau 
stofnuðu heimili á Raufarhöfn. Börn 

þeirra urðu fimm og auk þess gekk Sig-
urður dóttur Arnþrúðar af fyrra hjóna-
bandi í föður stað. Í ellinni dvaldi hann 
á heimili Einars og dóttur sinnar, Mar-
grétar Önnu, í Reykjavík, þar af í mörg 
ár blindur. 

„Meðan Sigurður var hjá okkur skrif-
aði ég á blaðsnepla vísur sem hann fór 
með, bæði gamlar og nýjar,“ rifjar Einar 
upp. „Þeim safnaði ég í skúffu en fyrir 
fjórum árum fékk ég viðtal á diski sem 
annar tengdasonur Sigurðar, Grímur 
M. Helgason, hafði tekið við hann. Ég 
skrifaði það upp og þá lifnaði sú hug-
mynd að gefa út þessa bók,“ segir Einar 
og botnar viðtalið: 

„Sigurður var frár á fæti alveg fram 
að því að hann varð blindur og gat ekki 
lengur farið hratt yfir. Svo var hann 
aðlaðandi persónuleiki og skemmtilegur 
samferðamaður.“ gun@frettabladid.is

EINAR SIGURÐSSON:  TÓK SAMAN BÓK MEÐ VÍSUM TENGDAPABBA OG VIÐTALI

MAÐUR TÆKIFÆRISVÍSUNNAR

MEÐ NÝJU BÓKINA „Meðan hann var hjá okkur skrifaði ég á blaðsnepla vísur sem hann var að fara með, bæði gamlar vísur og svo var hann 
alltaf að yrkja,“ segir Einar Sigurðsson, fyrrverandi landsbókavörður, um tengdaföður sinn, Sigurð Árnason. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

47 HELGA BRAGA JÓNSDÓTTIR  leikkona er 47 ára í dag.

„Mikilvægast er að sjá það góða í náunganum og 
sjálfum sér.“

Merkisatburðir
1848 Fyrsta fréttablaðið á Íslandi, Þjóðólfur, hefur göngu sína. 

Það kemur út tvisvar til fjórum sinnum í mánuði til 1911.
1960 Ásgrímssafn er opnað í húsi Ásgríms Jónssonar listmálara 

við Bergstaðastræti í Reykjavík. 
1992 Á Alþingi er felld tillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu um 

inngöngu Íslands í Evrópska efnahagssvæðið.
1993 Fjöldi fólks bíður án árangurs eftir því að geimverur lendi 

við Snæfellsjökul klukkan 21.07.
2006 Saddam Hussein, fyrrverandi forseti Íraks, og tveir af 

helstu samstarfsmönnum hans eru dæmdir til dauða fyrir 
glæpi gegn mannkyninu.

Jökulhlaup hófst úr Gríms-
vötnum í Vatnajökli þennan dag 
árið 1996. Það var mikið að 
vöxtum og hafði stórkostlegan 
jakaburð í för með sér. 

Gos hafði brotist upp úr 
jöklinum, milli Bárðarbungu 
og Grímsvatna rúmum mánuði 
áður og sigketill myndast sem 
hlaut nafnið Gjálp. Úr honum 
rann vatnið í Grímsvötn. 

Milli goss og hlaups hafði 
verið unnið að því að styrkja 
varnargarða og önnur mannvirki 
á Skeiðarársandi. Þó fór svo að 
brúin yfir Gígjukvísl sópaðist 
burtu, þjóðvegurinn rofnaði 
á stórum kafla og gríðarlegar 
skemmdir urðu á brúnni yfir 
Skeiðará. Því hófst mikið upp-
byggingarstarf þegar hamför-
unum linnti.

ÞETTA GERÐIST:  5. NÓVEMBER 1996

Stórt hlaup hófst úr Grímsvötnum

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og hlý-
hug við andlát og útför föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa, 

Ingþórs Hallbergs 
Guðnasonar.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk lungnadeildar A-6 
Landspítala í Fossvogi.

Ágúst Hjörtur Ingþórsson Hulda Anna Arnljótsdóttir
Björg Ingþórsdóttir Garðar Halldórsson
Ásdís Ingþórsdóttir Axel Viðar Hilmarsson
Alda Rún Ingþórsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,   
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Þorsteinn Björnsson
Bergstaðastræti 8, Reykjavík,

lést á heimili sínu hinn 1. nóvember.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Anna V. Heiðdal
Jón Örn Þorsteinsson     
Ólína S. Þorvaldsdóttir
Ingvar Björn Þorsteinsson Sigríður Júlíusdóttir
Ólafur Gunnar Guðlaugsson Herdís Finnbogadóttir
Daníel Magnús Guðlaugsson Hafdís Guðmundsdóttir
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

María Steingrímsdóttir

andaðist á heimili sínu, Hjúkrunarheimilinu Sóltúni, 
þriðjudaginn 18. október. Útförin hefur farið fram frá 
Fossvogskapellu. Innilegar þakkir eru færðar starfsfólki 
í Sóltúni og Furugerði 1. Þeir sem vilja minnast hennar 
láti minningarsjóð Hjúkrunarheimilisins Sóltúns njóta 
þess. 

Hjördís Guðrún Svavarsdóttir Gísli Steinar Jónsson
Hörður Svavarsson Díana Sigurðardóttir
Gunnar Svavarsson Hrönn Ásgeirsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Kona mín,

Guðrún Aðalheiður 
Aðalsteinsdóttir 
Hofakri,

verður jarðsungin frá Hvammskirkju laugardaginn 
5. nóvember kl. 14.00.  

Fyrir hönd aðstandenda, 
Ástvaldur Elísson.

Okkar ástkæri

Sigurður Bergsson
vélfræðingur,
Norðurbakka 17A, Hafnarfirði,

lést þriðjudaginn 1. nóvember. Útförin fer fram þriðju-
daginn 8. nóvember kl. 13.00 frá Víðistaðakirkju í 
Hafnarfirði. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Umhyggju, félag til stuðnings langveikum börnum.  

Soffía Stefánsdóttir
Þór Sigurðsson Katrín Hrafnsdóttir
Bergur Már Sigurðsson
Anna Soffía Sigurðardóttir Jón Trausti Snorrason
Gunnar Thorberg Sigurðsson Edda Sólveig Gísladóttir

barnabörn og barnabarnabörn
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LÁTTU FARA VEL UM ÞIG Í LA-Z-BOY!

ADAM La-z-boy stóll. Svart leður. 
B:88 D:90 H:105 cm.

GRAND PINNACLE XL La-z-boy stóll. 
Svart eða brúnt leður. B:84 D:107 H:118 cm.

SANTA FE La-z-boy stóll. Hvítt eða svart leður. 
B:88 D:90 H:105 cm.

129.990
FULLT VERÐ: 159.990

89.990
FULLT VERÐ: 109.990 119.990

FULLT VERÐ: 149.990

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

59.990
FULLT VERÐ: 79.990

ANDERSON 
La-z-boy stóll. Brúnt 
eða grátt  áklæði. 
B:79 D:80 H:102 cm.

99.990
FULLT VERÐ:119.990

AMITY La-z-boy stóll. Rautt, brúnt, camel, ljóst eða grænt 

áklæði. B:80 D:80 H:102 cm.

VENTURA La-z-boy stóll. Grátt eða ljóst áklæði. 

B:91 D:85 H:107 cm.

MISTIQUE La-z-boy stóll. Grátt, brúnt eða ljóst áklæði. 
B:92 D:70 H:100 cm.

99.990
FULLT VERÐ: 119.990

89.990
FULLT VERÐ: 109.990

139.990
FULLT VERÐ: 169.990

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. 

HELGARTILBOÐ!

Tilboðin gilda til 7. nóvember 2011

NÚNA

20.000
KR. AFSLÁTTUR

NÚNA

20.000
KR. AFSLÁTTUR

NÚNA

20.000
KR. AFSLÁTTUR

NÚNA

30.000
KR. AFSLÁTTUR

NÚNA

30.000
KR. AFSLÁTTUR
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Okkar ástkæri

Árni Þorkelsson
Hörðukór 5, Kópavogi, 

sem andaðist 28. október, verður jarðsunginn frá 
Grafarvogskirkju mánudaginn 7. nóvember kl. 15.00. 
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vildu 
minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið.

Þorkell S. Árnason  Rakel Egilsdóttir
Georg Þorkelsson  Elísabet Iðunn Einarsdóttir
Sigurður Þorkelsson
Auður Rakel Georgsdóttir  Agnar F. Agnarsson
Einar Þorri Georgsson
Agnes Rut Georgsdóttir
Agla Rán Georgsdóttir
Elinóra Inga Egilsdóttir
Pétur Laxdal Egilsson
Alma Hlökk Agnarsdóttir

Ástkær eiginkona mín og móðir okkar, 

Regína Sólveig 
Gunnarsdóttir 
Grandahvarfi 5, Kópavogi, 

sem lést laugardaginn 29. október, verður jarðsungin 
frá Digraneskirkju miðvikudaginn 9. nóvember  
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en 
þeim sem vilja minnast hennar er bent á reikning 
til styrktar manni hennar og sonum, nr. 0130-05-
060930, kt. 160768-5689.

Fyrir hönd fjölskyldunnar, 
Rafnar Karl Rafnarsson 
Gunnar Rafnarsson 
Skorri Hrafn Rafnarsson.

Okkar ástkæri sonur, faðir,   
bróðir, mágur, barnabarn   
og barnabarnabarn,

Halldór Viðar Arnarson 
til heimilis að Selási 11, Egilsstöðum,

lést á heimili sínu 30. október sl. Útförin fer fram  
frá Fríkirkju Hafnarfjarðar þriðjudaginn 8. nóvember 
kl. 13.00.

Örn Rúnarsson Valborg H. Kristjánsdóttir
Ágústa Arna Halldórsdóttir
Kristján G. Arnarson
Jónína G. Arnardóttir     Arnar E. Hjartarson
Kristinn Örn Arnarson   Elín Ósk Ellertsdóttir
Kristján Garðarsson
Rúnar Guðbergsson
Aðalheiður Árnadóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og tengdasonur,

Eiríkur Guðnason 
fyrrverandi seðlabankastjóri,
Mánabraut 3, Kópavogi,

sem lést í faðmi fjölskyldunnar á hjartadeild 
Landspítalans mánudaginn 31. október, verður 
jarðsunginn frá Hallgrímskirkju miðvikudaginn 
9. nóvember kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsamlega 
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hans er bent á að 
láta Einstök börn njóta.

Þorgerður Guðfinnsdóttir
Guðfinnur Eiríksson Agnes Geirdal

Bragi Geirdal og Bjarki Geirdal
Guðni Magnús Eiríksson Gunnhildur Sveinsdóttir 

Auður Lóa og Ásdís Hanna
Hanna Rún Eiríksdóttir Magnús J. E. Gunnarsson

Gunnar Þorri, Ísak Einir og Hinrik Logi
Oddný Lára Eiríksdóttir Arnór Bjarki Blomsterberg

Fannar Snædal, Bjarki Freyr, Sigurður Snorri og 
Þorgerður Bryndís

Guðrún Ingibjörg Kristmannsdóttir

Sex ungar söngkonur koma fram á tón-
leikum Listafélags Langholtskirkju 
á morgun klukkan 20, undir yfir-
skriftinni Ungir einsöngvarar. Á efnis-
skránni eru íslensk sönglög, þýsk ljóð 
eftir Mozart, Schubert, Schumann og 
R. Strauss og aríur úr óperum og söng-
leikjum.

Söngkonurnar heita Ásdís Björg 
Gestdóttir, Brynhildur Þóra Þórs-
dóttir, Guðrún Matthildur Sigurbergs-
dóttir, Jóna G. Kolbrúnardóttir, Krist-
ín Einars dóttir Mäntylä og Kristín 
Sveinsdóttir. Þær eru á aldrinum 19 til 
24 ára og eiga það sameiginlegt að hafa 
alist upp í kórastarfi Langholtskirkju, 
sumar allt frá Krúttakór, en syngja nú 
í Graduale Nobili eða Kór Langholts-
kirkju. Allar eru þær í námi á fram-
haldsstigum í Söngskólanum í Reykja-
vík. 

Undirleikari á tónleikunum er Jón 
Stefánsson, organisti og kórstjóri.  - gun

Íslensk sönglög, aríur og þýsk ljóð

UNGIR EINSÖNGVARAR Guðrún Matthildur, Kristín Sveinsdóttir, Brynhildur, Jóna, Ásdís og 
Kristín Einarsdóttir.  

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Sigþór Sigurjónsson
veitingamaður,
Brúnalandi 21, Reykjavík,

sem lést á krabbameinslækningadeild 11E á 
Landspítalanum að morgni 26. október sl., verður 
jarðsunginn frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 
10. nóvember kl. 15. Þeim sem vilja minnast hins látna 
er bent á minningarsjóði Landspítalans.
 
 Kristín Auður Sophusdóttir
Sophus Auðun Sigþórsson Hjördís S. Björgvinsdóttir
 Kristín Auður, Sophus Ingi, Dagur Auðun
Kristín María Sigþórsdóttir  Ben Moody
 Iris Æsa María

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug 
við andlát og útför elskulegs föður 
okkar, tengdaföður, sambýlismanns, 
bróður, afa og langafa,

Magnúsar 
Guðmundssonar
fyrrum vegaverkstjóra   
frá Drangsnesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hjúkrunarheimilinu 
Eir fyrir einstaka umönnun og hlýju.

Valgerður G. Magnúsdóttir  Ásbjörn Magnússon
Guðmundur B. Magnússon  Guðrún Guðjónsdóttir
Sigríður B. Magnúsdóttir  Arinbjörn Bernharðsson
Ester Friðþjófsdóttir
Sigurgeir H. Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Um áramótin verða Lista-
safnið á Akureyri og 
Menningar miðstöðin í 
Grófar gili sameinuð í eina 
stofnun sem nefnd hefur 
verið Sjónlistamiðstöðin og 
mun heyra undir Akureyrar-
bæ. Framvegis verður því 
vísað til Listasafnsins eða 
Ketilhúss í Sjónlistamiðstöð-
inni eftir því hvar atburðir 
eiga sér stað.

Í tilefni þessara tímamóta 
er efnt til sýningar sem 
verður opnuð á hádegi í dag 
í Listasafninu á Akureyri 
en á sýningunni er litið yfir 
farinn veg hjá Listasafn-
inu og sýningar safnsins á 
árunum 1999-2011 skoðaðar 

með því að sýna plaköt, upp-
lýsingar um sýningar, við-
brögð úr fjölmiðlum lands-
ins við sýningunum og 
annað útgefið efni safnsins 
er tilheyrir sýningunum. Þá 
gefst gestum auk þess kost-
ur á að eignast bækur og 
sýningarskrár frá þessum 
sýningum sem eru orðnar 
95 talsins.

Sýningin stendur til 
sunnudagsins 4. desember.    

Í framhaldinu verður 
efnt til málþings um stöðu 
og framtíðarhorfur í Lista-
gilinu. Málþingið verður 
haldið í Ketilhúsinu laugar-
daginn 19. nóvember og 
hefst kl. 12.  - jma

Sýning um 95 
listasýningar

Sýningu Péturs Halldórs-
sonar í sýningarsal Lista-
manna á Skúlagötu 32 lýkur 
um helgina. Viðfangsefni 
sýningarinnar eru málaðir 
og skornir fuglar á skápalok. 

Pétur hefur haldið fjölda 
sýninga, starfað við mynd-
skreytingar og hlotið fjölda 
viðurkenninga og verð-
launa fyrir grafíska hönn-
un. Pétur er höfundur bókar-
innar Stærð veraldar sem er 
hluti íslenskrar málheildar í 
stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum 2008.

Síðasta sýningar-
helgi Péturs

SÝNIR FUGLA Síðasta tækifærið 
til að sjá sýningu Péturs Halldórs-

sonar í sýningarsal Listamanna. SÝNINGAR FRÁ 1999-2011 Sýningar sem Listasafnið á Akureyri hefur 
staðið fyrir eru til umfjöllunar á sýningu sem hefst á Listasafninu í 
dag.  

Innilegar þakkir til allra þeirra er 
sýndu samúð og hlýhug við andlát  
og útför okkar ástkæra 

Ingvars Ólafssonar
Sæbólsbraut 24, Kópavogi.

Kolbrún Olgeirsdóttir
Kristín Sóley Ingvarsdóttir
Kristófer Guðni Ingvarsson
Ásgeir Bjarni Ingvarsson
Ester Brynjólfsdóttir
Örn Brynjólfsson Birgitta Ásbjörnsdóttir
 Askja, Hekla og Katla
Guðmundur Þór Brynjólfsson Ragnheiður Benediktsdóttir



Laugardagur 05.11.11 22:30 2. sýning

Fimmtudagur 10.11.11 22:30 3. sýning

Föstudagur 11.11.11 22:30 4. sýning

Laugardagur 19.11.11 20:00 5. sýning

STEINI
PÉSI

&GAUR Á TROMMU

Eftir atburði gærkvöldsins verkjar 
mig í neðri kjálkann (mandibula), 
eða þar sem hann tengist við hitt 
draslið (það hljóta að vera 
einskonar lamir þar, svo maður 
geti opnað munninn). Ég hló 
nebbblega svo mikið á 
standöppgríninu Steini, Pési og 
gaur á trommur í Gamla bíó.

Dr. Gunni

Grenjaði úr hlátri á uppistandinu :) 
Steini og Pési eru snillingar!!!!
Þórhallur Þórhallsson – grínisti

Þú færð magavöðva af hlátri.

Steindi – grínisti

Var að koma af Steina, Pésa og 
gaur á trommu í Gamla bíói... 
Hlátur, snilld og hamingja.

Hödd Vilhjálmsdóttir 
– Fréttakona á Stöð 2

Ég fékk strengi í magann 
af hlátri eftir sýninguna!
Arnar Grant – einkaþjálfari

Hló endalaust í Gamla Bíó í kvöld
– Steini & Pési fara á kostum!!!
Jón Gunnar Geirdal – markaðsgúrú

Ég hló allan tímann!
Helga Braga – leikkona

Takk fyrir frábæra skemmtun 
með Steina og Pétri
í gærkvöld, ég vældi af hlátri :)

Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
– leikkona og grínisti

Ég hef ekki grenjað svona mikið úr hlátri eins og í kvöld, síðan ég var unglingur og fékk krampahláturskast í 
kirkju þegar Berglind fimm ára frænka mín kveikti í hárinu á konunni sem sat á bekknum fyrir framan okkur!!! 

Í kvöld trylltist ég úr hlátri á uppistandinu með Steina Guðmunds og Pétri Jóhanni!!!!!!

Edda Björgvinsdóttir – leikkona

Algjör snilld. Bara gaman.
Biggi í Boot Camp

Mínir tveir uppàhalds grìnistar, 
þetta gat ekki klikkað!!

Auðunn Blöndal – FM957

Skemmti mér konunglega á 
„Steini, Pési og gaur á trommu“ 
í kvöld.

Marinó Árnason – FM957

Miðasala á gamlabio.is og midi.is. Símanúmer í miðasölu 563 4000. Opið mán.-mið. 14:00-18:00 og fim.-sun. 14:00-20:00.
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Fyrstu sögurnar um Tinna birt-
ust í barnablaði belgíska dag-
blaðsins Le XXe Siècle í janúar 
1929. Tinnabækurnar eru vinsæl-
ustu teiknimyndasögur í Evrópu 
og hafa verið þýddar á meira en 
80 tungumál. Tuttugu og fimm 
þeirra hafa komið út á íslensku 
í þýðingu Lofts Guðmundssonar. 

●  Höfundur Tinna fæddist fyrir 
meira en hundrað árum. Hann 
hét Georges Rémi en gekk undir 
höfundarnafninu Hergé. Hergé 
lét Tinna oft vera viðstaddan 
sögulega atburði, eins og til 
dæmis rússnesku byltinguna og 
seinni heimsstyrjöldina. Stund-
um var Tinni hins vegar á undan 
sinni samtíð. Þannig fór hann til 
tunglsins fjórtán árum áður en 
fyrsti maðurinn gerði það. 

● Tobbi er af tegundinni fox ter-
rier. Hann heitir Milou á frum-
málinu, frönsku, en Snowy á 
ensku. Tobbi fylgir Tinna frá 
fyrstu bók en aðrar aukapersónur 
tínast smám saman inn, Kolbeinn 
kafteinn í Krabbanum með gylltu 
klærnar, Vandráður prófess-
or í Fjársjóði Rögnvaldar rauða 
og lögreglumennirnir Skapti og 
Skafti í Tinna í Kongó. Lög-
reglumennirnir heita Dupont 
og Dupond á frönsku en 
Thomson og Thompson á 
ensku. Hérgé sjálfur birtist 
oft í bakgrunninum og einnig 
aðstoðarmenn hans.

● Tinni er stjörnublaða-
maður við belgíska 
dagblaðið Le Petit 
XXe. Í hverri 
bók kemst hann 
á snoðir um eitt-
hvað dularfullt 
og rannsakar það 
upp á eigin spýtur. 
Oft leggur hann sig í 
mikla hættu við að upplýsa 
glæpi en aldrei er skrifað 
um það þegar hann skrifar 
sjálfa fréttina eða fer með 
hana á blaðið. Hann vinn-
ur sjálfstætt og samstarfs-
menn eða ritstjórar blaðs-
ins koma aldrei við sögu.

● Tobbi talar við lesendur með 
hugsunum sínum sem oft eru 
fyndnar. Tobbi talar aðeins einu 
sinni við Tinna, það er í bókinni 
Tinni í Ameríku þegar Tobbi 
þarf að útskýra fyrir húsbónda 
sínum hvar hann hafi verið eftir 
langa fjarveru.

● Besti vinur Tinna er Kol-
beinn kafteinn. Í fyrstu er hann 
ógæfusamur drykkjumaður en 
verður meiri og meiri hetja eftir 
því sem líður á bókaflokkinn. 
Hann er orðljótur og tvinnar 
saman frumleg blótsyrði þegar 
illa gengur. Kolbeinn er ættstór 
og býr á herragarðinum Myllu-
setri.

● Vandráður prófessor er við-
utan eðlisfræðingur sem fer fyrst 
í taugarnar á Tinna en seinna 

lærir Tinni að meta hann og 
hæfileika hans. Vandráður heyr-
ir afskaplega illa og lætur fólk oft 
segja sama hlutinn aftur og aftur 
án þess nokkurn tíma að heyra 
rétt. Þetta fer alla tíð hrikalega 
í taugarnar á Kolbeini kafteini.

● Eini munurinn á Skapta og 
Skafta er lögunin á yfirskegginu. 
Þessar persónur byggði Hergé á 
pabba sínum og tvíbura bróður 
hans sem, eins og lögreglu-
mennirnir, voru alltaf með hatta 
í stíl. Skapti og Skafti eru hins 
vegar ekki tvíburar og ekki 
skyldir svo vitað sé.

● Margar kvikmyndir hafa 
verið gerðar um ævintýri Tinna. 
Sú fyrsta, Krabbinn með gylltu 
klærnar, var gerð í Belgíu árið 
1947. Tinnamyndin sem núna er í 
bíó er gerð eftir bókunum Krabb-
inn með gylltu klærnar, Leyndar-
dómur Einhyrningsins og Fjár-
sjóður Rögnvaldar rauða. Sömu 
framleiðendur vinna nú að gerð 
myndar eftir bókunum Sjö kraft-
miklar kristalskúlur og Fangarn-
ir í sólhofinu. 

Rosalega rosalega gaman

krakkar@frettabladid.is
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Helga María og Kristinn Bjarnabörn LEIKHÚS

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

VEFIR.NAMS.IS/KLUKKAN/KLUKKAN.HTM  er flott 
síða fyrir krakka sem eru að læra hvað klukkan er. Þar má leysa 
ýmis verkefni tengd klukkunni.

FYRSTUR TIL TUNGLSINS
Tinnabækurnar eru vinsælustu teiknimyndasögur í Evrópu og margar kvikmyndir 
hafa verið gerðar eftir þeim. Sú sem er í bíó núna er eftir bókunum Krabbinn með 
gylltu klærnar, Leyndardómur Einhyrningsins og Fjársjóður Rögnvaldar rauða.

Hvað sagði skrímsli Franken-
steins þegar það varð fyrir 
eldingu? 
Ahh, akkúrat það sem mig 
vantaði.

Hvernig skart ber skrímsli?
Legsteina.

Hvað skaltu gera þegar þú 
lendir í sama herbergi og 

Frankenstein, Drakúla, var-
úlfur, vampíra og norn?
Krossa fingur og vona að þú 
sért staddur á grímuballi.

Hvernig grætur barnadraugur?
Búhúú! Búhúú!

Hvað kallast hundur sem 
Drakúla á?
Blóðhundur.

Systkinin Helga María Bjarnadóttir og Jóhannes Kristinn 
Bjarnason eru bæði í Vesturbæjarskóla. Þau fóru að sjá 
Galdrakarlinn í Oz með mömmu sinni um síðustu helgi og 
gætu vel hugsað sér að fara aftur.

„Já, auðvitað, þetta var rosalega gaman,“ segir Helga og Jói 
bætir við: „Rosalega, rosalega gaman. Fullorðnir geta líka 
alveg haft gaman af sýningunni, mamma fór að skellihlæja.“

Krakkarnir þekktu bæði söguna vel og höfðu séð bíó-
myndina nokkrum sinnum áður en þau sáu leiksýninguna. 
Þau voru bæði mjög hrifin af leikmyndinni og búningunum. 
En hvaða persóna var skemmtilegust?

„Mér fannst hundurinn Tótó skemmtilegastur,“ segir Helga. 
„Mér fannst fuglahræðan skemmtilegust,“ segir Jói en hann 
var ekki hrifinn af öllu. „Mér fannst vonda nornin leiðinleg.“ 
Helgu fannst hins vegar engin persóna leiðinleg í sýning-
unni. „Þetta er fyndið og það eru góðir leikarar. Við mælum 
með sýningunni fyrir alla krakka og hún fær 5 stjörnur.“

Vandráður heyrir af-
skaplega illa og lætur 
fólk oft segja sama 
hlutinn aftur 
og aftur.

Á Vísi er hægt að horfa 
á myndskreyttan upp-
lestur úr þessum sígildu 
ævintýrum.

Hlustaðu á Dísu ljósálf  
og Alfinn álfakóng á Vísi

a

u 

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 
1928 í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið 
endurprentað. Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna holl-
enska meistarans G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum 
börnum í tugi ára. 

ý

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið



Nýverið var ung kona á höfuðborgarsvæðinu svo heppin að vinna 13 milljónir 
á 7-9-13 skafmiða Happaþrennunnar. Við óskum henni innilega til hamingju 
og hlökkum til að heyra frá þeim sem finna miðana með 7 milljóna króna 
vinningnum, 500.000 kr. vinningunum og alla hina sem enn eru ófundnir. 

Athugið að upplagið af 7-9-13 skafmiðunum fer óðum minnkandi!

Til hamingju með
 13 milljón kr.
Happaþrennuna!

Skemmtilegt að skafa!
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BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

1
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krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. klæðaleysi, 6. tímaeining, 8. slím, 
9. meðal, 11. búsmali, 12. fótmál, 14. 
upptaksveður, 16. mun, 17. kvk nafn, 
18. regla, 20. til dæmis, 21. óheilindi.

LÓÐRÉTT
1. elds, 3. skammstöfun, 4. kista, 5. 
bjálki, 7. heimilistæki, 10. frjó, 13. 
mælieining, 15. merki, 16. kóf, 19. á 
fæti.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. nekt, 6. ár, 8. hor, 9. lyf, 
11. fé, 12. skref, 14. særok, 16. ku, 17. 
gró, 18. agi, 20. td, 21. fals. 

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. eh, 4. koffort, 5. 
tré, 7. ryksuga, 10. fræ, 13. erg, 15. 
kódi, 16. kaf, 19. il. 

Hmm, 
þú ættir 

kannzki að 
láta lækni 

kíkja á þetta! 
Þó ekki væri 

nema...

Kjeftæði! 
Þetta lagast 

af sjálfu 
sér!

Þetta var 
nú allt og 

sumt!

... til að 
fá annað 

álit.

Hringdu 
litli 

maður, 
HRINGDU!

PALLI!
Sjáðu þessar 

gömlu geðveiku 
buxur sem ég 
var að fá mér!

Vá, en 
flottar!

Það var að koma 
stór sending á 

Hjálpræðisherinn og 
ég var á réttum stað 

á réttri stund.

Þau sögðu 
að einhver 
kona hefði 

komið 
með marga 

kassa af 
svona dóti!

Herinn? 

Kona? 

Kassar?

Gömlu 
gallabuxurn-

ar mínar!
Glætan?

Ónei!

Eigum við 
að leika? Ekki 

séns!
Strákar sem leika 

við stelpur eru eins 
og stelpur! Það er 

staðreynd!

En ef ég segi 
þér að ég lem 

þig í kássu ef þú 
leikur ekki við 

mig?

Þá skal ég 
leika.

Reglur eru reglur 
en hótun undan-
skilur mann frá 

þeim.

KANNTU 
ANNAN?!

Þú ert 
ÖMUR-
LEGUR!

Yarisinn skrikaði til í hausthálkunni 
þar sem ég lagði fyrir utan Ríkið 

á fimmtudag. Sumardekkin eru ennþá 
undir en ég hef litlar áhyggjur. Þetta er 
enginn vetur núorðið. Í þann mund sem 
ég ætla að vippa mér inn fyrir bíður mín 
fyrirsát: rauðklæddur björgunarsveitar-
maður með hjálm á höfði. Rétt eins og 

á sama tíma í fyrra reynir hann að 
pranga inn á mig Neyðarkalli. Ég fer 

undan í flæmingi en segi honum að 
lokum að ég sé búinn að kaupa. (Í 
hittifyrra en hvít lygi hefur aldrei 
skaðað neinn). 1-0 fyrir mig. 

EN það er eins og við manninn 
mælt og síðustu dagar hafa verið 

nákvæmlega eins. Björgunar-
sveitarmenn hafa ekki 

látið mig í friði frá því 
að tilkynningin um að 
mánaðar launin hefðu 
verið lögð inn á reikn-
inginn barst í símann 
minn. Hvert sem ég fer 
bíða þessir sjálfskipuðu 
riddarar lífsbjargar innar 
eins og for framaðar 
barnapíur og reyna að 
pranga inn á mig varn-
ingi sem er lítið annað en 
ódýrar lyklakippur. Ég 

gæti keypt lyklakippu sem rýmir helm-
ingi fleiri lykla á helmingi lægra verði í 
næstu lágvöruverðsverslun. Björgunar-
sveitarmenn virðast ófærir um að skilja 
þessa röksemdafærslu, sama hvað ég fer 
oft með sömu ræðuna.

STÆRÐ Neyðarkallsins er umræða út af 
fyrir sig. Ég hef reyndar ekki kynnt mér 
kallinn sérstaklega í ár, en ég er viss 
um að hann sé minni en þeir sem hafa 
verið seldir undanfarin ár. Við erum að 
fá sífellt minna fyrir peninginn. Hversu 
lengi á að níðast á neytendum með svik-
inni vöru? Hann þarf að minnsta kosti 
að vera á stærð við löngutöng fullorðins 
manns til að þess að geta fallist undir 
skilgreininguna sem lyklakippa sam-
kvæmt viðurkenndum ISO-staðli. 

Í ÁR SEGI ÉG NEI. Ég er hættur að verða 
við ósanngjörnum og ósvífnum kröfum 
björgunarsveitarmanna. Neyðarkallinn 
kostar 1.500 krónur og í ár fara þær í 
bjórsjóðinn. Ég þarf líka að eiga nóg 
fyrir bensíni. Í kvöld reima ég nefni-
lega á mig strigaskóna, renni upp vind-
jakkanum úr Rúmfatalagernum (sem er 
svo gott sem vatnsheldur), slekk á síman-
um, set bjórkassann í skottið á Yarisnum 
og tek stefnuna upp á heiðar. Ég er farinn 
á rjúpu.

Neyðarkall frá neytanda
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Ashton Kutcher er víst miður 
sín og reynir að gera allt sem 
hann getur til að lappa upp á 
hjónabandið við Demi Moore. 
Hjónakornin eru á barmi skiln-
aðar eftir að hin 23 ára Sara Lea 
greindi frá því að hún hefði átt 
í ástarsambandi við Kutcher í 
sumar.

Tímaritið Now Magazine hefur 
eftir nánum vini hjónanna að 
Kutcher ætli sér að bæta upp 
fyrir mistökin. „Ashton líður 
mjög illa yfir því að hafa sært 
Demi og sjá hana svona reiða og 
þunglynda. Hann sendi henni 
bréf um það hvernig hann gæti 
bætt sig sem eiginmaður. Demi 
grét þegar hún las listann en veit 
ekki hvort hún getur fyrirgefið 
honum.“

Vill laga 
hjónabandið

BÆTA FYRIR MISTÖKIN Ashton Kutcher 
vill ekki missa Demi Moore samkvæmt 
Now Magazine.  NORDICPHOTOS/GETTY

Victoria’s Secret ti lkynnti 
nýverið að fyrirsæturnar Candice 
Swanepoel og Erin Heatherton 
yrðu svokallaðir englar árlegrar 
tískusýningar undirfata merkisins. 
Sýningarinnar er ávallt beðið með 
svolítilli eftirvæntingu enda er 
öllu til tjaldað svo hún verði sem 
glæsilegust. 

Swanepoel og Heatherton segj-
ast í óða önn að undirbúa sig fyrir 
sýninguna og stunda líkamsrækt 
daglega til að koma sér í form. 
„Ég æfi mikið og duglega. Ég æfi 
alla daga ársins því þegar maður 
starfar fyrir Victoria‘s Secret 
verður maður alltaf að vera tilbú-
inn að klæðast nærfötum einum 

saman. Líkamsrækt er bara orðin 
hluti af mínum hversdegi,“ sagði 
Heatherton.

„Ég er í því að styrkja mig. Ég 
er með mjög öra brennslu og verð 
því að borða mjög mikið. Ég kvíði 
sýningunni allt til dagsins sem hún 
fer fram. Vikuna fyrir er maður 
að undirbúa sig en sýningardag-
inn sjálfan hugsar maður: „Jæja, 
nú er ekkert meira sem ég get 
gert. Nú kýlum við á þetta,“ sagði 
Swanepoel.

Englar undirbúa sig

ENGLAR ÁRSINS Fyrirsæturnar Candice 
Swanepoel og Erin Heatherton verða 

englar á tískusýningu Victoria´s Secret.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Leikarinn Hugh Grant og barns-
móðir hans Tinglan Hong hafa 
ákveðið að nefna nýfædda dóttur 
sína Jessicu. Barnið kom í heim-
inn fyrir stuttu eftir að Grant og 
Hong, sem er leikkona, áttu stutt 
kynni fyrr á árinu. Þau eru hins 
vegar ekki saman í dag. 

Grant sást heimsækja þær 
mæðgur fyrr í vikunni, en hann 
hefur lofað að vera stúlkunni 
góður faðir. 

Dóttir Grants 
nefnd Jessica

STOLTUR FAÐIR Hugh Grant og barns-
móðir hans Tinglan Hong hafa nefnt 
dóttur sína Jessicu.  NORDICPHOTOS/GETTY

Bradley Cooper er sagður vera að slá 
sér upp með hinni nýfráskildu Jenni-
fer Lopez. Móðir Coopers er sögð ósátt 
við ráðahaginn og mun hafa beðið son 
sinn um að taka hlutunum með ró.

Að sögn heimildarmanna var frú 
Cooper mjög hrifin af fyrrverandi 
kærustu sonar síns, leikkonunni 
Renee Zellweger, og saknar hennar 
sárt. „Henni finnst Jennifer allt of 
mikil díva fyrir son sinn. Hún hefur 
beðið Bradley um taka hlutunum 
með ró, í það minnsta þar til skiln-
aður Jennifer við Marc Anthony er 
frágenginn,“ hafði In Touch eftir 
fjölskylduvini, sem heldur því einn-
ig fram að Cooper taki mikið mark á 
skoðunum móður sinnar. 

Mamma ósátt við J-Lo

Á MILLI STEINS OG SLEGGJU Móðir 
Bradley Cooper er ósátt við nýju 
kærustu hans, Jennifer Lopez, og 
hefur beðið hann um að taka hlut-
unum rólega. NORDICPHOTOS/GETTY

„Rjúkandi heitri og nýbakaðri sneið 
af brownies sem er bökuð eftir 
uppskriftinni hennar ömmu Dorisar.“

„Kexi, köku og öllu sem tengist súkkulaði og út 
á morgunkorn.“

„Nýbakaðri skúffuköku en hún er alltaf góð.“

„Bókstaflega öllu! Snakki, pizzu, pylsum, fiski, 
kjöti. Öllu.“

„Soðinni ýsu og nýjum íslenskum kartöflum, 
stöppuðu með smjöri.“

„Mjólkin er góð með svo mörgu en sennilega 
finnst mér hún best með saltkjöti og nýjum 

kartöflum.“

„Kringlum úr Gamla bakaríinu á Ísafirði og 
pönnukökum bökuðum í norðurbæ Hafnarfjarðar.“

„Franskri súkkulaðiköku. Gekk svo langt að bjóða 
upp á mjólk í 1/4 l fernum í giftingunni minni. 
Borin fram í skál með þurrís. Gerði þvílíka lukku 
og allir hæstánægðir.“

„Kexi, köku, kjöti, út á 
morgunkornið, í hreinlega 
allt.“

„Öllu nýbökuðu 
(brauði og kökum). 
Er í fersku minni 
nýsteiktu kleinurnar 
hennar mömmu með 
ískaldri mjólk. Svo 
er mjólkin langbesti 
drykkurinn með 
pylsum.“

„Nýsteiktum kleinum 
og rúgbrauði með kæfu 
og á hafragrautinn.“

„Mér finnst mjólkin 
góð með kakómalti.
En mömmu fannst 
gott að fá mjólk með 
poppinu sínu.“

„Mér finnst mjólk 
best með stappaðri 
ýsu og fiskibollum.“

„Saltstöngum.“

„Köku og Cheeriosi. 
Samt er mjólk bara 
góð.“

„Sterkum chili-mat.“

ms.is

Skelltu þér á ms.is og taktu þátt í skemmtilegum leik, Muu betri hugmynd.

Þú segir bara með hverju þér finnst best að drekka mjólk og átt þar með 
möguleika á að vinna glænýjan iPad.  

Leiknum lýkur 20. nóvember, það er um að gera að taka þátt!

Með hverju finnst þér
mjólkin best?

Þú getur unnið ipad

betri hugmynd!

„Pylsum og nýbakaðri skúffuköku.“

„Hakki og spagettí.“

„Með pylsu.“

„Heimabökuðu rúgbrauði, smjöri 
og kindakæfu, snæddu í góðri laut 

fjarri mannabyggð.“

„Pítsu, alveg síðan ég var 
10 ára, alltaf mjólk!!“

„Soðinni ýsu, kartöflum 
og hamsatólg.“

„Kjúklingi og 
frönskum.“

„Vanillusírópi, 
síðan fryst og borin 
fram með steiktum 

kanileplum.“

„Grjónagrautnum,volgri köku, 
morgunkorninu, kakó, sósum,
búðingi, út í kaffið og ótal 
mörgu fleiru.“

„Banananum.“
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MYLLU HEIMILISBRAUÐ 1 KG.
33% MEIRA MAGN SAMA VERÐ

MYLLUKRYDDKAKA

ALLTAF  NÝBAKAÐ

129

FRÁ NÝJA SJÁLANDI PÖKKUÐ
LÍFRÆNT 

RÆKTUÐ EPLI

FRÁ NÝJA SJÁLANDI PÖKKUÐ

GUL EPLIAPPELSÍNUR Í POKA

HONEY CRUNCH EPLI
800 GR. PÖKKUÐ

MACHINTOSH EPLI 1.36 KG.

195
KR. KG

398
KR. 800G

398
KR. 1.3 KG 139

KR. KG

398
KR. KG

295359

GÆÐABAKSTUR 
10 KLEINUR

259

PNU

359
FRÁ AKURSELI 500 GRÖMM 

LÍFRÆNT RÆKTAÐAR
GULRÆTUR

ALLTAF  N ÝBAKAÐ

198

NÝJAR ÍSLENSKAR 
KARTÖFLUR Í LAUSU 

GULLAUGA OG RAUÐAR

145
KR. KG

Gjafakort Bónus
Gjöf sem kemur að góðum 

notum fyrir alla. 

Gjafakortið er hægt að nota í verslunum 
Bónus um land allt. Sparaðu tíma og 

fyrirhöfn, gefðu gjafakort Bónus.
Gjafakortið fæst á skrifstofu Bónus, 

Skútuvogi 13 sími 527 9000

Coke4 x 1,5 lítrar 
598 kr.



GARDAGUR OPNUM KLUKKAN TÍU  LAUGARDAGUROPNUM KLUKKAN TÍU 

1395  
KR.KG

Ferskt jurtakryddað

1395 
KR.KG

Ferskt ókryddað

FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

1995
KR.KG

 FERSKIR KJÚKLINGALEGGIR

FERSKT MANGÓKRYDDAÐ
 ÚRBEINAÐ LAMBALÆRI

BLANDAÐ HAKK

KT MANGÓKRYDDFFEERRSSKT MAMAANNGGÓÓKKRRYDYDDDDADAAÐ

FROSINN 1.6 KG. 
      DANSKUR 
KJÚKLINGUR
MEIRA KJÖT, MINNA BEIN 

MATUR FYRIR ALLT AÐ FJÓRA !

1298 KR.STK

FROSINN 1.6 KG.

KJARNAFÆÐI
KOFAREYKT

ÚRB. HANGILÆRI

2598

FERSKAR  GRÍSAKÓTILETTUR

ALI  BJÚGU 4 STK.

FERSKARFEFER KAARR GRÍSAKÓTILETTUR

ALIAALI BJÚGU 4 STK

359

998

ALI REYKT MEDISTERPYLSA

LÉTTSALTAÐIR ÞORSK-HNAKKAR

1998 KR.KG

ALIALLI REYKT MEDIS

598

695
KR.KG

898

1998

BLANDAÐ HAKK

1395
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menning@frettabladid.is

Myndlistarneminn Halla 
Þórlaug Óskarsdóttir gefur 
eigin texta aukið líf með 
hressilegum myndskreyt-
ingum. Hún hefur nú gefið 
út sína fyrstu bók. 

Agnar Smári: Tilþrif í tón-
listarskólanum er fyrsta bók 
myndlistar nemans Höllu Þór-
laugar Óskarsdóttur sem kom út 
á dögunum. Myndskreytingarnar 
og textinn eru eftir hana sjálfa en 
bókin er gefin út af Bókaforlag-
inu Sölku. Myndirnar vekja strax 
athygli lesandans enda eru þær 
aðalatriðið að sögn Höllu. 

„Myndirnar eiga að mínu mati 
ekki eingöngu að endurtaka sögu-
þráðinn heldur að bæta við hann. 
Það finnst mér vera hlutverk 
myndskreytinga í barnabókum. 
Ég reyni auk þess að glæða þær 
húmor sem ég vona að bæði börn 
og fullorðnir geti haft gaman af.“ 

Halla byrjaði að vinna í bók-
inni þegar hún sat námskeið í 
Myndlistar skólanum fyrir þrem-
ur árum. „Það sem ég lagði fyrst 

upp með var að gera bók sem ég 
gæti myndskreytt með tónlistar-
kennurum sem líktust hljóð færum 
sínum en þeir eru allnokkrir í bók-
inni. Það tengist sögu þræðinum 
hins vegar lítið sem ekkert og 
er bara hugsað til skemmtunar,“ 
segir Halla. Hún segir bókina 

fjalla um Agnar Smára sem er 
óvenju lágvaxinn sjö ára strákur. 
„Uppáhaldsiðja hans er að semja 
tónlist og það fer ekki framhjá 
neinum. Hann notar hins vegar 
til þess mjög frumstæðar aðferðir 
og sagan segir frá deginum örlaga-
ríka þegar mamma hans ákveður 

að senda hann í tónlistarskóla 
til að læra alvöru tónlist. Í skól-
anum leynist ýmislegt á bak við 
luktar dyr og Agnar Smári lendir, 
ásamt besta vini sínum, í miklum 
hremmingum. Hann á í basli með 
að ráða við hljóðfærin og heim-
sóknin í tónlistarskólann verður 
hálfgerð martröð. Undir lok bókar-
innar nær hann þó óvæntri stjórn 
á aðstæðum,“ upplýsir Halla og 
getur þess að bókin sé ætluð börn-
um á aldrinum fjögurra til níu ára 
og foreldrum þeirra.

Halla lýkur myndlistarnámi við 
Listaháskóla Íslands í vor og þó 
að það hafi ekki verið ætlun henn-
ar í fyrstu segir hún vel koma til 
greina að skrifa og myndskreyta 
fleiri bækur. „Eftir að hafa farið 
í gegnum þetta mikla ferli og séð 
afraksturinn gæti ég vel hugsað 
mér það en hef þó ekki gert það 
upp við mig hvort ég geri fleiri 
bækur um Agnar Smára eða eitt-
hvað annað. Ég get að minnsta 
kosti vel hugsað mér að blanda 
skrifum og myndlist frekar saman 
enda liggur hugurinn bæði í skap-
andi skrif í Háskólanum og frek-
ara myndlistarnám erlendis.  - ve

Myndirnar viðbót við söguþráðinn

HÚMORINN SKÍN Í GEGN Halla leggur áherslu á að myndirnar bæti einhverju við 
söguþráðinn.

SENDUR Í TÓNLISTARSKÓLA Frumstæðar 
aðferðir Agnars Smara við að búa til 
tónlist verða til þess að mamma hans 
sendir hann í tónlistarskóla.

VEKJA KÁTÍNU Kennararnir í tónlistar-
skólanum líkjast allir hljóðfærum sínum 
en það var kveikjan að bókinni.

HUGSANLEGA FRAMHALD Halla getur 
vel hugsað sér að gera fleiri bækur þar 
sem hún sameinar textagerð og mynd-
skreytingar.

HÁVAÐABELGUR Vegfarendur fara ekki 
varhluta af tónlistaráhuga Agnars Smára.

ÞÓRA EINARSDÓTTIR  ·  FINNUR BJARNASON  ·  GARÐAR THÓR CORTES 
ÁGÚST ÓLAFSSON  ·  SIGRÚN HJÁLMTÝSDÓTTIR  ·  JÓHANN SMÁRI SÆVARSSON

HULDA BJÖRK GARÐARSDÓTTIR  ·  AUÐUR GUNNARSDÓTTIR  ·  SIGRÍÐUR ÓSK KRISTJÁNSDÓTTIR
SNORRI WIUM  ·  VALGERÐUR GUÐNADÓTTIR  ·  KOLBEINN JÓN KETILSSON  ·  VIÐAR GUNNARSSON

KÓR OG HLJÓMSVEIT ÍSLENSKU ÓPERUNNAR

LÝSING: PÁLL RAGNARSSON  ·  BRÚÐUGERÐ: BERND OGRODNIK 
BÚNINGAR: FILIPPÍA I. ELÍSDÓTTIR  ·  LEIKMYND: AXEL HALLKELL JÓHANNESSON
LEIKSTJÓRI: ÁGÚSTA SKÚLADÓTTIR  ·  HLJÓMSVEITARSTJÓRI: DANÍEL BJARNASON

Laugardaginn 5. nóvember kl. 20  – uppselt Sunnudaginn 20. nóvember kl. 16 – uppselt

Laugardaginn 12. nóvember kl. 20 – uppselt Föstudaginn 25. nóvember kl. 20 – uppselt

Sunnudaginn 13. nóvember kl. 20 – uppselt Laugardaginn 26. nóvember kl. 21
– ALLRA SÍÐASTA AUKASÝNINGLaugardaginn 19. nóvember kl. 20 – uppselt

WAMozart
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AUKASÝNING laugardaginn 26. nóvember kl. 21

Þau voru ljós á leiðum okkar
Tónlistardagskrá við kertaljós 

í minningu ástvina
sunnudaginn 6. nóvember 2011 í Fossvogskirkju

Kl. 14.00 Bjarni Atlason, Guðlaugur Atlason og Atli Guðlaugsson 
 syngja við undirleik Arnhildar Valgarðsdóttur 

Hugvekja, Elín Ebba Gunnarsdóttir frá Nýrri dögun

Kl. 14.30 Kirstín Erna Blöndal söngur
 Örn Arnarson gítar

Hugvekja, sr. Birgir Ásgeirsson 

Kl. 15.00   Matthías Birgir Nardeau óbóleikari og 
Krisztina Kalló Szklenár organisti

Hugvekja, sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir

Kl. 15.30 Gospeltónar undir stjórn Óskars Einarssonar

Aðgangur er ókeypis og fólki frjálst að koma og fara að vild.
Friðarkerti Hjálparstarfs kirkjunnar eru til sölu við Fossvogskirkju. 

Kópavogskirkjugarður, Hólavallagarður og Gufuneskirkjugarður eru opnir að venju.

Reykjavíkurprófastsdæmi og 
Kirkjugarðar prófastsdæmanna

SVEFNHJÓLIÐ ENDURFLUTT Verðlaunaútvarpsverkið, Svefnhjólið, eftir hljómsveitina múm og Bjarna Jónsson leik-
skáld, byggt á sögu verðlaunahöfundarins Gyrðis Elíassonar, verður endurflutt í Útvarpsleikhúsinu á Rás 1 á sunnudag klukkan 
14. Ungur maður flytur með lúna ferðatösku og ritvél inn í gamalt sumarhús í litlu þorpi. Fljótlega fara undarlegir atburðir að 
gerast. Verkið var fyrst flutt 2004 og hlaut Norrænu útvarpsleikhúsverðlaunin.



LAUGARDAGUR  5. nóvember 2011 59

Bækur  ★★★

Einvígið 
Arnaldur Indriðason

Vaka-Helgafell

Margir hafa beðið spenntir eftir 
fimmtándu sakamálasögu Arn-
aldar Indriðasonar í þeirri von 
að örlög Erlendar Sveinssonar 
upplýstust. Þeir verða þó að bíða 
enn um sinn því í Einvíginu víkur 
sögunni aftur í tímann, til ársins 
1972, og söguhetjan er Marion 
Briem, lærifaðir/-móðir Erlendar 
á upphafsárum hans í lögreglunni.

Marion er skemmtilega óræð 
persóna, ekki einu sinni á hreinu 
hvers kyns hún er, og eins og 
Erlendur er hún hálfgerður ein-
fari sem tjáir sig lítt um eigin 
hagi. Í sögunni er rifjuð upp æska 
hennar ófögur; afneitað af föður, 
móðir ferst af slysförum og barnið 
með berkla. Þessi upprifjun, þótt 
áhrifamikil sé, hjálpar þó lítið við 
að varpa ljósi á persónuna og í 
lok sögunnar er hún nánast jafn 
óráðin gáta og í upphafi.

Sögusviðið er Reykjavík á 
sumri heimsmeistaraeinvígisins 
í skák. Boris og Bobby koma við 
sögu í mýflugumyndum og plott-
ið hverfist í kringum einvígið og 
allan þann óvíga hóp af Rússum og 
Bandaríkjamönnum sem kemur til 
landsins í tengslum við það. 

Arnaldur kann þá list að vefa 
glæpasögu og það er ekki fyrr en 
í allra síðustu köflunum sem les-
andann fer að renna grun í það 
um hvað málið snýst og hverjir 
standa á bak við morðið á sautján 
ára dreng á fimmsýningu á Undir 
urðarmána í Hafnarbíói. Sagan 

er því spennandi og heldur les-
anda við efnið, þótt útúrdúrarnir 
um æsku Marion leiði hugann frá 
spennunni á köflum. 

Arnaldi hefur oft tekist betur 
upp við persónulýsingar auka-
persóna, þær eru hér hálfgerðir 
skuggar og vekja hvorki samúð 
né samlíðan. Albert, starfsfélagi 
Marion, er nokkurs konar fyrir-
rennari Sigurðar Óla, en algjör 
andstæða hans, hippalegur náungi, 
skeggjaður í mussu og ekkert að 
láta ljós sitt skína í tíma og ótíma.

Staðsetning sögunnar í tíma er 
snilldarlega unnin. Með örlitlum 
brögðum eins og vísunum í körfu-
kjúkling og Alexander á Naust-
inu, Sylvia’s Mother í útvarpinu 
og fyrstu plötu Megasar í Bók-
sölu stúdenta kippir höfundur 
lesandanum þráðbeint inn í and-
rúmsloft ársins 1972 án þess að 
leggjast í lýsingar á tíðaranda og 
tískustraumum. Kalda stríðið er 
enn í fullum gangi og lýsingarnar 

á paranoju Rússanna og Kan-
anna hvorra gagnvart öðrum eru 
bráðskarpar og skemmtilegar.

Sem stílisti hefur Arnaldur 
verið að þroskast jafnt og þétt 
og þótt hann nái ekki hér þeim 
hæðum sem hann kleif í Furðu-
ströndum í fyrra er varla hnökra 
að finna í textanum.

Þar á ofan er hann orðinn meist-
ari í því að skilja lesandann eftir 
með spurningu í lok bókar og því 
æstan í að lesa næstu bók. Lok 
Einvígisins gætu bent til þess að 
hann hygðist nú skrifa forsögu 
Erlendar Sveinssonar sem lög-
reglumanns, en þegar Arnaldur 
er annars vegar er ekki á vísan 
á að róa með slíkt og spennan 
eftir næstu bók er því nánast eins 
mögnuð og eftir þessari.
 Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Spennandi og heilsteypt 
saga með nokkuð langsóttu plotti sem 
er snilldarlega leyst.

Köld stríð fyrirrennarans

Janne Rättyä

Sif Tulinius

Ungsveit Sinfóníunnar

Miðasala   »   www.sinfonia.is   »   www.harpa.is   »   Miðasala í anddyri Hörpu   »   Sími: 528 5050   »   Opið 10–18 virka daga og 12–18 um helgar

Louisa Matthíasdóttir
„Hin tæra sýn“

1963-1990

Sölusýning í Studio Stafni
Ingólfstræti 6. Opnar í dag kl. 15.00

Ný heimasíða

studiostafn.is
Sýningin stendur til 20. nóvember

Skraut- og
listmunaviðgerðir

Geri hluti eins og nýja
(úr hvaða efni sem er)

Jón Vilhjálmsson
Sími  690-8969

Geymið auglýsinguna

Geri hluti eins og nýja 
(úr hvaða efni sem er)
Geri líka við málverk 
Jón Vilhjálmsson 

Sími  690-8969

Geymið auglýsinguna
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Bónusstelpan
Ragna Sigurðardóttir

Mál og menning 

Kraftaverka-
stelpan á kass-
anum
Diljá, aðalsögu-
persóna Bónus-
stelpunnar, 
er að ljúka 
myndlistarnámi 
í Listaháskól-
anum og fær 
snjalla hug-
mynd að loka-
verkefni. Hún 
hyggst afgreiða 
á kassa í Bónus 
„með Bónusbleikt hár og skær-
bleikar varir“ undir vökulli mynda-
vélarlinsu, sem sýnir gjörning 
hennar í safnrýminu meðan á 
útskriftarsýningunni stendur.

Fljótlega fer að bera á því að 
viðskiptavinir sækja frekar á kass-
ann til Diljár en annarra, vegna 
þess að sá kvittur hefur komist á 
kreik að glaðlynda Bónusstelpan 
miðli gæfu til viðskiptavina sinna 
og geri ef til vill kraftaverk. 

Lífseig trú Íslendinga á hið óút-
skýrða og yfirnáttúrulega er hinn 
rauði þráður sögunnar. Fólk úr 
öllum áttum sækir til Diljár í von 
um að hún aðstoði það við að 
láta enda ná saman, hjálpi þeim 
að uppfylla vonir sínar og þrár, 
og lækni jafnvel sjúka ættingja 
þeirra.

Diljá er nokkuð óþroskuð ung 
kona, lítt þolinmóð og hugsar 
ekki alltaf áður en hún fram-
kvæmir. Hún er fávís og for-
dómafull á köflum, kynnir sig 
t.d. fjálglega sem „antífemínista“ 
og segir m.a. því til útskýringar 
að konur geti gert allt sem þær 
ætli sér, vegna þess að Vigdís 
hafi verið hér forseti í 16 ár. Diljá 
er líka fremur lengi að gera sér 
grein fyrir því að trú fólksins á 
Bónusstelpuna sé raunveruleg. 
Í upphafi hafði hún ekki skýrara 
markmið með gjörningnum 
heldur en að hann yrði: „List í 
tengslum við samfélagið. Eitthvað 
þannig.“ 

Bónusstelpan er margradda 
saga, þar sem brugðið er upp 
myndum af persónum sem ýmist 
tengjast Diljá fjölskyldu- eða 
vinaböndum eða eru hluti þess 
hóps sem sækir í að nálgast hana 
sem kraftaverkastúlku. Foreldrar 
hennar og systir, hinn dularfulli 
Hafliði, kona með með óléttuþrá-
hyggju og maðurinn hennar, 
kona sem fór mjög illa út úr 
hruninu og kona sem njósnar um 
aðra eru meðal þeirra persóna 
sem fá pláss í sögunni. Höfundur 
tæpir á margvíslegum búksorgum 
þeirra: einn karlmaðurinn er t.d. 
svo myndarlegur að hann hefur 
alla ævi orðið fyrir kynferðislegri 
áreitni kvenna, annar getur ekki 
unnið vegna stöðugs bakverks og 
þriðji hefur einangrast í geð-
rænum veikindum og gripið til 
óhefðbundinna aðferða til þess 
að tengja sig við samfélagið.

Að mörgu leyti er Bónus-
stelpan prýðileg bók, vel hugsuð 
og skemmtileg, en hún ristir 
ekki sérlega djúpt. Diljá tekur út 
nokkurn þroska í sögunni og það 
skín í gegn boðskapurinn um að 
ekki skyldi fólk dæma of fljótt, 
þar sem öll eigum við okkur 
sögu, sem ekki blasir við öðrum 
við fyrstu sýn, öll eigum við þrár 
og óuppfylltar langanir. Á köflum 
verður matreiðslan á þeim sann-
indum nokkuð klisjukennd, en 
það bætir höfundurinn upp með 
forvitnilegri söguuppbyggingu og 
snjallri persónusköpun.

 Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir

Niðurstaða: Prýðileg skáldsaga 
sem ef til vill ristir ekki sérlega 
djúpt, en státar af skemmtilegum 
persónum og byggir á frumlegri 
hugmynd.

Átta frummælendur taka Íslenska 
listasögu til kostanna á málþingi sem 
Listasafn Íslands efnir til í dag. Undir-
skrift þingsins er „hlutverk og gildi 
listasögunnar í samtímanum“. Tilefnið 
er nýútkomið yfirlitsrit um íslenska 
listasögu frá síðari hluta 19. aldar 
til upphafs 21. aldar, sem Listasafn 
Íslands og Forlagið gáfu út saman. 

Deildar meiningar eru um ágæti 
verksins og hafa ýmsir úr listageir-
anum gagnrýnt efnistök höfunda 
opinberlega. Markmið málþingsins 
er að skapa vettvang fyrir umræðu 
um efni bókanna, hlutverk og gildi í 
samtímanum og gefa lesendum tæki-
færi til að varpa fram spurningum 

sem vaknað kunna að hafa við lestur 
ritanna.

Frummælendur eru Ólafur Kvar-
an ritstjóri, Halldór Björn Runólfs-
son safnstjóri, Eiríkur Þorláksson 
listfræðingur, Aðalsteinn Ingólfsson 
listfræðingur, Hrafnhildur Sigurðar-
dóttir, formaður SÍM, Páll Baldvin 
Baldvinsson gagnrýnandi, Jón Proppé 
listheimspekingur og Helgi Þor-
gils Friðjónsson myndlistar maður. 
Fundarstjóri er Aðalheiður Lilja Guð-
mundsdóttir listheimspekingur.

Málþingið fer fram í sal 1 í Lista-
safni Íslands við Fríkirkjuveg 7 frá 
klukkan 11 til 14 í dag. Aðgangur er 
ókeypis. 

Málþing um Íslenska listasögu 

ÓLAFUR KVARAN Ritstjóri Íslenskrar listasögu verður meðal frum-
mælenda á málþinginu í Listasafni í Íslands í dag. 

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, mezzo sopran

Lenka Mátéová
Ásgeir H. Steingrímsson 

& Eiríkur Örn Pálsson
Eggert Pálsson

Friðrik S. kristinsson

Miðaverð: 4.200 kr. 
Miðasala á www.kkor.is eða á www.karlakorreykjavikur.is

í Skálholtsdómkirkju
Sveinn Dúa Hjörleifsson, tenor

í Hallgrímskirkju

KARLAKÓR
REYKJAVÍKUR

Á aðventu 2011
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Yfir 80 myndlistarmenn á víð og 
dreif um landið opna vinnustofur 
sínar og bjóða almenning velkom-
inn í heimsókn í tilefni af Degi 
myndlistar, sem Samband íslenskra 
myndlistarmanna heldur upp á í 
dag. 

Undanfarin ár hefur Samband 
íslenskra myndlistarmanna (SÍM) 
staðið fyrir Degi myndlistar, þar 
sem gestum hefur verið boðið að 
heimsækja listamenn á vinnu stofur 
þeirra, spjalla við þá og fræðast 
um starfið sem fer fram á bak við 
tjöldin. 

Kynningar í grunn- og framhalds-
skólum í Reykjavík eru hluti af 
Degi myndlistar í samstarfi við 

Reykjavíkurborg, en á næstu vikum 
fara myndlistarmenn í heimsókn til 
skólanna og kynna fyrir ungu kyn-
slóðinni hvað felst í starfinu. 

Í tilefni af verkefninu hefur verið 
opnuð sérstök heimasíða, dagur-
myndlistar.is, en á henni er að 
finna lista yfir allar opnar vinnu-
stofur, kort og kynningar myndbönd 
um starf myndlistarmannsins. 
Vinnustofurnar eru í Reykjavík, 
Seltjarnar nesi, Kópavogi, 
Garðabæ, Hafnar firði, Keflavík, 
á Akureyri og Eyjafjarðarbyggð, 
á Seyðisfirði og Ísafirði. Einnig 
er íslenskur listamaður búsettur í 
Banda ríkjunum með opna vinnu-
stofu.

Dagur myndlistar haldinn í dag 

Sex íslenskir myndlistarmenn 
sýna verk sín á sýningunni Nordic 
Art Today í Pétursborg í Rúss-
landi í dag. Birna Guðjónsdóttir 
er jafnframt einn fimm sýningar-
stjóra. 

Þau Anna Líndal, Bjarki Braga-
son, Gunndís Ýr Finnbogadóttir, 
Steingrímur Eyfjörð, Unnar Örn 
Jónasson og Olivia Plender taka 
öll þátt í sýningunni fyrir Íslands 
hönd, en alls sýna 35 listamenn 
verk sín, flestir frá Norðurlöndum 
og Rússlandi. 

Sýningarstaðurinn er 
menningar miðstöðin Loft Project 
ETAGI í miðborg Pétursborgar. 
Listamennirnir fjalla um verk sín 
í fyrirlestrarsal í dag og á morgun 
og sýningarstjórar taka norræna 
myndlist til kostanna á morgun. 

Íslensk 
myndlist í 
Pétursborg 

BIRTA GUÐJÓNSDÓTTIR  Er einn fimm 
sýningarstjóra á sýningunni Nordic Art 
Today í Pétursborg. 

LAUFEY JOHANSEN Er einn þeirra listamanna sem opna vinnustofur sínar í til-
efni af Degi myndlistarinnar í dag.

Þökkum frábærar viðtökur
Heimilisbókhald Arion banka

Hvað skiptir þig máli?

arionbanki.is  –  444 7000

Við bætum við fleiri námskeiðum þar 
sem farið er yfir grunnatriði Meniga 
heimilisbókhaldsins. Nánari upplýsingar 
og skráning á arionbanki.is

Næstu námskeið
Háskólinn í Reykjavík:
Miðvikudag  9. nóv.  kl. 17.30
Fimmtudag  10. nóv. kl. 17:30

Þúsundir viðskiptavina hafa nú skráð sig í Meniga heimilisbókhald í gegnum 
Netbanka Arion banka og mörg hundruð manns sótt Meniga námskeið sem 
haldin hafa verið um land allt. Kynntu þér Meniga og þú kemst að því hvað það 
getur verið létt og skemmtilegt að sinna heimilisbókhaldinu.

Hæ, ég hef nú fært mig um set 
yfir á hársnyrtistofuna KRÓM 

í Skipholti 70.
Verið öll hjartanlega 

velkomin. 
Tímapantanir í s: 553 9770
Minni á að út nóvember er 

15% afsl. af öllum TIGI vörum. 
Kristín Lindquist

KRÓM
HÁRGREIÐSLUSTOFA

SKIPHOLTI 70 • 105 REYKJAVÍK 
SÍMI 553 9770

FBL, E.B.

BRÚÐUHE IMAR  B O R G A R N E S I

SÍÐUSTU SÝNINGAR!SÍÐUSTU SÝNINGAR!

Sími 530 5000   www.bruduheimar.is

GilitruttGilitrutt
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„Ég sá mynd Pedro Almodóvar, The Skin I Live In, 
um daginn og ég varð að segja að það var ekki 
hans besta mynd. Hins vegar mæli ég með 
myndinni Midnight In Paris eftir Woody 
Allen, en hann klikkar aldrei.

Í dag mæli ég með því að fólk leggi leið 
sína á Korpúlfsstaði þar sem Sigurður Valur 
Sigurðsson er með yfirlitssýningu á sögu-
borðsteikningum. Ég ætla ekki að láta 
sýninguna framhjá mér fara.“ 

Gott í bíó: Vera Sölvadóttir kvikmyndagerðarkona

Woody Allen frekar 
en Almodóvar

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 5. nóvember 2011 

➜ Tónleikar
20.30 Bubbi Morthens heldur tónleika 
í Grindavíkurkirkju. Miðaverð er kr. 
2.500.
21.00 Jón Jónsson heldur tónleika í 
Bíóhöllinni á Akranesi. Miðaverð er kr. 
2.000.

21.30 Árshátíð hipphoppsins verður 
á Gauki á Stöng þar sem BlazRoca, 
XXX Rottweiler hundar, Sesar A, Tiny úr 
Quarashi, Diddi Fel úr Forgotten Lores, 
7berg, KáJoð úr Bæjarins bestu eru 
meðal þeirra rappara sem munu trylla 
lýðinn. Aðgangseyrir er kr. 1.500.
22.00 Bjartmar Guðlaugsson heldur 
tónleika á Obladí Oblada, Frakkastíg 8. 
Aðgangseyrir er kr. 1.500. 
22.00 Tónleikar með Jónasi Sigurðs-
syni og Ritvélum Framtíðarinnar á 
Græna hattinum. Miðaverð er kr. 2.500.
22.00 Andrea Gylfadóttir og Bíóbandið 

leika lög úr þekktum kvik-
myndum á Café Rosenberg. 
Aðgangseyrir er kr. 1.500. 
23.00 Hljómsveitin Retro 
Stefson heldur tónleika á 

Faktorý. Forsala miða 
fer fram í Lólu, 
Laugavegi 55 og á 
Faktorý. Miðaverð 
er kr. 1.000 í for-
sölu en. 1.500 
við dyr.
23.00 Hljóm-

sveitin Trums kemur 
fram á Players. 
Sveitin spilar tónlist 
með hljómsveitum 
á borð við Queen 
og Deep Purple.

➜ Opnanir
14.00 Sýningin Tvö pör opnar í 002 
Galleríi, Þúfubarði 17 í Hafnarfirði. 
Athugið að sýningin er aðeins opin 
þessa einu helgi. 
16.00 Ljóðskáldið Sveinn Snorri 
Sveinsson opnar sýninguna Teikni-
myndasaga verður til, sem leiðir 
áhorfandann í gegnum það ferli sem 
á sér stað frá hugmynd að útgefinni 
teiknimyndasögubók, í Galleríi Vestur-
vegg í Skaftfelli. Allir velkomnir. 
17.00 Opnun sýningar á prentverkinu 
American to Icelandic Dictionary / 
Íslenska til bandaríska orðabók eftir 
bandaríska myndlistarmanninn Abra 
Ancliffe fer fram í Tækiminjasafni 
Austurlands.

➜ Sýningar
11.00 Sviðsetning í MÍR-salnum, 
Hverfisgötu 105, á orrustunni um Minsk 
1944. Sýnt á stóru borði með módelum 
í hlutföllunum 1:100. Húsið opnað kl. 
11 og opið fram eftir degi. Aðgangur er 
ókeypis. 

➜ Síðustu forvöð
10.00 Sýningunni Dansleikur í Skyrtu-
dal á verkum austurríska listamannsins 
Christians L. Attersee í Hafnarhúsi Lista-
safns Reykjavíkur lýkur um helgina.
10.00 Um helgina lýkur tveimur sýn-
ingum í Listasafni Reykjavíkur. Það eru 
sýningarnar Ný list verður til á Kjarvals-
stöðum og Attersee - Dansleikur í 
skyrtudal í Hafnarhúsi.
13.00 Síðasta sýningarhelgi á verkum 
Þorbjargar Þorvaldsdóttur í Listasafni 
Así. Safnið er opið frá kl. 13-17 og er 
aðgangur ókeypis. 
13.00 Sýningunni LeikVerk í Gerðu-
bergi lýkur um helgina. Á sýningunni 
eru afar fjölbreytt og skemmtileg verk 
sem eiga það öll sameiginlegt að fela 
í sér leik á einn eða annan hátt. Þátt-
takendur í sýningunni eru tuttugu og 
sjö talsins. Opnunartími Gerðubergs er 
kl. 13-16. 
13.00 Síðasta helgi sýningar Ingu 
Þóreyjar Jóhansdóttur, Málverk og 
myndastyttur, í Listasafni Así. Safnið er 
opið frá kl. 13-17 um helgina. Aðgangur 
er ókeypis.
14.00 Síðasta sýningarhelgi The Pleas-
ure Principle, norrænnar samsýningar 
um samtímamálverk í sýningarstjórn 
Mika Hannula, í Kling og Bang gallerí. Á 
sýningunni eru skoðaðir möguleikar og 
takmarkanir samtímamálverksins. Opið 
er frá kl. 14-18 báða daga helgarinnar.

➜ Kvikmyndadagar

20.00 Heimildarmyndin An Independ-
ent Mind er sýnd á (Ó)sýnileg, kvik-
myndadögum Amnesty International 
í Bíói Paradís. Myndin segir sögu átta 
einstaklinga sem berjast fyrir rétti sínum 
til tjáningar. Miðaverð er kr. 750.

➜ Unglist
14.00 Götuleikhús Hins Hússins 
bregður fyrir sig betri fætinum og leikur 
listir sínar sem aldrei fyrr á Laugaveg-
inum.
20.00 Nemendur af fataiðnbraut í 
Hönnunar- og handverksskóla Tækni-
skólans sýna föt sem þeir hafa saumað 
undir handleiðslu kennara, tískublaða 
eða úr þeirra eigin hugskotum í innilaug 
Laugardalslaugar við Sundlaugarveg.

➜ Ritþing
13.30 Á ritþingi Gerðubergs verður 

farið yfir feril Vigdísar Grímsdóttur. Jafn-
framt les hún úr verkum sínum og Ellen 
Kristjándóttir syngur.

➜ Kynningar
10.00 Ferðaskrifstofan ÍT ferðir verður 
með ferðakynningu í Kringlunni frá 
kl. 10-18. Áhugasamir geta skráð sig í 
ferðir eins og í Knattspyrnuskóla Bobby 
Charlton í Manchester, Körfuboltaskóla 
Lazlo Nemeth í Englandi og göngu- og 
ævintýraferð til Nepal. 

➜ Málþing
11.00 Málþing um hlutverk og gildi 
íslenskrar listasögu í samtímanum 
fer fram í sal 1 í Listasafni Íslands við 
Fríkirkjuveg 7 frá kl. 11- 14. Tilefnið er 
útgáfa yfirlitsverksins Íslensk listasaga, 
frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 
21. aldar. Aðgangur er ókeypis og allir 
velkomnir.
11.00 Íbúasamtök miðborgar, foreldra-
félög leik- og grunnskóla í miðborginni 
og Hverfisráð miðborgar efna til mál-
þings um miðborgina sem íbúahverfi 
kl. 11-15 í matsal Tækniskólans á 
Skólavörðuholti.
14.00 Arkitektafélag Íslands fagnar 
75 ára afmæli sínu með málþingi sitt í 
Gyllta salnum á Hótel Borg. Aðgangur 
á málþingið er frír og öllum opinn á 
meðan pláss leyfir.

➜ Tónlist
22.00 Ómar á útvarpsstöðinni X-inu 
stjórnar tónlistinni á Bar 11. 
22.00 Lím Drím Tím, syngjandi plötu-
snúðar, syngja og spila tónlist á Faktorý.

23.00 Már og Níelsen stjórna tónlist-
inni á Kaffibarnum.

➜ Listamannaspjall
15.00 Halldór Ásgeirsson verður 
með listamannaspjall um sýninguna 
Bræð(r)alag ásamt því að bræða 5 
hraunsteina ofan í jarðholu í Högg-
myndagarðinum, Nýlendugötu 17a. 
Allir velkomnir.

➜ Myndlist
14.00 Samband íslenskra myndlistar-
manna heldur upp á Dag myndlistar 
með opnum vinnustofum á víð og 
dreif um landið. Nánari upplýsingar 
um vinnustofurnar eru að finna á 
dagurmyndlistar.is.
15.00 Lifandi viðburður með leik-
rænum tilburðum á Kjarvalsstöðum í 
tengslum við sögusmiðjuna Sérvizka 
Kjarvals sem myndlistarmaðurinn 
Huginn Þór Arason leiðir með aðstoð 
Klöru Þórhallsdóttur fulltrúa fræðslu-
deildar. Huginn veltir fyrir sér á lifandi 
og myndrænan hátt hvort uppátæki 
og hversdagslegar athafnir Jóhannesar 
Kjarvals hafi í raun verið gjörningar.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

www.dagurmyndlistar.is
Opnar vinnustofur myndlistarmanna

Laugardaginn 05. nóvember 2011

Starfið felst í að sjá um heimasíðu Múrbúðarinnar. 
Fara yfir og lagfæra núverandi síðu, setja inn 
nýtt efni, útbúa kynningar og söluefni, þýða og  
stað færa verklýsingar og aðrar upplýsingar.

   Við leitum að starfsmanni með góð tök á texta-
gerð, þýðingum og þekkingu á myndvinnslu,  
sem getur unnið sjálfstætt og með metnað  
til að ná góðum árangri í starfi.

   Viðkomandi starfsmaður verður með starfs-
aðstöðu að Kletthálsi 7 í Reykjavík. 

Athugið að við erum ekki að leita að verktaka heldur föstum starfsmanni.

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember. Umsóknir 
ásamt starfsferilsskrá sendist á baldur@murbudin.is 
 

UMSJÓN HEIMASÍÐU
MÚRBÚÐIN LEITAR AÐ STARFSMANNI
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sunnudagur 6. nóvember 

➜ Tónleikar
20.30 Bubbi Morthens heldur tónleika 
í Ytri-Njarðvíkurkirkju. Miðaverð er kr. 
2.500.

➜ Félagsvist
14.00 Félagsvist verður spiluð í 
Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir eru 
velkomnir. 

➜ Menningarhátíðir
15.00 Menningarhátíðin Sauðsvart 
almúgasíðdegi verður haldin á Obladí 
Oblada, Frakkastíg 8. Meðal þeirra sem 
koma fram eru þau Birna Þórðardóttir, 
Stella Haux, Kristján Þorvaldsson, Bergur 
Thorberg, Kormákur Bragason, Magnús 
Einarsson, Böggi og Lísa og Davíð Stein-
grímsson. Aðgangur er ókeypis.

➜ Söfn
14.00 Almenningi verður boðið að 
koma með gamla gripi til greiningar hjá 
sérfræðingum Þjóðminjasafns Íslands 
milli kl. 14 og 16. Að þessu sinni verður 
sérstök áhersla lögð á tréskurðargripi og 
gripi sem tengjast tóbaksnotkun.

➜ Upplestur
21.00 Upplestrarkvöld Forlagsins fer 
fram á Café Rosenberg. Allir velkomnir.

➜ Söngskemmtun
14.00 Gleðihringurinn fer fram í 
Gerðubergi. Þar gefst einstakt tækifæri til 
að rifja upp og læra saman bæði sígildu 
og gömlu dansana og syngja gömlu, 
góðu íslensku lögin. Hljómsveitin Neistar 
leikur fyrir dansi. Sigvaldi Þorgilsson, 
danskennari, leiðbeinir á dansgólfinu og 
félagar úr Þjóðdansafélagi Reykjavíkur og 
karlakórnum Fóstbræðnum leiða gesti í 
dansi og söng. Aðgangseyrir er kr. 1.200 
en frítt fyrir 16 ára og yngri.

➜ Kvikmyndadagar
20.00 Heimildarmyndin The Devil 
Operation er sýnd á (Ó)sýnileg, kvik-
myndadögum Amnesty International í 
Bíói Paradís. Myndin segir frá átökum 

sem urðu vegna fyrirhugaðra áætlana 
á vegum Yanacocha-gullnámunnar um 
að færa út kvíarnar og hefja starfsemi 
nálægt heilögu fjalli. Miðaverð er kr. 750.

➜ Hönnun og tíska
14.00 Í tilefni af afmælissýningu 
Fatahönnunarfélags Íslands, Áratug af 
tísku, gefst gestum kostur á að spyrja 
fatahönnuðina Eygló Margréti Lárus-
dóttur (Eygló) og Guðmund Hallgríms-
son (Mundi) spurninga og fá innsýn í 
heim þeirra. Spjallið fer fram í Listasafni 
Kópavogs, Gerðarsafni og eru allir 
velkomnir. 

➜ Kvikmyndir
15.00 Tíu dagar sem skóku heiminn, 
bresk-sovésk heimildarkvikmynd frá 
1967 um Októberbyltinguna í Rússlandi 
1017, orsakir hennar og aðdraganda, 
sýnd í MÍR, Hverfisgötu 105. Aðgangur 
er ókeypis.

➜ Unglist
20.00 Safaríkir sígildir tónar munu 
flæða um Laugarneskirkju þegar ungt 
og upprennandi tónlistarfólk flytur sígild 
meistarastykki sem bræða vetrarkuld-
ann. Flytjendur eru nemendur við Tón-
listarskólann í Reykjavík, Söngskólann í 
Reykjavík, Söngskóla Sigurðar Demetz, 
Tónskóla Sigursveins, Tónlistarskólann í 
Grafarvogi og Nýja tónlistarskólann. 

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara 
í Reykjavík Stangarhyl 4. Hljómsveitin 
Klassík leikur fyrir dansi. Aðgangseyrir er 
kr. 1.500 en kr. 1.300 fyrir félagsmenn 
FEB. 

➜ Tónlist
21.00 Leikin verður lifandi djass á 
Faktorý.

➜ Leiðsögn
14.00 Boðið verður upp á barnaleið-
sögn í Þjóðminjasafni Íslands fyrir börn 
á aldrinum 8 til 11 ára. Steinunn Guð-
mundardóttir safnkennari mun ganga 
með börnin gegnum grunnsýningu 
Þjóðminjasafnsins Þjóð verður til - 
menning og samfélag í 1200 ár.
15.00 Fatahönnuðurinn Hildur Yeoman 
og tískuljósmyndarinn Saga Sigurðar-
dóttir opnuðu nýverið sýninguna Ham-
skipti í Sverrissal í Hafnarborg og verða 
með leiðsögn um hana í dag. Sam-
sýningin byggir á hugmyndum þeirra úr 
tískuheiminum.
15.00 Kristín Dagmar Jóhannesdóttir, 
listfræðingur og verkefnastjóri dagskrár 
Listasafns Reykjavíkur annast leiðsögn 
um sýningar Hafnarhússins með það að 
marki að kanna ólík form teikningar í 
samtímanum.

➜ Listamannaspjall
14.00 Sunnudaginn 6. nóvember kl. 
14 fá gestir tækifæri til þess að hlýða 
á og ræða við JBK Ransu, einn þeirra 
þriggja sem eiga verk á sýningunni 
Almynstur í Listasafni Árnesinga verður 
með listamannaspjall. Einnig verður 
pappírsævintýraheimur indverska lista-
mannsins Baniprosonno opnaður og 
afrakstur sýndur úr listasmiðjum með 
Davíð Erni um helgina. Aðgangur er 
ókeypis.
15.00 Fremur óvenjulegt listamanns-
spjall fer fram í Gallerí Ágúst þegar 
listamaðurinn Ragnar Jónasson sem 
býr og starfar í Glasgow mun spjalla við 
gesti á Skype myndfundi. Listamennirnir 
Davíð Örn Halldórsson og Guðmundur 
Thoroddsen ræða við hann um sýningu 
hans Rætur í Gallerí Ágúst.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Náttúruleg útgeislun

Án parabena 
Án tilbúinna ilmefna

Án litarefna

Burt ś Bees Radiance línan inniheldur Royal Jelly sem er talið eitt 
næringarríkasta efni jarðarinnar, Radiance línan er full af næringu 
og andoxunarefnum ásamt fjölda náttúrulegra innihaldsefna sem 
öll hafa þann eiginleika að draga úr fínum línum og laða fram 
náttúrulegan ljóma húðarinnar. 
         Fæst í apótekum 
                

náttúran og ég

Þetta er neyðarkall til þín!
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folk@frettabladid.is

– Skráning er hafin á 8 vikna   
 námskeið.

– Kennsla fer fram á kvöldin.

– Kennt verður á hinar 
 heimsþekktu vörur frá OPI.

– Nemendur útskrifast með   
 diplóma í naglafræði.

Professional

Viltu verða naglafræðingur?

OPI professional hefur verið leiðandi
í naglavörum síðustu 30 ár og nú gefst 

þér færi á að verða OPI Naglafræðingur. 

Skráning og nánari upplýsingar 
í síma 551 9500 eða 

á skraning@moodschool.is

TAKTU VEL Á 
MÓTI OKKUR

Neyðarkall 
til þín

Ricky Gervais verður að öllum 
líkindum kynnir á Golden Globe-
verðlaunahátíðinni, þriðja árið 
í röð. Það eru samtök erlendra 
blaðamanna í Hollywood sem 
standa að þessum verðlaunum en 
þar eru bestu kvikmyndirnar og 
sjónvarpsþættirnir heiðraðir. 

Til leikarans sást að snæðingi 
með yfirmönnum hátíðarinnar á 
fínum veitingastað í París, nánar 
tiltekið á Chez Benoit. Og það gaf 
sögusögnunum byr undir báða 
vængi. Hins vegar var talið að 
Gervais gæti varla gengið óhultur 
um Hollywood eftir frammistöðu 
sína á síðasta ári en þá gerði hann 
grín að næstum öllum, en sumir 
fengu vissulega verri útreið en 
aðrir eins og Charlie Sheen, 
Robert Downey og Hugh Hefner.

Ricky upplýsti fyrr á þessu ári 
að hann hefði fengið tilboð um að 

vera kynnir á hátíðinni en hann 
væri ekki viss um að þiggja boðið. 
„Áhorfið fór upp og þeir vildu fá 
mig aftur. En ég veit ekki hvað ég 
gæti gert betur og ég geri yfirleitt 
bara tvær þáttaraðir.“

Verður aftur kynnir

BOÐIÐ AFTUR Ricky Gervais er sagður 
ætla að snúa aftur sem kynnir Golden 
Globe.

Mamma Amy Winehouse 
hefur rætt um fráfall dóttur 
sinnar. Hún segir að Amy 
hafi ekki drukkið fyrir 
framan sig af virðingu við 
fjölskylduna.

Enska söngkonan Amy Winehouse 
gat aldrei drukkið áfengi fyrir 
framan móður sína, hún bar ein-
faldlega of mikla virðingu fyrir 
henni. Þetta kemur fram í breska 
blaðinu Daily Mail. Söngkonan, 
sem fannst látin á heimili sínu 
í júní á þessu ári, átti lengi við 
áfengis- og vímuefnafíkn að stríða 
og lést af ofneyslu áfengis.

Hún lét hins vegar flöskuna vera 
þegar mamma hennar var á svæð-
inu. „Hún hataði sjálfa sig þegar 

hún var drukkin, hún vildi vera 
við stjórn og þoldi ekki hvernig 
áfengið fór með sig. Hún gat verið 
án Bakkusar í nokkrar vikur en 
svo féll hún. Hún var bara lítið 
barn sem kunni ekki að forðast 
brunninn,“ hefur Daily Mail eftir 
mömmunni, Janis. „Hún drakk 
hins vegar aldrei fyrir framan 
mig, þá lét hún það alveg í friði. 
Hún spurði mig jafnvel leyfis áður 
en hún kveikti sér í sígarettu. Hún 
elskaði og virti fjölskylduna sína 
svo mikið.“

Janis segir að dóttir sín hafi ein-
faldlega verið of veikbyggð til að 
þola allt þetta áfengi og það hafi 
á endanum dregið hana til dauða. 
„Allir vilja eiga friðsælan dauða 
og ég vona svo sannarlega að hún 
Amy mín hafi sofnað og bara ekki 
vaknað aftur.“ 

Faldi drykkjuna 
fyrir mömmu

BAR MIKLA VIRÐINGU FYRIR MÖMMU Amy Winehouse lét áfengið alveg í friði þegar 
mamma hennar var einhvers staðar í nágrenninu. NORDICPHOTOS/GETTY

40 TONN  vegur svokallað hjólhýsi Simons Cowell, en það er á tveimur hæðum. Það er stærra en hjól-
hýsið sem Will Smith hafði á tökustað Men in Black 3 og New York-borg hafði afskipti af og skartar 
meðal annars þremur 60 tommu þrívíddar-sjónvarpsskjáum og sófasetti með ítölsku leðri á. 

Fjögur myndbönd með 
nýjum lögum Hjálma á 
vísir.is/popp
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Bandaríska leikkonan Denise 
Richards er nú sögð vera að hitta 
gítarleikara rokksveitarinnar 
Bon Jovi, sjálfan Richie Sambora.  
Þau voru saman í ár fyrir fjórum 
árum þegar upp úr slitnaði hjá 
þeim en nú hafa þau ákveðið að 
gefa sambandi sínu annað tæki-
færi. 

Richards, sem varð fræg fyrir 
leik sinn í Bond-kvikmyndinni 
The World Is Not Enough, hefur 
verið einstaklega óheppin í ásta-
málum sínum, en hún á meðal 
annars tvær dætur með Charlie 
Sheen. Samkvæmt heimildar-
manni E!-sjónvarpsstöðvarinnar 
hefur Richards alltaf þótt vænt 
um Sambora og gítarleikarinn 
átt stað í hjarta hennar. „Richie 
var yndislegur maður. Hann kom 
inn í líf mitt þegar ég þarfnaðist 
hans og hann þarfnaðist mín. Við 
munum alltaf tengjast þeim bönd-
um,“ skrifaði Richards í ævisögu 
sinni, The Real Girl Next Door.

Hittir Sam-
bora aftur

ÁSTFANGIN Denise Richards kann að 
hafa fundið ástina aftur í örmum Richie 
Sambora.

Ofurfyrirsætan Gisele Bundchen 
lifir nánast fullkomnu lífi. Í við-
tali við breska Vogue ljóstrar 
hún því upp að hún drekki nánast 
aldrei, stundi líkamsrækt dag-
lega og ali börn sín vel upp.

Í blaðinu kemur fram að sonur 
Bundchen telji grænmeti vera 
sælgæti og að sjálf drekki fyrir-
sætan nánast aldrei. Að sama 
skapi viðurkennir Bundchen að 
hún borði rautt kjöt aðeins tvisv-
ar í mánuði og að hún fari ávallt 
með litla bæn áður en hún leggur 
slíkt kjöt sér til munns. 

Gisele er 
næstum því 
fullkomin

FULLKOMIN Gisele Bundchen lifir 
nánast fullkomnu lífi ef marka má orð 
hennar sjálfrar. NORDICPHOTOS/GETTY

Liðsmenn Red Hot Chili Peppers eru farnir 
að gera upp brotthvarf gítarleikarans Johns 
Frusciante. Niðurstaðan er sú að á endanum 
hafi það verið góð tilfinning að fá nýjan mann 
í bandið.

Hljómsveitin sendi frá sér tíundu hljóðvers-
plötu sína, I‘m With You, fyrr á árinu. þar 
sem nýi gítarleikarinn, Josh Klinghoffer, 
birtist aðdáendum sveitarinnar í fyrsta skipti. 
Söngvar inn Anthony Kiedis ræddi brotthvarf 
Frusciante við Daily Mirror: „Tilfinningin 
var góð því við vissum að hann yrði ánægðari 
ef hann gerði eitthvað annað. Við höfðum náð 
svo miklu fram með John og við verðum alltaf 
stoltir af því.“

Kiedis segir enn fremur að tilkoma 

Klinghoffers hafi fært sveitinni nýjan kraft. 
„Josh kom inn með sjálfstraust. Innan tveggja 
vikna var hann farinn að sýna okkur hugmynd-
ir sínar, sem okkur fannst mjög fallegar. Við 
sáum að við gátum byggt á þeim.“

Söngvarinn segir að sveitin hafi tekið upp 
mikið efni fyrir nýju plötuna: „Við tókum 
upp um 50 lög. Við kláruðum ekki öll og við 
þurftum að velja úr þeim en þetta bara vatt upp 
á sig. Þetta var svo skemmtilegur tími.“

Nýja platan hefur fengið heldur misjafna 
gagnrýni. Á Metacritic.com, þar sem tekin er 
saman gagnrýni stóru miðlanna, er platan með 
6,3 í einkunn af 10 mögulegum. Aðdáendur Red 
Hot geta þó huggað sig við að liðsmenn sveitar-
innar gerðu ekki tvöfalda plötu eins og síðast.

Góð tilfinning að horfa á eftir Frusciante

HALDA ÓTRAUÐIR ÁFRAM Red Hot Chili Peppers með 
nýja gítarleikaranum, Josh Klinghoffer. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Jared Leto átti stefnumót með 
Nicky Hilton á Chateau Marmont-
hótelinu fyrir skemmstu. 
Leikarinn mætti þó ekki á tilsett-
um tíma og endaði það með því að 
Hilton yfirgaf staðinn.

Hótelerfinginn á að hafa beðið 
þjón um að vísa Leto að borði sínu 
þegar hann kæmi. „Hún beið og 
beið og hóf svo að hringja í hinn 
seina herramann. Að lokum gafst 
hún upp eftir níutíu mínútna bið 
og gekk reið út,“ var haft eftir 
sjónarvotti. 

Leto hefur áður sést á stefnu-
móti með stúlkum á borð við 
Cameron Diaz, Scarlett Johans-
son og jafnvel yngri systur Nicky, 
Paris.

Mætti ekki á 
stefnumótið

SEINN Leikarinn Jared Leto mætti ekki 
á stefnumót sem hann átti með Nicky  
Hilton. NORDICPHOTOS/GETTY

Aðdáendur Justins Bieber eru 
æfir út í Mariuh Yeater, stúlkuna 
sem heldur því fram að söngvar-
inn hafi getið barn með sér og 
hefur óskað eftir faðernisprófi til 
að sanna mál sitt. 

Aðdáendur söngvarans kalla 
sig Beliebers og eru nú um 14 
milljón talsins. Flestir aðdá-
endurnir eru unglingsstúlkur 
og standa þær dyggan vörð um 
hag og heilsu átrúnaðargoðsins. 
Mariuh Yeater hafa borist ófáar 
líflátshótanir í gegnum sam-
skiptavefinn Twitter, 
þar sem Belieber-
stúlkur hóta henni 
öllu illu dragi hún 
sig ekki í hlé. Ein 
Twitter-skilaboðin 
sögðu: „Þvílík 
tæfa þessi Mariah 
Yeater. Ekki aðeins 
hefur hún gert á 
hlut Justins, 
hún særði 
líka Sel-
enu. Ég 
ætla að 
drepa þig, 
ég vara 
þig við.“

Morðóðir 
aðdáendur

REIÐIR 
AÐDÁEND-
UR Beliebers, 
aðdáendur 
Justins 
Bieber, eru 
ævareiðir út í 
stúlkuna sem 
segir hann 
barnsföður sinn.
NORDICPHOTOS/GETTY

Söngvarinn Chris Martin 
lætur yfirleitt lítið fyrir sér 
fara þrátt fyrir frægð og 
ríkidæmi. Hann á þó nokkra 
vel þekkta vini og er einn 
þeirra rapparinn Jay-Z.

Martin talar vel um vin 
sinn og lét eitt sinn þau orð 
falla að vinskapur þeirra 
væri ósköp venjulegur, 
svona miðað við að: „Það er 
bara þannig að annar okkar 
er nörd og hinn er svalasti 
viðskipta- og tónlistarjöfur 
á allri plánetunni,“ sagði 
Martin um vináttu þeirra 
félaga.

Óvenjulegur vinskapur
Liam Gallagher er sannfærður um 
að rokksveitin Oasis komi saman 
2015 þegar platan Morning Glory 
verður tvítug. Gallagher var lengi 
vel söngvari sveitarinnar en hann 
og bróðir hans, Noel, áttu ekki skap 
saman og rifust vanalega eins og 
hundur og köttur. Þessar illdeilur 
urðu að endingu til þess að upp úr 
samstarfinu slitnaði fyrir tveimur 
árum og hafa þeir nú báðir farið 
sínar eigin leiðir.

Liam opnar hins vegar á þann 
möguleika að þeir spili saman aftur 
í samtali við Independent. „Ég veit 
að við gerum það, Noel þarf að 
sinna þessu sóló-verkefni sínu og 

átta sig á því að hann er ekki jafn 
góður og þegar hann er með bróður 
sínum,“ segir Liam, sem er þekktur 
fyrir ákaflega stórt egó og ofurtrú 
á eigin ágæti. Hann bendir jafn-
framt á að Noel hafi átt hugmynd-
ina að Morning Glory-afmælis-
túrnum og segir að hann sé tilbúinn 
í verkefnið, jafnvel þótt Noel sjálfur 
sé ekkert hrifinn af því að endur-
nýja samstarfið við bróðurinn. „Ég 
yfirgaf hljómsveitina af ákveðnum 
ástæðum og þær ástæður standa 
enn. Liam hefur leyfi mitt til að 
spila lögin en ég verð ekki með,“ 
segir Noel. Aldrei þessu vant eru 
því bræðurnir ósammála.

Skipuleggur endurkomu Oasis

FULLUR SJÁLFSÖRYGGIS Liam Gallagher 
telur að hljómsveitin Oasis eigi eftir að 
koma aftur 2015 þegar platan Morning 
Glory verður tvítug.

GÓÐVINIR Chris Martin talar vel um vin sinn, 
rapparann Jay-Z.  NORDICPHOTOS/GETTY
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Padma Lakshmi sagði í nýlegu 
viðtali að þótt hún væri einstæð 
móðir væri hún alls ekki ein um 
að ala upp dóttur sína, Krishnu 
Theu. Sjónvarpsstjarnan sagðist 
njóta liðsinnis fjölskyldumeðlima 
sinna og að dóttir sín nyti góðs af 
því.

„Ég er einstæð móðir en ég er 
alls ekki ein í uppeldinu. Krishna 
á stóra fjölskyldu sem elskar hana 
og við erum öll samtaka í upp-
eldinu. Því fleiri sem eru í kring-
um hana, þeim mun betra, því þá 
fær hún að kynnast fjölbreyti-
leika lífsins,“ sagði sjónvarps-
kokkurinn, sem eignaðist Krishnu 
með Adam Dell, bróður stofnanda 
Dell-tölvufyrirtækisins.

Einstæð 
en ekki ein

Á GÓÐA FJÖLSKYLDU Padma Lakshmi á 
stóra fjölskyldu sem aðstoðar hana við 
uppeldið á dóttur hennar.

NORDICPHOTOS/GETTY

Poppsöngkonan Lady Gaga undir-
býr nú stofnun samtaka sem 
ætlað er að berjast á móti einelti. 
Samtökin munu bera sama heiti 
og plata hennar, Born This Way, 
sem kom út fyrr á þessu ári og 
hefur selst í rúmlega átta millj-
ónum eintaka. 

Lady Gaga hefur verið áber-
andi í baráttunni gegn einelti, 
en hún hefur talað opinskátt um 
reynslu sína af einelti sem barn. 
Hún segist vona að samtökin 
muni hjálpa ungu fólki að öðlast 
sjálfstraust og að takmarkið sé 
að hugrekki og góðvild verði ráð-
andi í samskiptum fólks. 

Lady Gaga á 
móti einelti

Í BARÁTTUHUG Lady Gaga mun stýra 
samtökunum ásamt móður sinni.

NORDICPHOTOS/GETTY

Það á ekki af Lohan-fjölskyldunni að ganga. 
Dóttirin Lindsay Lohan veit varla í hvorn fót-
inn hún á að stíga, móðirin ætlar að gefa út 
ævisögu þar sem hún kjaftar frá öllu og nú 
hefur pabbinn, Michael Lohan, verið settur 
í einangrun.

Michael, sem hefur margoft komist í kast 
við lögin, var lokaður inni eftir að hafa rofið 
nálgunarbann sem fyrrverandi kærasta 
hans, Kate Major, fékk á hann. Hann hafði 
þá einnig ráðist á hana og er gert ráð fyrir 
að Michael sitji inni þar til réttarhöldin fara 
fram á miðvikudag. Michael hefur hins vegar 
nýtt tímann vel og verið í stöðugu sambandi 
við gamla kærustu, raunveruleikastjörnuna 
Kim Granatell. „Kim hefur talað við Micha-
el og honum líður ákaflega illa,“ er haft eftir 

vini Kim, Tom Murro. Michael er sakaður 
um að beitt Kate líkamlegu og kynferðis-
legu ofbeldi.

Bandarískir fjölmiðlar fylgjast grannt 
með Lohan-fjölskyldunni sem 
hefur verið dugleg að koma 
sér í fréttirnar. Í gær bár-
ust síðan fréttir af því að 
Playboy hefði boðað Lindsay 
Lohan aftur í töku þar sem 
fyrri myndatakan hefði ekki 
heppnast nógu vel. Lohan, 
sem hefur ekki sést á hvíta 
tjaldinu lengi, vonast til að 
myndirnar verði til þess að 
ferill hennar komist á flug 
á nýjan leik.

Lohan settur í einangrun
Þótt persóna hans, James Bond, 
sé ekki við eina fjölina felld 
ætlar Daniel Craig að passa upp 
á að það verði nóg pláss fyrir 
eigin konuna, Rachel Weisz, á 
tökustað Skyfall, næstu mynd-
ar um James Bond. Hann hefur 
nefnilega beðið um hjónarúm í 
hjólhýsið sitt.

Hjónarúmið er ekki það eina 
sem leikarinn vill því hann 
hefur einnig krafist þess að hafa 
kaffivél með suður-amerískum 
baunum, að tveir lífverðir séu á 
staðnum og nuddari sé til taks og 
að hann hafi óheftan aðgang að 
æfingasal.

Vill tvöfalt rúm

ALLA LEIÐ Daniel Craig ætlar að 
gefa allt í Bond-hlutverkið og vill að 
eiginkona sín, Rachel Weisz, komi í 
heimsókn til sín á tökustað.

OFBELDISMAÐUR Michael Lohan 
er sakaður um að hafa beitt fyrr-
verandi kærustu sína líkamlegu 
og kynferðislegu ofbeldi.
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Leikkonan Michelle Williams 
viðurkennir að hana hafi mest 
langað að flýja fyrstu dagana í 
tökum á myndinni My Week with 
Marilyn. Williams, sem leikur 
sjálfa Marilyn Monroe í mynd-
inni, fann fyrir mikilli utanað-
komandi pressu um það hvernig 
hún ætti að túlka leikkonuna ljós-
hærðu. „Ég var skíthrædd og bað 
leikstjórann um að taka af mér 
vegabréfið svo ég hoppaði ekki 
upp í næstu vél og styngi af,“ 
segir Williams í viðtali við Elle-
tímaritið. 

Leikstjóri myndarinnar Simon 
Curtis bauð Williams hlutverkið 
beint en hún vildi endilega fá að 
fara í prufur. „Ég vildi sanna 
fyrir honum og sjálfri mér að 
ég gætið tekið þetta hlutverk að 
mér. Nú bíð ég bara með hjartað í 
buxunum eftir að heyra viðtökur 
áhorfenda.“ Myndin My Week 
with Marilyn verður frumsýnd í 
lok mánaðarins í Bandaríkjunum.

Pressa að 
leika Monroe

SKÍTHRÆDD VIÐ HLUTVERKIÐ Leik-
konan Michelle segist bíða með hjartað 
í buxunum eftir viðtökunum áhorfenda 
við myndinni My Week with Marilyn, þar 
sem hún leikur sjálfa Marilyn Monroe. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Madonna víkkar út veldið sitt 
með því að stofna fatamerkið 
Truth or Dare by Madonna. 
Merkið á að höfða til viðskipta-
vina, á aldursbilinu 27-50 ára og 
til að byrja með verða til sölu 
skór, ilmvötn og töskur. Á næsta 
ári bætast hins vegar nærföt inn 
í línuna. 

Söngkonan og dóttir hennar 
Lourdes hafa átt mikillar vel-
gengni að fagna með merkinu 
Material Girl sem þær stofn-
uðu fyrir ári. Það er einmitt 
rokkara dóttirin Kelly Osbourne 
sem prýðir auglýsingar merkis-
ins.

Madonna 
hannar skó 
og nærföt

NÝ FATALÍNA Madonna stofnar 
annað fatamerki sitt, Truth or Dare by 
Madonna, sem á að höfða til kvenna á 
aldursbilinu 27-50 ára.  NORDICPHOTOS/GETTY

Velgengni leikaranna ungu 
úr Twilight-þríleiknum var á 
fimmtudag meitluð í stein þegar 
þau fengu handaför sín steypt 
á Hollywood Boulevard. Þetta 
þykir einn mesti heiður sem 
leikurum hlotnast í kvikmynda-
borginni og voru þau Kristen 
Stewart, Robert Pattinson og 
Taylor Lautner að vonum ánægð 
með athöfnina. 

„Þetta er hálfógnvekjandi, 
þetta er svo rosalega mikill 
heiður. Við erum svo ung. Þetta 

er fáránlegt og æðislegt á 
sama tíma,“ sagði Pattinson við 
blaðamenn. Loka þurfti breið-
götunni í lengri tíma vegna 
fjölda aðdáenda sem flykkt-
ust á staðinn til að fylgjast 
með átrúnaðar goðum sínum. 
Twilight-myndirnar hafa notið 
gríðarlegra vinsælda og nú fer 
biðinni eftir lokum þríleiksins 
að ljúka, því þriðja og síðasta 
myndin, Breaking Dawn, kemur 
í kvikmyndahús vestanhafs hinn 
18. nóvember. 

Velgengni Twilight-
leikara meitluð í stein

ÓHREIN EN ÁNÆGÐ Robert Pattinson, Kristen Stewart og Taylor Lautner stilla sér upp 
fyrir ljósmyndara. NORDICPHOTOS/GETTY
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Norrænn nóvember
Norræna félagið á Íslandi stendur fyrir huggulegri dagskrá í haustmyrkrinu.

Norræna bókasafnavikan fer fram dagana 14.-20. nóvember á 
bókasöfnum um allt land og í nágrannalöndunum. Þema árs-
ins er Norrænn húmor. Upplestur verður úr bókunum Rokkað 
í Vittula eftir Mikael Niemi, Bjólfskviðu og úr Í búðinni hans 
Mústafa eftir Jakob Martin Strid fyrir yngstu kynslóðina. 
Boðið er upp á fjölbreytta dagskrá með útgangspunkt í 
norrænum húmor og lofað er góðri viku á bókasöfnunum.

Norrænt uppistand 11.11.11. Grínistarnir Anna Svava Knútsdót-
tir, Ruben Søloft, danskur meistari í uppistandi árið 2010 og 
Zinat Pirzadeh, fyndnasti kvengrínisti Svíþjóðar 2010 koma 
fram í Norræna húsinu föstudaginn 11. nóvember, kl. 20.00. 
Uppistandið er í tengslum við ungmennahátíð Nordklúbbsins 
og markar einnig upphaf Norrænu bókasafnavikunnar. Í boði 
Nordklúbbsins og í samstarfi við bókasafn Norræna hússins. 
Ókeypis aðgangur.

Norskunámskeið fyrir byrjendur verður haldið á miðvikudögum 
frá 9. nóvember, kl. 18.00 - 19.30, alls fimm skipti. Lögð er 
áhersla á orðaforða og hagnýta þekkingu á norskri tungu. 
Námskeiðsgjald er kr. 6.500 Námskeiðið er ætlað félags-
mönnum Norræna félagsins, en auðvelt er að ganga í félagið.

Lýðháskólanám á Norðurlöndum er skemmtilegur kostur. Síðustu forvöð eru til að sækja um 
skólavist fyrir vorönn. Norræna félagið veitir styrki til lýðháskóladvalar. Umsóknarfrestur um 
styrki rennur út þann 1. desember.

Óðinsgötu 7 • 101 Reykjavík • www.norden.is s. 5510165 . norden@norden.is

Alþjóðatorg er alþjóðleg 
ungmennamiðstöð og sam-
tök sem hafa verið starf-
rækt í Reykjavík í rúmt 
ár. Samtökunum er ætlað 
að aðstoða unga innflytj-
endur á Íslandi við félags-
lega aðlögun og styðja þá og 
fræða. Ungt fólk af erlendu 
bergi brotnu heldur að öllu 
leyti um stjórntaumana.

„Þetta er allt rekið af okkur, ungu 
fólki á aldrinum 16-30. Þetta er 
samt öllum opið – allir sem vilja 
taka þátt eru velkomnir,“ segir 
Raúl Sáenz, meðlimur í stjórn 
Alþjóðatorgs, en hann flutti til 
Íslands frá Mexíkó fyrir fimm 
árum. 

„Þetta varð til í framhaldi af 
ráðstefnu þar sem 200 einstakling-
ar frá 100 löndum komu saman og 
létu í sér heyra um hvað við unga 
fólkið af erlendum uppruna á 
Íslandi sáum fyrir okkur. Það kom 
í ljós að langflestir vildu fá vett-
vang þar sem hægt væri að hitta 
aðra útlenska krakka til að styrkja 
sjálfsmyndina sem útlendingur á 
Íslandi, finnast vera hluti af ein-
hverju og virkja hæfileika einstak-
linganna sem töluðu hvorki góða 
íslensku né ensku.“ 

Raúl segir mikla þörf hafa verið 
fyrir samtökin því unga fólkið hafi 
oft verið óöruggt í félagslegum 
aðstæðum þar sem Íslendingar 
voru í meirihluta. Í stað þess að 
einangrast félagslega er stuðn-
ingur og vinátta í boði á Alþjóða-
torgi. „Það er ekki Íslendingum að 
kenna, en okkur finnst óþægilegt 

að vera einhvers staðar þar sem 
langflestir eru Íslendingar og töluð 
er fullkomin íslenska. Við getum 
ekki komið okkur á framfæri eða 
sagt það sem við viljum segja. Við 
erum feimin og hrædd um að tala 
ekki nógu góða íslensku. Okkur 
vantaði svona vettvang einsog 
Alþjóðatorg til að bæta sjálfsmynd 
okkar til að vera sterk fyrst sem 
útlendingar á Íslandi sem hafa 
hæfileika frá heimalandi sínu og 
bæta svo við hæfileikum sem við 
þróum í nýju landi.“ 

Hann kannast þó ekki við að 
Íslendingar séu fordómafullir. 
„Satt að segja hef ég aldrei fund-
ið fyrir fordómum. Við höfum 
talað mikið um þetta og það er 
ekki okkar tilfinning að Íslend-
ingar séu fordómafullir. Menn-
ingin er bara öðruvísi eins og í 
öllum menningar heimum. Þið 
eruð aðeins feimin og það er hægt 
að mistúlka það sem fordóma. Ég 
held það sé bara eðli Íslendinga að 
vera ekki beint lokaðir, en kannski 
kaldir. En það er sjaldan að maður 
heyri að ráðist sé á fólk vegna upp-
runa síns.“

Alþjóðatorg stendur fyrir fjöl-
breyttri dagskrá og nú um helgina 
fer rúta frá Reykjavík til Akra-
ness þar sem nepölsk Tihar-hátíð 
fer fram. Raúl hvetur alla sem hafa 
áhuga til að skoða fésbókarsíðu 
samtakanna til að kynna sér starf-
semina og komast í samband við 
aðra meðlimi. „Við erum orðin mun 
meira en bara stofnun eða samtök. 
Okkur finnst gaman að taka þátt í 
samfélaginu og vera virk í því. Og 
það hefur tekist sem okkur langaði 
fyrst og fremst,  að fólki gæti liðið 
hér vel, haft trú á sjálfu sér, kynnst 
fólki og ræktað með sér alvöru vin-
áttu.“ bergthora@frettabladid.is

Aldrei fundið fyr-
ir fordómum hér

VETTVANGUR FYRIR UNGA INNFLYTJENDUR Raúl Sáenz situr í fjölþjóðlegri stjórn 
Alþjóðatorgs þar sem sjö þjóðir eiga fulltrúa. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

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



PRINSESSUFJÖR Í DAG

Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf er 

þriðja bók Gerðar Kristnýjar um þessar fjörugu 

persónur sem notið hafa mikilla vinsælda bæði 

í bókum og á sviði Þjóðleikhússins. Halldór 

Baldursson myndskreytir söguna ríkulega.

Rithöfundurinn Gerður Kristný

les úr bókinni og áritar.

ÆVINTÝRIÐ 
HELDUR ÁFRAM!

í Eymundsson í Suður-                   Kringlu,  laugardaginn 5. nóvember kl. 15-16

ALLIR KRAKKAR 

FÁ KÓRÓNU OG

ER VELKOMIÐ AÐ

MÆTA Í EIGIN GRÍMU-

BÚNINGI Í FJÖRIÐ!

Börnum verður 
boðið að láta taka 
mynd af sér með

prinsessunni!

kr. 2.899
Kynningarverð

Gildir til  9. nóv. 2011

Venjulegt verð kr. 3.799
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

LAUGARDAGUR: (Ó)SÝNILEG: AN INDEPENDENT MIND (+MAMMÚT TÓN-
LEIKAR) 20:00  KÍNA: IF YOU ARE THE ONE 2 20:00  KÍNA: SACRIFICE 
22:20  ALLIANCE FRANCAISE: PARIS (SIRRÝ ARNARSDÓTTIR KYNNIR) 20:00 

 MIDNIGHT IN PARIS 18:00, 20:00, 22:00  ICELAND VOLCANO 18:00  JÓN 
OG SÉRA JÓN 18:00  SVINALANGORNA 18:00, 22:00  Á ANNAN VEG 22:30
SUNNUDAGUR: (Ó)SÝNILEG: THE DEVIL OPERATION 20:00  KÍNA: THE 
MESSAGE 20:00  KÍNA: FOREVER ENTHRALLED 22:00  ALLIANCE FRAN-
CAISE: LA MEUTE (HUGLEIKUR DAGSSON KYNNIR) 20:00  MIDNIGHT IN PARIS 
18:00, 20:00, 22:00  ICELAND VOLCANO 18:00  JÓN OG SÉRA JÓN 18:00 

 SVINALANGORNA 18:00, 22:00  Á ANNAN VEG 22:30
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.                                

KÍNVERSKUM
KVIKMYNDADÖGUM
LÝKUR UM HELGINA

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

T I L B O Ð S B Í Ó
ÆVINTÝRI TINNA 3D/ 2D  KL. 1  7
ÞÓR 3D/ 2D ÍSL.TAL  KL. 1  L

LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR

MONEYBALL  KL. 3 L
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 3.20 7
ÞÓR 3D ÍSL.TAL KL. 3.20 L 

Mikill meðbyr er með 
þungarokkssveitinni Sól-
stöfum um þessar mundir. 
Þýska ritið Der Spiegel 
útnefndi hana mikil vægustu 
metalplötu mánaðarins.

„Við höfum fengið helvíti góða 
dóma fyrir tvær síðustu plöt-
ur en þetta er búið að vera miklu 
meira. Ég hef ekki séð einn ein-
asta dóm sem er undir meðallagi, 
þetta er allt saman upp á 8 til 10,“ 
segir Guðmundur Óli Pálmason, 
trommuleikari þungarokkssveitar-
innar Sólstafa. Plata þeirra, Svartir 
sandar, kom út í Evrópu og Norður-
Ameríku í október og hefur þegar 

fengið mikla athygli og lofsamlega 
dóma. 

Guðmundur segir þá hæst-
ánægða með viðtökurnar út um 
allan heim. „Í gær birtist til 
dæmis dómur um plötuna okkar 
í Der Spiegel sem er stærsta dag-
blað Þýskalands. Þeir fjalla um 
einhverjar fimm plötur á mánuði 
þannig að það er mjög sjaldgæft að 
komast þar inn.“ Þýska ritið valdi 
plötuna mikilvægustu metalplötu 
mánaðarins, ásamt tveimur öðrum, 
og gaf henni 8,5 í einkunn.

Hér heima hefur plötunni einn-
ig verið tekið vel og hún situr nú 
í tólfta sæti á lista yfir mest seldu 
plötur landsins. Að sögn Guð-
mundar hafa orðið miklar breyt-
ingar á þungarokkssenunni hér-

lendis síðan 1995 þegar Sólstafir 
tóku til starfa. Þá hafi verið hægt 
að telja þungarokkara landsins á 
fingrum beggja handa og ólíklegt 
að finna plötur þeirra á metsölu-
listum. „Þetta er búið að breytast 
í dag, nú er til dæmis Skálmöld að 
fylla Nasa. Þetta er allt að lifna við 
hérna heima líka.“ 

Nóg er að gera fram undan hjá 
hljómsveitinni. „Það er allt að verða 
alveg fullbókað núna. Þetta byrjar 
allt á fullu í mars á næsta ári og við 
erum eiginlega orðnir upp bókaðir 
frá mars og út sumarið. Við verð-
um svo með útgáfu tónleika hérna 
heima í febrúar þannig að við 
þurfum að fara að koma okkur í 
form aftur.“  
 bergthora@frettabladid.is

Sólstafir fá góða dóma
MEÐBYR Þungarokkssveitin Sólstafir á dyggan aðdáendahóp erlendis.

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

“TIL HAMINGJU, ÍSLAND”

-Þ.Þ., FT

IN TIME KL. 8 - 10  12 
ÆVINTÝRI TINNA 3D KL. 4 (TILBOÐ) - 6 - 8 - 10 7
ÞÓR   2D KL. 2 (TILBOÐ) - 4 - 6     3D KL. 2 (TILBOÐ) L

MONEYBALL  KL. 3 (TILBOÐ) - 6 - 9  L
ÆVINTÝRI TINNA 3D KL. 3.20 (TILBOÐ) - 5.40 - 8 - 10.20  7
ÞÓR 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.20 (TILBOÐ) L
MIDNIHGT IN PARIS  KL. 5.50 - 8 L
WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 10.10  12
ELDFJALL                                  KL. 3.30 - 5.50 - 8 - 10.15  L

- T.V, KVIKMYNDIR.IS

- IAN NATHAN, EMPIRE!

-Þ.Þ., FT

- B.G., MBL.

IN TIME  KL. 5.40 - 8 - 10.30  12
IN TIME LÚXUS  KL. 10.30  12
MONEYBALL  KL. 5  L
TINNI 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.40 - 8  7
TINNI 3D LÚXUS KL. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20  7
ÆVINTÝRI TINNA 2D  KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20  7
HEADHUNTERS  KL. 8 - 10.15  16
ÞÓR 3D ÍSL. TAL KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 - 5.50  L
ÞÓR 2D ÍSLENSKT TAL  KL. 1 (TILBOÐ) - 3  L
BORGRÍKI  KL. 8 - 10  14

IN TIME 8 og 10.15

ÆVINTÝRI TINNA3D 2(950 kr) og 5

ÆVINTÝRI TINNA2D 2(700 kr) og 5

ÞÓR - 3D 2(1050 kr)

THE THING 10.15

BORGRÍKI 4, 6, 8 og 10

KILLER ELITE 8

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

Þ.Þ. - FT

Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

A.K. - DV

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

EIN SÚ FYNDNASTA SEM ÞÚ MUNT NOKKURN 
TÍMAN KOMA TIL MEÐ AÐ SJÁ !

����
THE SUN

����
OK

����
ENTERTAINMENT WEEKLY

FRÁBÆR TÓNLIST
MÖGNUÐ DANSATRIÐI

�����
MBL

����
FBL

FRÁBÆ
MÖGNUÐ

Myndin sem allir eru að tala um sem óvæntasta smell ársins
Byggð á metsölubókinni Húshjálpin eftir Kathryn Stockett

����
STÓRKOSTLEG 

- ABC TV

����
FYNDIN, TILKOMUMIKIL - BACKSTAGE

����

����

����

����
����

BESTA KVIKMYND ÁRSINS - CBS TV

����
SÍGILD FRÁ FYRSTA DEGI - US WEEKLY

„Fjörug eins og trilljón 
trylltir túnfiskar í Trékyllisvík“

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

12

12

12

L

L

L

L

L

7

10

16

V I P

V I P

12

12

12

L

L

L

AKUREYRI
BANGSÍMON kl. 2 - 4 2D
HELP kl. 5:30 2D
THE INBETWEENERS MOVIE kl. 8 - 10:10 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 2  2D
REAL STEAL kl. 3:50 2D
THE THREE MUSKETEERS kl. 6 - 8 - 10:10 3D

12

7

L

L

L

16

14

KEFLAVÍK

TINTIN kl. 1:30 - 5:40 3D
THE INBETWEENERS kl. 8 - 10:10 2D
THE THING kl. 8 - 10:10 2D
HETJUR VALHALLAR : ÞÓR kl. 3:40 3D
BORGRÍKI kl. 6 2D
BANGSÍMON kl. 2 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 4 2D

12

L

L

L

7

14

16

SELFOSS

TINTIN M/ Ensku Tali kl. 2 - 4 - 6 - 8 2D
KILLER ELITE kl. 10:10 2D

WINNIE THE POOH M/ ísl. Tali kl. 2 2D

KONUNGUR LJÓNANNA M/ ísl. Tali kl. 4 2D
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 5:50 2D
CONTAGION kl. 8 2D
BORGRÍKI kl. 10:10 2D

12

12

L

L

L

L

L

16

KRINGLUNNI

SIEGFRIED (WAGNER) Ópera í Beini útsendingu  Laugardag  kl. 4
THE INBETWEENERS kl. 8 - 10:10 (SUND.KL. 5:50 - 8 - 10:10) 2D
THE HELP kl. 3 - 6 - 9 2D
THE THREE MUSKETEERS-3D kl.10:20  (sund.kl. 8 - 10:20) 3D
THE SKIN I LIVE IN kl. 5:40 2D

BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 1:30 2D

KONUNGUR LJÓNANNA - 3D ísl. Tali kl. 1:40 (sund.kl. 2 - 4) 3D
ALGJÖR SVEPPI  kl. 3:40 (sund. kl.1:30) 2D

THE INBETWEENERS kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
THE INBETWEENERS VIP kl. 1:30 - 3:40 - 8 - 10:10 2D
TINTIN M/ Ensku Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 3D
THE HELP kl. 5:20 - 8 - 10:40 2D
THE THREE MUSKETEERS - 3D kl. 5:40 - 10:20 3D
FOOTLOOSE kl. 1:30 - 3:40 - 8 2D
FOOTLOOSE Luxus VIP kl. 5:50 2D

BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 2D
REAL STEEL kl. 10:10 2D
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 3:40 - 5:50 - 8 2D

KONUNGUR LJÓNANNA M/ ísl. Tali kl. 1:30 2D
DRIVE kl. 10:20 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 1:30 - 3:20 2D

7

7

7

L

L

L

L

L

L

L

16

BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 2 - 4. 2D
THE ADVENTURES OF TINTIN kl. 6 - 8:30 - 11 3D
FOOTLOOSE kl. 2 - 4. 2D

ÞÓR: HETJUR VALHALLAR m/ísl tali kl. 6:10 3D
THE INBETWEENERS MOVIE kl. 8:30 - 11 2D

BANGSÍMON m/ísl tali kl. 2 - 4 2D
HELP kl. 6 2D
HELP kl. 9. 2D

ALGJÖR SVEPPI m/ísl tali kl. 2 - 4. 2D
FOOTLOOSE kl. 6 - 11. 2D
THE THREE MUSKETEERS kl. 8:30 2D

FRÍTT INN
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AUGLÝSING UM INNTÖKU NÝNEMA 
Í LÖGREGLUSKÓLA RÍKISINS
 
Auglýst er eftir hæfum umsækjendum til að stunda almennt lögreglunám við 
grunnnámsdeild Lögregluskóla ríkisins.
  

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2011.
 

NÁMIÐ
Námið skiptist í bóknám og starfsnám og hefst í janúar 2012. Það stendur yfir í 
a.m.k. tólf mánuði og þar af verður starfsnám í lögreglu ríkisins a.m.k. fjórir 
mánuðir.
 
RÉTTINDI SEM NÁMIÐ VEITIR
Hver sá sem lýkur almennu lögreglunámi með fullnægjandi árangri er hæfur til 
að sækja um laus störf lögreglumanna í lögreglu ríkisins. Hann þarf að uppfylla 
skilyrði lögreglulaga til að geta hlotið skipun til slíkra starfa til fimm ára í senn.
 
AÐ HVERJUM ER LEITAÐ
Lögreglustarfið er um margt spennandi og krefjandi vettvangur fyrir dugandi 
fólk enda eru líklega ekki gerðar jafn fjölþættar kröfur til umsækjenda um mörg 
önnur störf. Gerð er krafa um lágmarks menntun en einnig gott andlegt og 
líkamlegt atgervi því í lögreglustarfinu reynir á ýmsa ólíka eiginleika þeirra sem 
því sinna. Reyndin er sú að umsækjendur hafa fjölbreyttan bakgrunn og lögreg-
lan hefur gegnum tíðina fengið til liðs við sig afbragðs starfsfólk með t.d. 
iðnmenntun og aðra fagmenntun, auk þess sem háskólamenntuðum hefur 
fjölgað á síðustu árum. Þá er góður kostur að hafa fjölþjóðlega reynslu.
 

Leitað er að skynsömum, jákvæðum, hraustum og reglusömum konum og 
körlum sem eiga auðvelt með mannleg samskipti.
 
NÁNARI UPPLÝSINGAR
Upplýsingar um inntökuskilyrði, námið, feril umsókna, inntökupróf, umsóknar-
eyðublöð, læknisvottorð og handbók valnefndar er að finna á lögregluvefnum, 
www.logreglan.is undir Lögregluskóli ríkisins - Inntaka nýnema.
 
Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur V. Snævarr formaður valnefndar 
í síma 577-2200.
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KÖRFUBOLTI Marvin Valdimarsson 
var í aðalhlutverki í liði Stjörnunn-
ar í gær þegar liðið landaði 97-86 
sigri gegn nýliðum Þórs í Þórláks-
höfn í Iceland Express-deild karla 
í körfuknattleik. Marvin ýtti á ON-
takkann í fjórða leikhluta þar sem 
hann fór á kostum. Alls skoraði 
Marvin 25 stig og var allt í öllu í 
sóknarleik Stjörnunnar.

Það var jafnt nánast á öllum 
tölum þar til Stjörnumenn 
nýttu reynslu sína á loka-
kaflanum. Stjörnumenn hittu 
vel úr skotum sínum gegn 
svæðis vörn Þórsara á loka-
mínútunum. „Það er bara frá-
bært að fá svæðisvörn 
gegn okkur. Við elsk-
um það og þá stopp-
ar okkur enginn, við 
erum með frábæra 
skotmenn,“ sagði 
Marvin.

Jovan Zdravevski 
lék ekki með Stjörn-
unni í gær vegna 
meiðsla en hann 
ætti að vera leikfær 
í næstu viku þegar 
Stjarnan tekur á 
móti liði Snæfells. 
Tvíburabræðurnir 
Sigurjón og Guð-
jón Lárussynir 
skiluðu sínu í gær 
fyrir Stjörnuna og 
Bandaríkjamaður-
inn Keith Cothran 
átti ágæta spretti en 
var ömurlegur á víta-
línunni, með 29% nýt-
ingu.

Þórsarar léku án fram-
herjans Grétars Erlends-

sonar og liðið má varla við slíku 
þar sem leikmannahópurinn er 
ekki breiður. Bakvörðurinn Darrin 
Govens skoraði 24 stig fyrir Þórs-
ara en hann ætlar sér stundum of 
mikið þegar mest á reynir. Darri 

Hilmarsson og Guð-
mundur Jónsson eru 
þaulreyndir kappar 
í Þórsliðinu og að 
ósekju hefðu þeir 
mátt fá boltann 
oftar í sóknarleik 

Þórs.
Michael Ring-

gold er öflug-
ur miðherji en 

hann hefur sína 
kosti og galla. 
Sóknar leikur er 
ekki hans styrk-
leiki og það kom 
bersýnilega í ljós 
á lokakaflanum. 
Þórsarar hafa 

farið vel af stað á 
Íslandsmótinu, unnið þrjá 
leiki en tapað tveimur. 

Benedikt Guðmundsson, 
þjálfari liðsins, hefur sett 
sér það markmið að festa 
liðið í sessi í efstu deild. 

„Við eigum frábæra stuðn-
ingsmenn og góðan heimavöll. 
En okkur tekst ekki að leika 
nógu vel hér heima. Útileik-
irnir hafa farið betur í okkur 
og það er atriði sem við þurf-
um að laga,“ sagði Benedikt 
í gær.  seth@365.is

Marvin í stuði
Stjörnumenn stöðvuðu þriggja leikja sigurgöngu 
nýliða Þórsara í Icelandic Glacial höllinni í gær. 

HANDBOLTI Íslenska landsliðið í 
handknattleik vann öruggan níu 
marka sigur á úrvalsliði HSÍ í 
æfingaleik í gærkvöld. Loka-
tölurnar urðu 33-24 eftir að úrvals-
liðið leiddi með tveimur mörkum í 
hálfleik.

„Það er erfitt fyrir landsliðið 
að gíra sig upp fyrir svona leiki. 
Þeir hlustuðu vel á mig í hálfleik, 
ég lét þá aðeins heyra það og þeir 
komu miklu grimmari í síðari 
hálfleik. Þá var einstefna,“ sagði 
Guðmundur Þórður Guðmundsson 
landsliðsþjálfari í leikslok.

Aron Pálmarsson var marka-
hæstur í landsliðinu með níu mörk 
og nýtti skot sín vel. Hreiðar Levy 
Guðmundsson stóð vaktina allan 
tímann í markinu og varði 24 skot, 
þar af tvö víti. 

 - ktd

Úrvalsliðið átti engin svör í seinni hálfleiknum:

Öruggt hjá A-liðinu

ARON PÁLMARSSON Nýtti 9 af 11 
skotum sínum í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Iceland Express-deild karla
Haukar-Fjölnir  78-73 (38-37)
Stig Hauka: Christopher Smith 24 (7 varin), Emil 
Barja 14, Jovanni Shuler 12 (18 frák.), Sævar Ingi 
Haraldsson 10, Davíð Hermannsson 6, Örn Sig-
urðars. 5, Helgi Einarss. 4, Óskar Magnússon 3. 
Stig Fjölnis: Nathan Walkup 22, Calvin O’Neal 
20, Árni Ragnarsson 15, Jón Sverrisson 6 (11 
frák.), Björgvin  Ríkharðsson 5, Hjalti 
Vilhjálmsson 3, Trausti Eiríksson 2. 
Þór Þorlákshöfn-Stjarnan  86-97 (45-47)
Stig Þórs: Darrin Govens 24, Michael Ringgold 
22 (16 frák.), Darri Hilmarsson 15, Marko 
Latinovic 12, Guðmundur Jónsson 9, Baldur Þór 
Ragnarsson 2, Þorsteinn Már Ragnarsson 2. 
Stig Stjörnunnar: Marvin Valdimarsson 25, Keith 
Cothran 20, Justin Shouse 20 (9 stoðs.), Guðjón 
Lárusson 14 (10 frák.), Fannar Freyr Helgason 10, 
Dagur Kár Jónsson 6, Sigurjón Örn Lárusson 2. 
Tindastóll-ÍR  70-81 (37-32)
Stig Tindastóls: Trey Hampton 18, Helgi Rafn 
Viggósson 16, Maurice Miller 10 (13 frák.), Svavar 
Atli Birgisson 9, Þröstur Leó Jóhannsson 8, Friðrik 

Hreinsson 8, Helgi Freyr Margeirsson 1. 
Stig ÍR: James Bartolotta 27 (7 frák./5 stoðs.), 
Nemanja  Sovic 27, Hjalti Friðriksson 16, Williard 
Johnson 8, Kristinn Jónasson 2, Níels Dungal 1. 

Pressuleikur í Höllinni
Ísland - Úrvalslið HSÍ  33-24 (13-15)
Mörk Íslands (skot): Aron Pálmarsson 9 (11), 
Snorri Steinn Guðjónsson 6/2 (9/3), Þórir 
Ólafsson 5/1 (7/2), Alexander Petersson 3 (5), 
Arnór Atlason 2 (2), Kári Kristjánsson 2 (3), Vignir
 Svavarsson 2 (5), Ingimundur Ingimundarson 
1 (1), Ásgeir Örn Hallgrímsson 1 (1), Bjarki Már 
Elísson 1 (2), Sigurbergur Sveinsson 1 (2), Sturla 
Ásgeirsson (1), Rúnar Kárason (2),
Varin skot: Hreiðar Levy Guðmundsson 24/2 
(48/3, 50%),
Mörk Úrvalsliðsins (skot): Ólafur Guðmundsson 
5 (12), Orri Freyr Gíslason 4 (5), Róbert Aron 
Hostert 4 (6), Oddur Gretarsson 4/1 (8/2), 
Ólafur Bjarki Ragnarsson 2 (9), Gylfi Gylfason 1 
(1), Heimir Óli Heimisson 1 (1), Freyr Brynjarsson 
1 (2), Atli Ævar Ingólfsson 1 (2), Anton 
Rúnarsson 1 (4), Tjörvi Þorgeirsson (1), Einar 
Rafn Eiðsson (2), Bjarni Fritzsson (2/1),
Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 10/1 (33/3, 
30%), Björn Ingi Friðþjófsson 2/1 (12/2, 17%),

ÚRSLITIN Í GÆR

MARVIN VALDIMARSSON Var 
aðalmaðurinn í lokaspretti 
Stjörnunnar.



VILTU VAXA MEÐ VALITOR?

Starfið felst í umsjón með samningagerð sviðsins, viðskipta-
módelagerð í tengslum við reglur, stjórnun verkefna er lúta 
að vöruþróun og ferlum, ráðgjöf, þjálfun og kynningum.

Verkefnastjóri hjá Alþjóðalausnum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem innifelur lögfræðimenntun og/eða mikil 
 reynsla af alþjóðlegum viðskiptalögfræðitengdum störfum.
• Mjög góð enskukunnátta bæði í skrifuðu og mæltu máli.
• Góð tök á öðrum tungumálum svo sem dönsku og/eða þýsku 
 er kostur.
• Reynsla af alþjóðlegri viðskiptasamningagerð er kostur.
• Frumkvæði við að leita sér viðeigandi upplýsinga og fræðast 
 um nýjungar og með því móti styrkja fyrirtækið.

Nánari upplýsingar:
Kári Jóhannsson, deildarstjóri, Alþjóðalausnum, kari@valitor.is 
og Kristín Guðmundsdóttir, ráðgjafi hjá Hagvangi, kristin@hagvangur.is 

Starfið felst í greiningu, hönnun og forritun nýrra kerfa 
eða kerfishluta sem og viðhaldi eldri kerfa sem lúta að 
mobile lausnum og nýrri tækni. 

Sérfræðingur í Mobile lausnum 
- Hugbúnaðarþróun

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf á sviði tölvunar- eða kerfisfræði, sambærilegt
 nám eða umtalsverð starfsreynsla. 
• Þekking og reynsla af .NET, C#, Java og SQL.
• Þekking og reynsla af Mobile development er kostur.
• Reynsla af Agile hugmyndafræði er kostur.

Nánari upplýsingar:
Daníel Máni Jónsson, deildarstjóri Hugbúnaðarþróunar á Upplýsinga-
tæknisviði, daniel@valitor.is, og Kristín Guðmundsdóttir, ráðgjafi hjá 
Hagvangi, kristin@hagvangur.is. 

Starfið felst í greiningu, hönnun og forritun nýrra kerfa eða 
kerfishluta sem og viðhaldi eldri kerfa sem lúta að nýrri þjónustu 
fyrir vildarlausnir fyrirtækisins. 

Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði tölvunar- eða kerfisfræði, sambærilegt nám
  eða umtalsverð starfsreynsla. 
• Þekking og reynsla af .NET, C# og SQL.
• Reynsla af Agile/SCRUM og/eða Agile/Kanban hugmyndafræði 
 er kostur.

Nánari upplýsingar:
Daníel Máni Jónsson, deildarstjóri Hugbúnaðarþróunar á Upplýsinga-
tæknisviði, daniel@valitor.is, og Kristín Guðmundsdóttir, ráðgjafi hjá 
Hagvangi, kristin@hagvangur.is. 

Starfið felst í hugbúnaðarprófunum, þ.e. gerð og framkvæmd 
prófanatilvika, kerfisprófana, samantekt prófananiðurstaðna, 
villutilkynninga og skjölun.

Sérfræðingur í hugbúnaðarprófunum

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf á sviði tölvunar- eða kerfisfræði, sambærilegt nám 
 eða umtalsverð starfsreynsla. 
• Reynsla af prófunum og aðferðum gæðastjórnunar eru kostir.
• Reynsla af notkun gallatilkynningarkerfa og prófunartóla er 
 kostur.
• Reynsla af Agile/SCRUM og/eða Agile/Kanban hugmyndafræði 
 er kostur.
• Þekking á .NET, C#, SQL eru kostir en þó ekki skilyrði.

Nánari upplýsingar:
Hulda Daðadóttir, deildarstjóri Hugbúnaðarprófana á Upplýsingatækni-
sviði, huldad@valitor.is eða Kristín Guðmundsdóttir, ráðgjafi hjá 
Hagvangi, kristin@hagvangur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk.                      Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Almennar hæfniskröfur: Í öll störfin er leitað að einstaklingum sem búa yfir frumkvæði og sjálfstæðum vinnubrögðum, 
hafa metnað og góða samskiptahæfileika. Einnig er nauðsynlegt að hafa gott vald á íslensku og ensku.

Valitor er framsækið alþjóðlegt fyrirtæki sem býður 
fyrirtækjum þjónustu á sviði rafrænna greiðslulausna. 

Vegna aukinna umsvifa meðal annars á alþjóðlegum vettvangi leitar 
Valitor að metnaðarfullum einstaklingum í fjölbreytt og spennandi störf.

www.valitor.is
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ALLT Á 15-60% AFSLÆTTI! *

LOKADAGUR ÚTSÖLUNNAR

N1 VERSLUN TRYGGVABRAUT 18-20, AKUREYRI. SÍMI 461 5522 

Allir varahlutir
25% afsláttur

 
 
 

 
 
 
  

 

 
     *Tilboðin fást aðeins hjá Nítró á meðan birgðir endast. Tilboðin gilda ekki með öðrum tilboðum eða afsláttum. 

SÍÐASTI DAGUR ÚTSÖLU ER
LAUGARDAGURINN 5. NÓVEMBER

Allir leður mótorhjólagallar 
30% afsláttur

Öll mótorhjól 
15-25% afsláttur

Motocrossgallar 
30 - 60% afsláttur

Hjálmar
25-55% afsláttur

Mótorhjóla skór/stígvél
25% afsláttur

FÓTBOLTI Almar Guðmundsson, for-
maður knattspyrnudeildar Stjörn-
unnar, segir mikla fjármuni í húfi 
fyrir félagið í tengslum við sölu 
Veigars Páls Gunnarssonar frá 
Stabæk til Vålerenga fyrr á þessu 
ári. Til greina komi að fara með 
málið í gegnum Knattspyrnu-
samband Evrópu, UEFA.

Forsaga málsins er sú að Veig-
ar Páll var seldur frá Stabæk til 
Vålerenga í ágúst síðastliðnum. 
Uppgefið kaupverð var ein milljón 
norskra króna þó svo að Rosenborg 
hafi sagst vera reiðubúið að greiða 
fimm milljónir fyrir kappann.

Síðar kom í ljós að með í kaup-
unum á Veigari var kaup réttur 
á fimmtán ára gutta, Herman 
Stengel, sem var metinn á fjórar 
milljónir króna.

Eftir að Veigar Páll gekk aftur í 
raðir Stabæk frá franska félaginu 

Nancy árið 2009 var samið um að 
síðarnefnda félagið fengi helming 
af kaupverðinu ef Veigar Páll yrði 
seldur áfram frá félaginu.

Með því að selja Veigar til Våler-
enga fyrir eina milljón í stað fimm 
milljóna til Rosenborg er ljóst að 
Stabæk sparaði sér tvær milljón-
ir norskra króna, um 41 milljón 
króna, með gjörningnum.

Þar sem Stjarnan og KR eiga 
rétt á uppeldisbótum fyrir Veigar 
Pál, ákveðið hlutfall af söluverði 
hans, voru þau félög einnig hlunn-
farin af þessum viðskiptum.

Norska knattspyrnusamband-
ið hefur þegar sektað félögin og 
bannað þeim sem sáu um söluna 
að hafa afskipti af knattspyrnu 
í ákveðinn tíma. En talið er að 
málið geti vel endað sem lögreglu-

rannsókn og farið fyrir dómstóla. 
„Við fengum greitt miðað við þessa 
einu milljón sem Veigar Páll var 
sagður kosta Vålerenga,“ sagði 
Almar. „Og nú þegar búið er að 
beita sektum er komin viðurkenn-
ing á að verðmiðinn var annar en 
gert var opinbert á sínum tíma. 
Við teljum að við eigum þar með 
kröfu á norsku félögin.“

Stjarnan og KR hafa fyrst og 
fremst verið í samskiptum við 
norska knattspyrnusambandið og 
bíða nú átekta. „Við erum háðir 
framvindu málsins í Noregi. Við 
höfum líka þann úrskost að leita 
til UEFA og gerum það ef við telj-
um ástæðu til. Það eru 2-3 milljón-
ir í húfi fyrir okkur og maður tínir 
ekki þann pening upp af götunni. 
Við fylgjum þessu eftir.“ - esá

VEIGAR PÁLL Er saklaus aðili í hringiðu 
svikamyllu sem hefur vakið gríðarlega 
mikla athygli í Noregi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stjarnan og KR bíða átekta í máli Veigars Páls Gunnarssonar. Miklir fjármunir í húfi fyrir félögin:

Tínum ekki 2-3 milljónir upp af götunni

HANDBOLTI Fyrir tæpu ári gekk 
Rhein-Neckar Löwen frá samn-
ingum við Alexander Petersson 
um að ganga til liðs við félagið 
þegar núverandi samningur hans 
við Füchse Berlin rynni út sum-
arið 2012. Samningurinn stendur 
vissulega enn en sjálfur er Alex-
ander orðinn tvístígandi og segir 
að það verði mjög erfitt að yfirgefa 
Berlín þegar þar að kemur.

„Ég bara veit ekki lengur hvort 
ég vil fara eða ekki,“ sagði hann og 
brosti. „Það er auðvitað of seint að 
hætta við en þetta er hlutur sem ég 
hef verið að hugsa um.“

Þjálfari Löwen er landsliðs-
þjálfarinn Guðmundur Guð-
mundsson og segir Alexander að 
hann hafi vitanlega ekkert á móti 
honum. „Alls ekki. Guðmundur 
er frábær þjálfari en okkur í fjöl-
skyldunni líður bara mjög vel í 
Berlín. Þetta er frábær borg þar 
sem mikið er um að vera. Ég held 
að það sé ekki hægt að spila hand-
bolta í betri borg en Berlín.“

Mikið breyst og meira í vændum
Í ofanálag hefur mikið breyst hjá 
Löwen síðan Alexander samdi við 
félagið. „Kasi-Jesper“ Nielsen er 
hættur afskiptum af félaginu, en 
hann var aðalstyrktaraðili liðsins. 

„Það er ýmislegt búið að breyt-
ast hjá Löwen og ég held að það 
eigi meira eftir að breytast eftir 
tímabilið,“ segir Alexander. „En 
Löwen er með frábært lið og er 
eitt það sterkasta í Þýskalandi. Ég 
gerði auðvitað mjög góðan samn-
ing við félagið, miklu betri en þann 
sem ég er með nú, en peningarn-
ir skipta ekki öllu. Ég ætla þó alls 
ekki að kvarta – þetta er bara 
lúxus vandamál,“ segir Alexander 

og segist ekki ætla að taka málið 
lengra og ræða til að mynda við 
Guðmund eða forráðamenn Löwen.

„Nei, nei. Nú byrjum við bara að 
búa okkur undir flutninga. Ég er 
búinn að segja strákunum mínum 
að Löwen sé gott félag og rétt hjá 
Hoffenheim [úrvalsdeildarfélagi í 
knattspyrnu] og að við getum farið 
á fullt af fótboltaleikjum,“ segir 
hann í léttum dúr.

Frábært gengi Füchse Berlin
Ein af helstu ástæðunum fyrir því 
að Alexander kvíðir því að fara 
frá Berlín er gott gengi liðsins að 

undan förnu. Liðið hafnaði í þriðja 
sæti þýsku úrvalsdeildarinnar í vor 
og komst þannig í Meistaradeild 
Evrópu. Þar hefur liðinu vegnað 
vel í haust og að auki haldið dampi 
og vel það í þýsku úrvalsdeildinni. 

Þjálfari liðsins er Dagur Sigurðs-
son sem hefur náð ótrúlega miklu 
úr fámennum leikmannahópi.

„Það gekk frábærlega hjá okkur 
síðasta tímabil og kannski áttu ein-
hverjir von á því að við myndum 
hrynja í ár. En þetta hefur geng-
ið gríðarlega vel,“ segir hann. 
„Nú fer kannski að koma einhver 
þreyta í mannskapinn enda höfum 
við ekki jafn breiðan hóp og önnur 
topplið, eins og til dæmis Kiel. 
Dagur hefur þó haldið mjög vel 
utan um hlutina og það er mikil og 
góð stemning fyrir liðinu í Berlín.“

 eirikur@frettabladid.is

LYKILMAÐUR Alexander Petersson hefur haft lykilhlutverki að gegna í liði Dags Sigurðssonar í Füchse Berlin. NORDICPHOTOS/BONGARTS

Veit ekki hvort ég vil fara til Löwen
Alexander Petersson mun að óbreyttu ganga til liðs við Rhein-Neckar Löwen næsta sumar, þegar samningur 
hans við Füchse Berlin rennur út. Honum líður þó vel í Berlín og vill helst ekki þurfa að yfirgefa borgina.

Ég held að það sé 
ekki hægt að spila 

handbolta í betri borg en 
Berlín.

ALEXANDER PETERSSON
LEIKMAÐUR FÜCHSE BERLIN

FÓTBOLTI Sir Alex Ferguson, knatt-
spyrnustjóri Manchester United, 
fagnar í dag þeim áfanga að hafa 
verið í aldarfjórðung í starfi hjá 
félaginu. Á þeim tíma hefur hann 
náð ótrúlegum árangri og unnið 
allt sem hægt er að vinna í knatt-
spyrnuheiminum.

Ferguson er án efa einn allra 
sigursælasti knattspyrnuþjálfari 
sögunnar, en undir hans stjórn 
hefur Manchester United einu 
sinni endað neðar en í 2. sæti 
(3. sæti 2001-2002) síðan 1991. 
Hápunkturinn kom þegar liðið 
varð þrefaldur meistari árið 1999 
eftir ótrúlegan 2-1 sigur á Bayern 
München í úrslitaleik Meistara-
deildarinnar.

„Þetta hefur verið ótrúlegur 
kafli í mínu lífi,“ sagði Fergu-
son við enska fjölmiðla. „Maður 
átti ekki von á því að þetta myndi 
endast svona lengi og það er í 
raun ævintýri líkast. Ég kann svo 
sannarlega að meta það.“

Hann hrósaði þeim fjölda leik-
manna sem hann hefur unnið 
með í gegnum tíðina. „Ég hef 
verið afar lánsamur að hafa feng-
ið að vinna með sumum af bestu 
leikmönnum sögunnar. Þegar ég 
hugsa um þá geri ég mér grein 
fyrir hversu heppinn ég hef 
verið.“ 

Ferguson verður sjötugur um 
áramótin en er ekki að hugsa um 
að hætta. „Ég mun halda áfram 
svo lengi sem heilsan leyfir.“ - esá

Sir Alex Ferguson:

Fagnar 25 ára 
starfsafmæli

25 ÁR Sir Alex stýrir hér æfingu Man. 
United í vikunni. NORDIC PHOTOS/GETTY

Titlar Sir Alex Ferguson
Keppnir sem Manchester United 
hefur unnið undir stjórn Ferguson:
Enska úrvalsdeildin 12
Enska bikarkeppnin 5
Enska deildabikarkeppnin 4
Góðgerðar-/Samfélagsskjöldurinn 10
Meistaradeild Evrópu 2
Evrópukeppni bikarhafa 1
Ofurbikar Evrópu 1
Álfukeppni félagsliða 1
Heimsmeistarakeppni félagsliða 1

FÓTBOLTI Heil umferð fer fram í 
ensku úrvalsdeildinni um helgina, 
sjö leikir í dag og þrír á morgun. 
Spútniklið Newcastle getur skellt 
sér upp í þriðja sæti deildarinnar, 
um stundarsakir að minnsta 
kosti, með sigri í hádegis leiknum 
gegn Everton í dag.

Hér má sjá leikjayfirlit.

Enska úrvalsdeildin:

Newcastle í 
annað sætið?

Enska úrvalsdeildin
Laugardagur:
12.45 Newcastle - Everton Sport 2 & HD
15.00 Liverpool - Swansea Sport 2 & HD
15.00 Man. Utd - Sunderland Sport 3
15.00 Blackburn - Chelsea Sport 4
15.00 Arsenal - West Brom Sport 5
15.00 Aston Villa - Norwich Sport 6
17.30 QPR - Man. City Sport 2 & HD

Sunnudagur:
13.30 Wolves - Wigan Sport 2 & HD
15.00 Bolton - Stoke Sport 3
16.00 Fulham - Tottenham Sport 2 & HD
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VIÐ SÉRHÆFUM OKKUR Í 

SÓFUM OG STÖKUM STÓLUM.

ÓTAL MÖGULEIKAR AF ÚTFÆRSLUM,

ÝMIST Í ÁKLÆÐI EÐA LEÐRI.

FM 92,4/93,5

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2
06.35 QI  07.05 Live at the Apollo  07.50 
EastEnders  08.20 EastEnders  08.50 
EastEnders  09.20 EastEnders  09.50 
QI  10.20 QI  10.50 QI  11.25 QI  11.55 
Live at the Apollo  12.35 Live at the 
Apollo  13.20 Live at the Apollo  14.05 
Top Gear  15.00 Top Gear  15.50 Top 
Gear  16.45 Top Gear  17.35 Dancing 
with the Stars  18.35 Dancing with the 
Stars  19.15 The Graham Norton Show  
20.00 Derren Brown: Hero at 30,000 
Feet  21.20 Live at the Apollo  22.10 Live 
at the Apollo  22.55 Derren Brown: Hero 
at 30,000 Feet 

09.25 Nik & Jan  09.35 Ponyskolen  10.05 
Pepper Ann  10.30 Gepetto News  11.00 
DR Update - nyheder og vejr  11.10 Boxen  
11.25 SOSU‘er på hjemmebane  12.10 
Familien Hughes  13.00 Gudstjeneste i 
DR Kirken  14.00 Mission: Ekstremsport  
14.30 Fodbold  17.05 Jamies mad på 30 
minutter  17.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret  18.00 Socialdemokratiets kongres  
18.30 Nørd: På eventyr i Sierra Leone  
19.00 Borgen  20.00 21 Søndag  20.40 
Fodboldmagasinet  21.10 Whitechapel  
21.55 Broen  22.55 Taggart

06.30 Mat i Norden  07.00 Førkveld  
07.40 Førkveld  08.20 Ut i nærturen  
08.35 Solgt!  09.05 Puls  09.35 Norge 
rundt  10.00 Hjertefred i Lommedalen 
kirke  11.00 4·4·2  12.10 4·4·2  14.30 
Min idrett  15.00 QuizDan  16.00 
Bokprogrammet  16.30 Hjertefred i 
Lommedalen kirke  17.30 Newton  18.00 
Søndagsrevyen  18.45 Sportsrevyen  
19.15 Siffer  19.45 Norskekysten  20.25 
Downton Abbey  22.10 Kveldsnytt  
22.25 Filmbonanza  22.55 Taxi  23.40 
Australias villmark  00.10 Brylkrem og 
pin-up  00.40 Blues jukeboks 

09.25 Barn till varje pris?  10.20 Flugor  
10.25 Robins  10.55 Rapport  11.00 
Från Lark Rise till Candleford  12.00 
Från Lark Rise till Candleford  13.00 Dag  
13.25 Skavlan  14.25 Starke man  14.55 
Rapport  15.00 Helt magiskt  16.00 
Ridsport  16.55 Sportnytt  17.00 Rapport  
17.10 Regionala nyheter  17.15 Landet 
runt  18.00 Sportspegeln  18.30 Rapport  
18.55 Regionala nyheter  19.00 Allt 
för Sverige  20.00 Starke man  20.30 
Mad Dogs  21.15 Damages  21.55 Bron  
22.55 Jonathan Ross show  

N4 - Sjónvarp Norðurlands 
endursýnir efni liðinnar viku.

07.00 Barnatími Stöðvar 2

12.00 Spaugstofan

12.30 Nágrannar

12.50 Nágrannar

13.10 Nágrannar

13.30 Nágrannar

13.50 Nágrannar

14.15 American Dad (17:20)

14.40 The Cleveland Show 

15.05 Neighbours from Hell 

15.30 Týnda kynslóðin (12:40)

16.05 Spurningabomban (6:9)

16.55 Heimsendir (4:9)

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.20 Ljósvakavíkingar - Stöð 
2 (2:5) Ný og vönduð heimildamynd 
í 5 hlutum þar sem rakinn er aðdrag-
andi, stofnun og saga Stöðvar 2 í máli 
og myndum. Tilefni myndarinnar er 
aldarfjórðungsafmæli Stöðvar 2.

19.55 Sjálfstætt fólk (7:38)

20.35 Heimsendir (5:9) Ný ís-
lensk þáttaröð frá þeim sömu og 
færðu okkur Fangavaktina. Þættirnir 
gerast á afskekktri geðdeild árið 1992, 
nánar tiltekið um verslunarmanna-
helgina. Þar kynnumst við skemmti-
legum persónum; starfsmönnum og 
vistmönnum. Með aðalhlutverk fara 
Pétur Jóhann Sigfússon, Halldór Gylfa-
son, Nína Dögg Filippusdóttir, Jörund-
ur Ragnarsson, Karl Ágúst Úlfsson og 
Sigurður Sigurjónsson.

21.20 The Killing (7:13) Spenn-
andi sakamálaþáttur um rannsókn 
lögreglu á morði á ungri stúlku. Eftir 
því sem lögregla finnur fleiri vísbend-
ingar sogast áhorfandinn inn í þrjár 
aðskildar harmsögur sem allar eiga 
eftir að tengjast á bæði voveiflegan 
og óvæntan hátt þannig á áhorfand-
inn situr límdur við skjáinn. Þáttur-
inn er bandarísk endurgerð á dönsku 
spennuþáttunum Forbrydelsen.

22.10 Mad Men (2:13)

23.00 60 mínútur

23.50 Daily Show: Global 
Edition

00.20 Covert Affairs (4:11)

01.05 The Usual Suspects

02.50 Once Upon a Time In 
the West

05.30 Big Love (9:9)

19.00 Fiskikóngurinn 

19.30 Bubbi og Lobbi

20.00 Hrafnaþing

21.00 Einar Kristinn og sjávar-
útvegur

21.30 Vínsmakkarinn

22.00 Hrafnaþing

23.00 Motoring

23.30 Eldað með Holta

Dagskrá ÍNN er endurtekin 
um helgar og allan sólar-
hringinn 

16.00 Bold and the Beautiful

16.20 Bold and the Beautiful

16.40 Bold and the Beautiful

17.00 Bold and the Beautiful

17.20 Bold and the Beautiful

17.40 Tricky TV (12:23)

18.05 Spaugstofan

18.30 ET Weekend

19.15 Ísland í dag - helgar-
úrval

19.40 The X Factor (11:26) Stór-
glæsilegur skemmtiþáttur með 
Simon Cowell í fararbroddi. Rétt eins 
og í Idol verður sungið til sigurs, allt 
þar til einn söngvari eða söngflokk-
ur stendur uppi sem sigurvegari, 5 
milljón dollurum ríkari og með nýjan 
plötusamning.

21.05 The X Factor (12:26)

21.50 Dagvaktin

22.20 Dagvaktin

22.50 Dagvaktin

23.20 Dagvaktin

23.50 Ljósvakavíkingar - Stöð 
2 (2:5)

00.25 ET Weekend

01.10 Tricky TV (12:23)

01.35 Sjáðu

02.00 Fréttir Stöðvar 2 

02.45 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

08.05 Make It Happen

10.00 Step Brothers

12.00 Kapteinn Skögultönn

14.00 Make It Happen

16.00 Step Brothers

18.00 Kapteinn Skögultönn

20.00 Bourne Identity

22.00 Fargo

00.00 Das Leben der Anderen

02.15 The Number 23

04.00 Fargo

06.00 The Things About My Folks

10.50 Spænski boltinn: Real Ma-
drid - Osasuna Bein útsending frá 
leik Real Madrid og Osasuna.

13.00 Meistaradeild Evrópu 
Endur sýndur leikur úr Meistaradeild 
Evrópu í knattspyrnu.

14.50 Meistaradeildin - meistara-
mörk Sýnt frá öllum leikjunum í 
Meistaradeild Evrópu i knattspyrnu. Öll 
helstu tilþrifin og umdeildu atvikin á 
einum stað.

15.35 Köbenhavn - Hannover Út-
sending frá leik FC Kaupmannahöfn og 
Hannover í Evrópudeildinni.

17.25 Einvígið á Nesinu Sýnt frá 
einvíginu á Nesinu þar sem flestir af 
bestu kylfingum landsins voru sam-
ankomnir.

18.20 La Liga Report Hitað upp 
fyrir næstu leiki í spænska boltanum 
og farið yfir nýjustu fréttir af stjörnun-
um á Spáni.

18.50 Spænski boltinn: Ath. 
Bilbao - Barcelona Bein útsending 
frá leik Athletico Bilbao og Barcelona.

21.00 Portúgal - Ísland Útsend-
ing frá leik Portúgals og Íslands í und-
ankeppni EM.

22.45 Spænski boltinn: Real 
Madrid - Osasuna

08.00 Man. Utd - Sunderland

09.45 Newcastle - Everton

11.30 Liverpool - Swansea Út-
sending frá leik Liverpool og Swansea 
City í ensku úrvalsdeildinni.

13.20 Wolves - Wigan Bein út-
sending frá leik Wolverhampton 
Wonderers og Wigan Athletic í ensku 
úrvalsdeildinni.

15.45 Fulham - Tottenham Bein 
útsending frá leik Fulham og Totten-
ham Hotspur í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Sunnudagsmessan

19.20 Bolton - Stoke

21.10 Sunnudagsmessan

22.30 Wolves - Wigan Útsending 
frá leik Wolverhampton Wanderers og 
Wigan Athletic í ensku úrvalsdeildinni.

00.20 Sunnudagsmessan

01.40 Fulham - Tottenham

03.30 Sunnudagsmessan

> Stöð 2 kl. 20.35
Heimsendir

Byltingin er fullum gangi 
á Heimsenda og með nýrri 
stjórnarskrá hafa vistmennirnir 
komið á nýju kerfi. En frelsi er 
aldrei án fórna og það sést best 
á Margeiri, sem fer smátt og 
smátt að missa alla stjórn á til-
verunni í ólgusjó byltingarinnar. 
Starfsfólkið reynir sem mest 
það má að losna úr prísundinni 
og Lúðvík og Sólveig eiga í 
miklu basli með Álfheiði dóttur 
sína, sem er gengin í lið með 
vistmönnunum og hefur meiri 
áhuga á að fræðast um Margeir 
en að hjálpa þeim að sleppa.

08.00 Morgunstundin okkar
10.15 Dans dans dans (e)
11.20 Landinn (e)
11.50 Djöflaeyjan (7:27) (e)
12.30 Silfur Egils (e)
13.55 Maður og jörð – Norður-
skautssvæðið - Lífið í frystinum 
(3:8) (e)
14.45 Maður og jörð - Á töku-
stað (3:8) (e)
15.00 Hvað veistu? - Hættu í 
gróða (e)
15.30 Íslandsmótið í hand-
bolta (Stjarnan - Fram, konur) Bein 
útsending
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Pálína (31:54)
17.35 Veröld dýranna (36:52)
17.41 Hrúturinn Hreinn (31:40)
17.48 Skúli Skelfir (48:52)
18.00 Stundin okkar
18.25 Hljómskálinn (2:5) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Ingimar Eydal Dagskrá 
um Ingimar Eydal píanóleikara sem 
starfrækti eina vinsælustu hljómsveit 
landsins í þrjá áratugi.
21.15 Lífverðirnir (Livvagterne) 
Dönsk þáttaröð um viðburðaríkt og 
háskalegt starf lífvarða í dönsku ör-
yggislögreglunni.
22.15 Sunnudagsbíó - Höfuð-
lausa konan (La mujer sin cabeza)
23.40 Silfur Egils (e)
01.00 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

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 Bókaþing 
11.00 Guðsþjónusta í Digraneskirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 
Útvarpsleikhúsið: Svefnhjólið 15.00 Heillandi 
arfleifð 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Úr 
tónlistarlífinu 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 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

06.00 Pepsi MAX tónlist

10.45 Rachael Ray (e)

12.10 Dr. Phil (e)

14.25 Outsourced (8:22) (e)

14.50 According to Jim (12:18) (e)

15.15 Mr. Sunshine (12:13) (e)

15.40 Nýtt útlit (8:12) (e)

16.10 HA? (7:14) (e)

17.00 Ungfrú Heimur 2011 
BEINT SkjárEinn sýnir beint frá því 
þegar fegurstu fljóð heims keppa um 
titilinn Ungfrú heimur 2011. Keppnin 
er að þessu sinni haldin í London 
og fulltrúi Íslands í keppninni er 
Akranes mærin Sigrún Eva Ármanns-
dóttir sem var kjörin Ungfrú Ísland á 
Broadway í maí. 

19.00 The Office (3:27) (e)

19.25 30 Rock (10:23) (e)

19.50 America‘s Funniest 
Home Videos (28:50) (e) 

20.10 Top Gear USA (6:10) 
Bandaríska útgáfa Top Gear þáttanna 
hefur notið mikilla vinsælda beggja 
vegna Atlantshafsins. 

21.00 Law & Order: Special 
Victims Unit (8:24) Bandarísk 
sakamálaþáttaröð um sérdeild lög-
reglunnar í New York borg sem rann-
sakar kynferðisglæpi. Stabler rannsak-
ar morðmál þar sem myndir af fórn-
arlambinu láku á netið.

21.50 Dexter (2:12)

22.40 Hæ Gosi (6:8) (e)

23.10 House (9:23) (e)

00.00 Nurse Jackie (5:12) (e)

00.30 United States of Tara 
(5:12) (e)

01.00 Top Gear USA (6:10) (e)

01.50 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

08.00 World Golf Champion-
ship 2011 (4:4)

13.00 Golfing World

13.50 World Golf Champion-
ship 2011 (4:4)

18.40 Inside the PGA Tour (42:45)

19.00 World Golf Champion-
ship 2011 (4:4)

00.00 ESPN America

> Matt Damon
„Ef einhver myndi ljósmynda líf 
mitt fengi sá hinn sami leið á því á 
einum degi.“
Matt Damon fer með hlutverk 
njósnarans Jasons Bourne í 
kvikmyndinni The Bourne 
Identity, sem er sú fyrsta 
í þríleiknum um Bourne. 
Myndin er sýnd á Stöð 2 
Bíói kl. 20 í kvöld.
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World Class

Dekraðu við þig fyrir jólin.
20% afsláttur af 1, 3 og 6 mánaða kortum. 

75% afsláttur af einni viku í baðstofu
og heilsurækt ásamt hvítvínsglasi. 
Fullt verð:  19.660 kr.
Vildarkjör:       4.990 kr.

50% afsláttur af rétti dagsins af
hádegishlaðborði Lauga Café . 
Fullt verð:       1.390 kr. 
Vildarkjör:      695 kr. 

20% afsláttur af Lauga Spa Epsom
saltskrúbbi ásamt baðstofu
Fullt verð:       7.400 kr. 
Vildarkjör:      5.900 kr. 

Spalding körfubolti
frá Útilíf
Alvöru Spalding körfubolti í stærð 7. 

Fullt verð:  2.290 kr. 
Vildarkjör:  1.490 kr.
Tryggðu þér tilboðið í verslun Útlilífs,
með því að gefa upp kennitölu áskrifanda.
Tilboðið gildir 4.–18. nóv.

Frábær matvinnsluvél frá
Heimilistækjum með 50% afslætti.

Fullt verð:  29.995 kr. 
Vildarkjör:  14.995 kr.
Tryggðu þér tilboðið í verslun
Heimilistækja með því að gefa upp kennitölu
áskrifanda.Tilboðið gildir 4.–18. nóv.

Philips töfrasproti
og matvinnsluvél

Sjávarkjallarinn

Nú býðst áskrifendum í Stöð 2 Vild fimm rétta
hátíðarmatseðill Sjávarkjallarans á frábærum kjörum.

Full verð:  8.900 kr.
Vildarkjör:  4.900 kr. 

Pantaðu þinn hátíðarmatseðil hjá Sjávarkjallaranum í síma
511 1212 á frábæru tilboðsverði, með því að gefa upp 
kennitölu áskrifanda. Tilboðið gildir frá 23. nóv.–15. des. 

Ungbarnagalli
frá Útilíf 
Puma ungbarnagalli í bleiku og brúnu
eða svörtu og hvítu, stærðir 68–104.

Fullt verð:  9.990 kr. 
Vildarkjör:  6.990 kr.
Tryggðu þér tilboðið í verslun Útlilífs
með því að gefa upp kennitölu áskrifanda.
Tilboðið gildir 4.–18. nóv.

Casall hlýrabolur
frá Útilíf
Bleikur eða svartur Casall hlýrabolur
í ræktina, stærðir 34–44. 

Fullt verð:  8.990 kr. 
Vildarkjör:  6.990 kr.
Tryggðu þér tilboðið í verslun Útlilífs,
með því að gefa upp kennitölu áskrifanda.
Tilboðið gildir 4.–18. nóv.

Hollráð Hugos
Þörf og áhugaverð lesning sem hjálpar
foreldrum að gera samskipti við börn
sín bæði uppbyggilegri og skemmtilegri. 

Fullt verð:  3.490 kr. 
Vildarkjör:  2.490 kr.
Tryggðu þér tilboðið inni á stod2.is.
Tilboðið gildir 4.–18. nóv.

Ekki líta undan
Áhrifamikil saga Guðrúnar Ebbu, 
dóttur Ólafs Skúlasonar biskups.
Fæst nú með 25% afslætti.

Fullt verð:  5.990 kr. 
Vildarkjör:  4.490 kr.
Tryggðu þér tilboðið í verslun Forlagsins
að Fiskislóð 39. Opið virka daga 10–17.
Tilboðið gildir 4.–18. nóv.

Gjafakort
Borgarleikhússins

Gjafakort í Borgarleikhúsið er frábær jólagjöf til
þeirra sem þér þykir vænst um. Gjafakortið er ávísun
á töfrandi kvöldstund, gildir á sýningu að eigin vali
og rennur aldrei út. Gjöf sem aldrei gleymist. 

 Stöð 2 Vild býður áskrifendum sínum ríflega
20% afslátt af gjafakortum í Borgarleikhúsið.
Þannig færð þú gjafakort sem gildir fyrir tvo
á aðeins  7.000 kr. Tryggðu þér gjafakort á
þessu frábæra tilboði hjá miðasölu Borgarleik-
hússins eða í síma 568 8000.

Tilboðið gildir 20. nóv.–15. des.  

Hello Kitty sléttujárn
Flott og skemmtilegt Hello Kitty
sléttujárn frá Heimilistækjum.

Fullt verð:  3.995 kr. 
Vildarkjör:  2.795 kr.
Tryggðu þér tilboðið í verslun Heimilistækja
að Suðurlandsbraut 26, með því að gefa upp
kennitölu áskrifanda. Tilboðið gildir 4.–18.nóv.

Hello Kitty hárblásari
Frábær Hello Kitty hárblásari með
tveimur hita- og hraðastillingum.

Fullt verð:  4.495 kr. 
Vildarkjör:  2.995 kr.
Tryggðu þér tilboðið í verslun Heimilistækja
að Suðurlandsbraut 26, með því að gefa upp
kennitölu áskrifanda. Tilboðið gildir 4.–18.nóv.

TILBOÐ

STÖÐ 2 VILD KYNNIR
FRÁBÆR JÓLAGJAFATILBOÐ

MEÐ 20–75% AFSLÆTTI
FYRIR ALLA ÁSKRIFENDUR STÖÐVAR 2

Fríðindi fyrir alla

Til að virkja tilboðið kemur þú við í World Class
og gefur upp kennitölu áskrifanda. 
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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

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

Erum flutt 
að Grensásvegi 8

Opnum í dag kl. 12

Full búð af nýjum vörum
Frábær opnunartilboð

SOHO/MARKET 
Á FACEBOOKGrensásvegur 8, sími 553 7300 • Opið mán–fös 12–18, laugard 12–17

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

08.40 Keeping Up Appearances  09.10 Keeping 
Up Appearances  09.45 Keeping Up Appearances  
10.15 Keeping Up Appearances  10.45 Keeping 
Up Appearances  11.20 Keeping Up Appearances  
11.50 Keeping Up Appearances  12.20 Live at the 
Apollo  13.05 Live at the Apollo  13.50 Live at the 
Apollo  14.35 Top Gear  15.30 Top Gear  16.20 
Top Gear  17.10 Top Gear  18.05 Top Gear  19.00 
Waking the Dead  20.40 New Tricks  21.30 New 
Tricks  22.25 Live at the Apollo  23.10 Waking the 
Dead  00.50 ‚Allo ‚Allo!  01.15 New Tricks 

10.15 Spiderman  10.35 Troldspejlet  11.00 DR 
Update - nyheder og vejr  11.10 Tidens tegn  11.55 
Sign up  12.10 OBS  12.15 Jamies australske 
kokkeskole  14.00 Ved du hvem du er?  15.00 
Når lyset bryder frem  16.10 Når lyset bryder frem 
- koncert med Poul Krebs  16.40 Før søndagen  
16.50 OBS  16.55 Min Sport  17.20 Held og 
Lotto  17.30 TV Avisen med vejret  17.55 SportNyt  
18.05 På opdagelse i Amazonas  19.00 Arn - 
Riget ved vejens ende  21.05 Kriminalkommissær 
Barnaby  22.35 Mordet i Orientekspressen  

N4 - Sjónvarp Norðurlands endursýnir 
efni liðinnar viku.

08.30 Debatten  09.30 FBI  10.00 Schrödingers 
katt  10.30 Ut i naturen  11.00 Hvem tror du at 
du er?  12.00 Norskekysten  12.40 Siffer  13.10 
Valpekullet  13.40 Kingdom  14.30 4·4·2  17.10 
Beat for beat  18.00 Lørdagsrevyen  18.45 Lotto-
trekning  18.55 Hvilket liv!  19.25 QuizDan  20.25 
Småbyliv  20.55 Sjukehuset i Aidensfield  21.40 
Viggo på lørdag  22.05 Kveldsnytt  22.20 The 
Damned United  23.55 Haven

07.00 Barnatími Stöðvar 2

11.10 Glee (2:22)

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 The X Factor (11:26)

15.15 The X Factor (12:26)

16.05 Sjálfstætt fólk (6:38)

16.45 Friends (21:24)

17.10 ET Weekend

17.55 Sjáðu

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Ísland í dag - helgarúrval

19.29 Veður 

19.35 Spaugstofan Spéfuglarnir Karl 
Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson, Siggi Sigur-
jónsson og Örn Árnason fara yfir atburði lið-
innar viku og sýna okkur þá í spaugilegu ljósi.

20.00 The Boys Are Back Hugljúf 
og áhrifarík kvikmynd með Clive Owen í 
aðalhlutverki. Myndin fjallar um íþróttafrétta-
mann sem tekur starfið fram yfir fjölskylduna. 
En þegar eiginkona hans fellur frá og hann 
stendur eftir sem einstæður faðir tveggja 
drengja þarf hann skyndilega að breyta for-
gangsröðinni í lífi sínu.

21.45 The Contract Spennutryllir með 
Óskarsverðlaunaleikaranum Morgan Free-
man og John Cusack frá Óskarsverðlaunaleik-
stjóranum Bruce Beresford. Myndin fjallar um 
feðga sem fara í útivistarferð og verða vitni 
að árekstri þar sem verið er að flytja hættu-
legan fanga. 

23.20 Hudsucker Proxy Sagan fjallar um 
sveitadrenginn Norville Barnes sem er ný-
útskrifaður úr viðskiptafræði og fær vinnu í 
Hudsucker-fyrirtækinu. Um svipað leyti stytt-
ir stofnandi fyrirtækisins sér aldur með því að 
stökkva út um glugga á fertugustu og fjórðu 
hæð. Engin erfðaskrá er fyrir hendi og því 
ríkir algjör óvissa um framtíð fyrirtækisins.

01.10 Changeling Dramatísk mynd með 
Angelinu Jolie í hlutverki konu sem verður 
fyrir því að syni hennar er rænt.

03.30 Ocean‘s Eleven

05.25 Fréttir

08.00 Duplicity

10.05 Stuck On You

12.00 Shark Bait

14.00 Duplicity

16.05 Stuck On You

18.00 Shark Bait

20.00 Observe and Report

22.00 Hannibal

00.10 You Don‘t Mess with the Zohan

02.00 Trading Places

04.00 Hannibal

06.10 Bourne Identity

15.25 Ljósvakavíkingar - Stöð 2 (1:5) 
15.55 Gilmore Girls (14:22)
16.40 Nágrannar
18.25 Cold Case (19:23)
19.15 Spurningabomban (6:9)
20.00 Heimsendir (4:9)
20.40 Týnda kynslóðin (12:40)
21.15 Twin Peaks (2:8)
22.05 The New Adventures of Old 
Christine (9:21) (10:21) (11:21) (12:21)
23.35 Glee (5:22)
00.20 Gilmore Girls (14:22)
01.05 Cold Case (19:23)
01.50 Spaugstofan
02.20 Spurningabomban (6:9)
03.05 Týnda kynslóðin (12:40)
03.30 Sjáðu
03.55 Fréttir Stöðvar 2  

10.10 Spænsku mörkin
10.45 EAS þrekmótaröðin
11.15 Meistarad.: Genk - Chelsea
13.00 Meistarad.: Valencia - Leverkusen
14.50 Meistaradeildin - meistaramörk
15.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar
16.00 Símamótið
16.40 Atl. Madrid - Udinese
18.25 Evrópudeildarmörkin
19.15 Without Bias
20.10 UFC 115
23.00 Box: Sergio Martinez - Darren 
Barker

08.50 Stoke - Newcastle
10.40 Premier League Review 2011/12
11.35 Premier League World
12.05 Premier League Preview
12.35 Newcastle - Everton BEINT
14.45 Liverpool - Swansea BEINT
17.15 QPR - Man. City BEINT
19.45 Man. Utd. - Sunderland
21.35 Blackburn - Chelsea
23.25 Arsenal - WBA
01.15 Aston Villa - Norwich

11.00 Rapport  11.05 Bröderna Reyes  11.55 
Skavlan  12.55 Skogskyrkogården  14.30 Bärarlaget  
14.50 Rapport  14.55 Livet som hund  15.40 Flugor  
15.45 Downton Abbey  16.55 Sportnytt  17.00 
Rapport  17.15 Go‘kväll lördag  18.00 Sverige!  
18.30 Rapport  18.45 Sportnytt  19.00 Helt magiskt  
20.00 Robins  20.30 Downton Abbey  21.25 
Rapport  21.30 Boardwalk Empire  22.20 Jonathan 
Ross show  23.10 Rapport  23.15 Bröderna Reyes  
00.05 Rapport  00.10 Veckans brott  

> Stöð 2 kl. 19.35
Spaugstofan 

Spéfuglarnir í Spaugstofunni 
standa ávallt fyrir sínu og 
það er óhætt að lofa fjörugum 
þætti í kvöld. Karl Ágúst, Pálmi, 
Siggi Sigurjóns og Örn Árna sjá 
hlutina í öðru ljósi en flestir aðrir 
og finna alltaf skemmtilega hlið á 
atburðum undanfarinna daga.

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 Tölvur tækni og vís-
indi 23.00 Fiskikóngurinn  23.30 Bubbi og 
Lobbi 00.00 Hrafnaþing

08.00 Morgunstundin okkar

10.30 Hljómskálinn (2:5) (e)

11.00 360 gráður (5:20) (e)

11.30 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

12.15 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

13.00 Kastljós (e)

13.35 Kiljan (e)

14.25 Að missa sjónina (Going Blind) 
(e)

15.50 Útsvar (Hveragerði - Norðurþing) (e)

16.50 Táknmálsfréttir

17.00 Handboltamót í Serbíu (Serbía - 
Króatía) Bein útsending

18.25 Úrval úr Kastljósi

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Dans dans dans Fjölbreytt dans-
keppni í beinni útsendingu. Kynnir er Ragn-
hildur Steinunn Jónsdóttir og dómarar þau 
Katrín Hall, Karen Björk Björgvinsdóttir og 
Gunnar Helgason.

20.55 Bréf til Júlíu (Letters to Juliet) 
Rómantísk gamanmynd um bandaríska 
skólastúlku í fríi á Ítalíu. Hún finnur bréf sem 
stílað er á Júlíu hans Rómeós í leikriti Shake-
speares og fer að leita að elskendunum.

22.40 Heimsendir (End of Days) Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi barna.

00.40 Handboltamót í Serbíu (Tékk-
land - Ungverjaland)

02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Ein vanmetin manndómsvígslu athöfn 
unglingsáranna felst í að sitja við sjón-
varpið og horfa þar til maður getur 
ekki meir og hnígur örþreyttur niður, 
skemmdur á líkama af gosþambi 
og ofneyslu nasls. Sígild útfærsla af 
maraþonglápi er að taka allar Rambó-
myndirnar á einu laugardagskvöldi. 
Önnur er að renna gegnum sagna-
bálkinn um Guðföðurinn, sem fæst 
meira að segja í réttri tímaröð á DVD. Það tekur 
ekki nema svona tíu klukkutíma án aukaefnis.

Sjónvarpsstöðvar eiga að sjá almenningi fyrir 
dægurmenningarlegri næringu á öldum ljós-
vakans. Þær hafa hins vegar vanrækt maraþon-
áhorf með skammarlegum hætti, því að undan-

skildum peningasöfnunum fyrir góð 
málefni fær aldrei að byggjast upp 
almennileg einbeitt stemning yfir 
lengri tíma. Það er helst að stundum 
detti inn nokkrir þættir í röð af Bold 
and the Beautiful eða Nágrönnum. 
Eins og það sé eitthvað nóg.

Vaknið, dagskrárstjórar! Af hverju 
þarf hvert einasta sjónvarpskvöld 
ársins að fara til spillis í fjölsjónvarps-

menningarlegan hrærigraut? Af hverju getum 
við ekki fengið hrylling frá morgni til kvölds á 
hrekkjavöku? Mæðramyndir allan mæðradaginn? 
Heildarpakka af James Bond eina helgi á ári? 
Seinfeld um jól? Af hverju er ekki verið að gera 
eitthvað fyrir heimilin í landinu?

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON KEMUR SÉR FYRIR

Hvar eru sársaukamörkin? 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 Óperukvöld Útvarpsins: 
Tökin hert „The Turn of the Screw“ 21.00 
Rithöfundurinn Julian Barnes 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

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.05 Rachael Ray (e)
13.10 Dr. Phil (e)
14.40 Being Erica (11:12) (e)
15.25 Friday Night Lights (11:13) (e)
16.15 Kitchen Nightmares (5:13) (e)
17.05 Top Gear USA (5:10) (e)
17.55 Game Tíví (8:14) (e)
18.25 The Bachelorette (12:12) (e)
19.15 The Marriage Ref (10:10) (e)
20.00 Got to Dance (12:21) 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. 
21.00 Mr. Nobody Kvikmynd frá árinu 
2009 með Jared Leto, Sarah Polley, Diane 
Kruger og Rhys Ifans í aðalhlutverkum. Nemo 
Nobody lifir ósköp venjulegu lífi með eigin-
konu sinni og börnunum þeirra þremur þar 
til eitthvað undarlegt gerist og hann vaknar 
sem gamall maður árið 2092. Hann er 120 
ára og er bæði elsti maður í heimi og sá síð-
asti dauðlegi í mannkyni þar sem enginn 
deyr. Leikstjóri er Jaco Van Dormael.
23.20 Mississipi Burning (e) Bandarísk 
kvikmynd frá árinu 1988 með Gene Hack-
man og Willem Dafoe í aðalhlutverkum. 
01.30 HA? (7:14) (e)
02.20 Smash Cuts (46:52)
02.40 Judging Amy (22:23) (e)
03.25 Jimmy Kimmel (e)
04.45 Got to Dance (12:21) (e)
05.55 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.00 World Golf 
Championship 2011 (3:4) 12.00 Golfing 
World 12.50 World Golf Championship 2011 
(3:4) 16.50 PGA Tour - Highlights (39:45) 
17.45 Inside the PGA Tour (42:45) 18.10 
Presidents Cup Official Film 2009 (1:1) 
19.00 World Golf Championship 2011 (3:4) 
23.00 LPGA Highlights (18:20) 00.20 ESPN 
America

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
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Bowel Biotics+ 

Brýtur niður fæðuna og 
eykur næringarupptöku, 
lagar uppþembu og 
vanlíðan eftir máltíðir. 

Virkar vel við candida 
sveppasýkingu. Kemur á 
jafnvægi í maga og ristli.

Fæst í apótekum, heilsubúðum og Krónunni. 

Meltingarensím úr 
grænmeti og ávöxtum

Meðmæli: 

Þægileg inntaka 

ekkert bragð,

fljótvirkt

•  HUSK trefjar

•  5 sérvaldir acidofilus gerlar

•  Inulin FOS næring fyrir góðu gerlanna

lifestream™

nature’s richest superfoods
www.celsus.is

PERSÓNAN

Kristinn Árni Hróbjartsson

Aldur: 21 árs.
Starf: Ég 
er nemi, 
jakkafata-
spekúlant hjá 
Herragarð-
inum, bloggari 
og „wannabe“ 
rithöfundur.
Foreldrar: 
Sveinbjörg 
Pálsdóttir ráð-
gjafi og Hróbjartur Árnason, lektor 
við Háskóla Íslands.
Búseta: Aðfluttur Hafnfirðingur.
Stjörnumerki: Steingeit. 

Kristinn Árni er höfundur uppflettiritsins 
Litla herramennskukverið.

„Þetta eru hlutir úr lífi mínu sem skipta mig máli. Eins og 
ég reyndi að hafa plötuna — hún er kannski 50 prósent grín 
og glens og 50 prósent persónulegri. Meiri tragedía,“ segir 
Ingólfur Þórarinsson, best þekktur sem Ingó úr Veður-
guðunum.

Ingó sendi frá sér fyrstu sólóplötuna sína í vikunni. Öll 
lögin eru eftir Ingó og eru Veðurguðirnir víðs fjarri, fyrir 
utan að annast hljóðfæraleik í nokkrum lögum. Spurður 
hvernig það sé að vera einn á ferð segir Ingó það vera 
skemmtilegt. „Það er skemmtilegt að geta farið einn með 
gítarinn út á land og verið bara Ingó,“ segir Ingó, sem er 
vanari að spila á stórum böllum. „Ég get spilað á litlum 
stöðum og er ekki háður því að ná upp í einhvern kostnað. 
Ef ég fer bara með gítarinn kostar það eiginlega ekki neitt. 
Böllin verða með, en það er góð pæling að fara á minni stað-
ina og halda tónleika þar. Ég hlakka mest til þess að fara út 
á land, í hvern einasta fjörð og spila.“ atlifannar@frettabladid.is

INGÓLFUR ÞÓRARINSSON: FÓTBOLTINN OG TAKKASKÓRNIR SKÝR TENGING

Hlutirnir sem skipta Ingó 
máli prýða nýju plötuna

1 „Bikarinn táknar þá 
sigra sem ég hef unnið 
í fótboltanum, sem 
eru ekkert svakalega 
margir. Samt þó 
nokkrir. Bikarinn er frá 
Pollamótinu í Eyjum 
þar sem ég var valinn 
besti varnarmaðurinn. 
Hef ekki spilað vörn 
síðan.“

2 „Svo er Maradona 
uppi á vegg. Hann er 
náttúru lega fótbolta-
goðsögn sem ég held 
mikið upp á. Hann 
vann heimsmeistara-
keppnina 1986, árið 
sem ég fæddist. Ég 
fæddist sama dag og 
keppnin byrjaði.“

3 „Svo er mynd af 
Presley. Hann er 
náttúru lega kóngurinn 
og ákveðið átrúnaðar-
goð. Þetta er flott 
mynd og ég held 
mikið upp á hann.“

4 „Lundinn er Eyjateng-
ing. Ég er ættaður úr 
Eyjum.“

Umslag plötu Ingós svipar til 
umslags fyrstu plötu Oasis, 
Definitely Maybe, sem kom 
út í ágúst árið 1994. „Ef ég 
segi alveg eins og er, þá kom 
það í ljós eftir á. Ég get svarið 
það. Það eina sem ég var 
búinn að ákveða var að hafa 
herbergi, ég inni í því ásamt munum úr lífi mínu. 
Svo var þetta parkett svo flott að við ákváðum að 
kýla á það. Þá sýndu þeir mér Oasis-plötuna og 
hún er skuggalega lík,“ segir Ingó. Baldur Kristjáns 
tók myndina og hönnun var í höndum Jens 
Nørgaard-Offersen hjá Vatikaninu. Hallmar Freyr 
Þorvaldsson sá um myndvinnsluna.

LÍKIST UMSLAGI OASIS
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5 „Kaffibollinn. Ég drekk mikið kaffi.“
6 „Spilastokkur. Ég hef gaman af því að 

detta í einn og einn póker. Þannig 
að hann er hafður með.“

7 „Svo eru fótboltinn og takkaskórnir 
skýr tenging við boltann. Boltinn er 
tekinn úr neti sem pabbi minn á af 
fótboltum. Þetta er einn af fyrstu 

boltunum sem ég byrjaði að sparka 
í.“

8 „Home Alone er ekki uppáhalds-
myndin, en gríðarlega góð mynd.“

9 „Bak við Veðurguðaplötuna sést í 
Emil í Kattholti. Það er engin sérstök 
tenging í því.“

10 „Uppáhaldsgítarinn er í forgrunni.“
11 „Uppáhaldsleðurjakkinn hangir á 

hurðinni.“
12 „Idolmyndin varð að vera með. 

Maður lærði mikið af því dæmi 
öllu.“

13 „Fatahrúgan er úti í horni. Ég sópa 
oft fötunum út í horn.“

„Þetta er alveg frábært og við höfð-
um fulla trú á að okkar tillaga væri 
flottust,“ segir vöruhönnuðurinn 
Hafsteinn Júlíusson, sem bar sigur 
úr býtum í samkeppni Icelandair og 
Hönnunarmiðstöðvarinnar.

Keppnin gekk út á að hanna nýjar 
matarumbúðir fyrir Icelandair, en 
fjórtán tillögur bárust í keppnina. 
Hafsteinn rekur hönnunarfyrir-
tækið HAF ásamt Daníel Ólafssyni 
og eiginkonu sinni, Karítas Sveins-
dóttur. „Við byrjuðum að vinna í 
þessu í lok ágúst og töluðum við 
flugfreyjur og unnum alls konar 
rannsóknarvinnu á bak við þetta,“ 
segir Hafsteinn glaður í bragði enda 
fékk hann eina milljón í verðlaun.

Tillaga Hafsteins nefnist 
Náttúru lega, þar sem ætlunin er 
að kynna náttúru Íslands og sér-
kenni þess fyrir farþegum. „Þetta 
snýst um að taka náttúru Íslands 
og tengja hana við matarupplifun 
farþeganna um borð í flugvélun-
um. Hver og einn réttur er eitthvað 
ákveðið íslenskt náttúruelement, 
eins og til dæmis stuðlaberg. Þá 
kemur rétturinn í umbúðum sem 
lítur út eins og stuðlaberg og inni 
í þeim er servíetta þar sem hægt 
er að nálgast upplýsingar um til 
dæmis hvar á landinu stuðlaberg er 
að finna og hvernig það hefur haft 
áhrif á íslenska byggingarlist.“

Hafsteinn er nýfluttur heim frá 

Mílanó á Ítalíu og segir sigurinn 
gefa sér byr undir báða vængi. „Ég 
bjóst ekki endilega við því að það 
yrði mikið að gera eftir að ég kæmi 
heim en það hefur verið alveg nóg 
og ég dembi mér strax í næsta verk-
efni,“ segir Hafsteinn, sem ætlar að 
fagna sigrinum í kvöld. „Ætli maður 
skáli ekki við sína nánustu og dansi 
smá á Prikinu í tilefni dagsins.“  - áp

Kynnir náttúru Íslands í háloftunum

SIGURVEGARI Hafsteinn Júlíusson 
vöruhönnuður bar sigur úr býtum í 
hönnunarsamkeppni Icelandair og 

Hönnunarmiðstöðinnar þar sem hann 
hannaði matarumbúðir með tengingu í 

náttúru Íslands.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Við erum ennþá í góðu sambandi 
og hann hefur fullan hug á því 
að gera þetta. Ég heyrði síðast í 
honum fyrir mánuði síðan. Þetta 
snýst núna allt um tímasetningar,“ 
segir Jón Atli Jónasson, leikskáld 
og rithöfundur. Sænski leikarinn 
Mikael Nyqvist hefur enn í hyggju 
að setja einleik Jóns Atla, Djúpið, á 
svið í Svíþjóð. 

Eins og Fréttablaðið greindi 
frá fyrir ári heillaðist Nyqvist 
af verki Jóns Atla. En svo gripu 
örlögin í taumana, frammistaða 
Nyqvist í Millennium-þríleiknum 
vakti athygli um allan heim og 
hann landaði hlutverki skúrksins 

í fjórðu Mission: Impossible-
myndinni. Og hefur ekki litið til 
baka síðan. „Hann er að hamra 
járnið á meðan það er heitt þarna 
úti,“ segir Jón Atli en bætir því 
við að Nyqvist vilji setja verkið 
upp í litlum sænskum sjávar-
plássum. „Mér líst mjög vel á þær 
hugmyndir. Nyqvist er einn besti 
sviðs leikari sem ég hef séð.“

Djúpið var frumsýnt í Dan-
mörku í gærkvöldi en þar leikur 
einn fremsti sviðsleikari Dana, 
Olaf Johannesen, undir stjórn 
Egils Heiðars Antons Pálssonar 
en sýningin er í tilefni af þingi 
Norðurlanda ráðs.   - fgg

Djúpið enn á dagskrá hjá Nyqvist
GÓÐIR SAMAN Mikael 
Nyqvist hefur enn í 
hyggju að setja upp og 
leika einleik Jóns Atla 
Jónassonar, Djúpið, þrátt 
fyrir miklar annir 
í Hollywood. 
Hann vill 
setja það 
upp í litlum 
sænskum 
sjávar-
plássum.
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Davíð eða Bowie?
Útvarpskonan Margrét Marteins-
dóttir í morgunútvarpi Rásar 2 
mismælti sig ansi hressilega í þætt-
inum í gær, þar sem hún ætlaði að 
kynna inn lag með poppmeistar-
anum David Bowie. Eftir fróðlegt 
spjall við Sævar Helga Bragason 
um merkilega tilraun Geimferða-
stofnunar Evrópu til undirbúnings 
mannaðra ferða til Mars hugðist 
Margrét kynna inn lagið Life on 
Mars með David Bowie, 
en sagði þess í stað 
Davíð Oddsson. Þeir 
heita að vísu svo til 
sama fornafni, en er 
varla oft ruglað saman 
á götu úti. Vakti þetta 
enda mikla kátínu 
í hljóðverinu 
og hló enginn 
hærra en Mar-
grét sjálf.  

Hlegið að Jóni Gnarr
Jón Gnarr borgarstjóri í Reykjavík 
hélt ávarp í byrjun málþings 
Rannsóknarstofu í kvenna- og 
kynjafræðum sem hófst í gær. Jón 
talaði um ýmislegt er varðar karla 
og konur og minntist meðal annars 
á það að nýlega hefði vinkonu hans 
verið boðið að segja frá innihaldi 
snyrtibuddu sinnar, en hún hefði 
ekki viljað það. Jón benti á að hann 
hefði verið þekktur maður í mörg 
ár og líklega farið í þúsund viðtöl. 
Aldrei hefði hann þó verið spurður 
að því hvaða rakvélar hann notaði 
eða raksápu, hvað þá rakspíra. Þetta 
væri orðið tímabært því hann hefði 
miklar og sterkar skoðanir á þeim 
málum. Vakti þetta mikla kátínu 

viðstaddra, ekki síst þeirra 
Vigdísar Finnboga dóttur 

fyrrverandi forseta 
og Ástu Ragnheiðar 
Jóhannesdóttur for-

seta Alþingis, 
sem hlógu 
dátt á 
fremsta 
bekk. 

 - þj, - þeb

1  Framboð Hönnu Birnu líkist 
framboði Davíðs Oddssonar  

2  Hnúfubakar hrella brimbretta-
konu - ótrúlegt myndband

3  Málin flækjast hjá meintri 
barnsmóður Biebers

4  Hæstiréttur staðfesti dóm yfir 
svæfingarlækni
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