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Sýningin Sæborgin:  Kynjaverur og ókindur verður 
opnuð í Gerðarsafni í dag. Þemað eru sæborgir í íslenskri 

myndlist auk þess sem sýnd verða myndbönd Bjarkar Guð-
mundsdóttur, gripir og bækur frá Nexus, Star Wars-leikföng, 
ljósmyndir og myndbönd frá CCP og stoðtæki frá Össuri.

Áríðandi tilkynning! D vítamín birgðir 
Íslendinga eru í lágmarki nú í skammdeginu
DLUX1000 er byltingarkennt D-vítamín í
Tryggir hámarksnýti

Tösku og hanskabúðin    Skólavörðustíg 7    101 Reykjavík    Sími 551 5814    www.th.is

stíg 7    101 Reykjavík    Sími 551 5814   www.th.is

INNRÉTTINGATILBOÐGlæsilegar danskar innréttingar í hæsta 
gæðaflokki

www.friform.is

VARANLEG VERÐLÆKKUNOG20% VIÐBÓTARAFSLÁTTUR
G
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Þóra Tómasdóttir um einsleitar myndir af konum í fjölmiðlum, móðurhlutverkið og spennandi nám.

Þ óra Tómasdóttir var ráðin ritstjóri tímaritsins 
Nýs lífs í fyrra og er óhætt að segja að kúvend-
ing hafi orðið á efnistökunum. Fjölbreytileikinn 
ræður ríkjum þar sem alls kyns ólíkar konur 

stíga fram í sviðsljósið og deila reynslu af áhugaverðum 

og oftar en ekki óhefðbundnum hlutum. Sjálf segist Þóra 

vilja gera tímarit sem endurspegli breiðari samfélags-
hóp. Tímarit sem hún læsi sjálf.„Ég hef oft sagt að sýna þurfi fleiri hliðar á konum 
í fjölmiðlum og kalla til nýja og ferska viðmælendur. 
Íslenskar konur eru að gera fullt af spennandi hlutum; 

þær eru vel gefnar, lesnar, menntaðar, á bólakafi í 
atvinnulífinu og barnauppeldi og hafa tekist á við 
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Pönkari í mér

NÁMSAÐSTOÐVantar þig aðstoð í einhverri námsgrein? íslenska - stærðfræði - enska - danska - efnafræði - lestur 
eðlisfræði - þýska - franska – spænska – stafsetning o. .Öll skólastig - RéttindakennararNemendaþjónustan sf     www.namsadstod.is    s. 557 9233
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PROTOCOL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Protocol Assistant lausa til umsóknar. 
Umsóknarfrestur er til 31 janúar 2012. Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html  
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the  position of Protocol Assistant. The closing date for this postion is January 31, 2012. Application forms and further information can be found on the Embassy’s home page: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html  
Please send your application and resumé to:
reykjavikvacancy@state.gov
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Kynningarblað
Sólarlandaferðir, 

borgarferðir, 
innanlandsflug,  

fjölsótt musteri og 

sakbitnar ánægjustundir.

ð að jafna sig „Eins voru aðilar ytra 
ð

hausti og segir Daði eftir spurnina 

að aukast. „Fólk er ekki endilega 

ð ækjast eftir því að fara til 

Majorka aftur á kortið
Vor og sumarvertíðin er hafin hjá Úrval Útsýn og að vanda er boðið upp á nýjungar í bland við gamalgróna áfangastaði. 

Meðal nýjunga er beint flug til Majorka en það hefur ekki staðið Íslendingum til boða frá hruni. 

Eftirspurnin á Majorka hefur ekki minnkað þrátt fyrir efnahagsþrengingar í heiminum og því hefur verðið verið of hátt fyrir íslenskan markað undanfarin ár. Með hagstæðum 

samningum er eyjan nú komin á kortið á ný.

SKÍÐAFERÐIR Í ÖLPUNUM 

ERU ÆVINTÝRALEGAR

Á hverju ári fara þúsundir Ís-

lendinga í skíða ferðir í Alpana. 

Gott veður, nægur snjór, frábærar 

brekkur, ítölsk matar gerð og 

skemmti legur félags skapur í 

heil næmu fjalla lofti er upp lifun 

sem allir ættu að njóta. Skíða-

áfanga staðir Úrvals Útsýnar eru 

Selva Val Gardena og Madonna di 

Campiglio á Ítalíu, en þar eru ein 

glæsi legustu skíða svæði heims 

og hafa verið vin sælustu skíða-

áfanga staðir Ís lendinga undan-

farin ár. Brott farir eru í febrúar í 

beinu leigu flugi til Verona og því 

hver að verða síðastur að bóka!

AÐRAR SPENNANDI 

FERÐIR Á VEGUM 

ÚRVALS ÚTSÝNAR

spottið 12

HEITIN ENDURNÝJUÐ „Það er gömul hefð að endurnýja heitin við Guð á síðasta degi jóla, það gerum við með því að fara í vígt vatn,” segir  
Timur Zolotuskiy, prestur rétttrúnaðarkirkjunnar hér á landi. Vegna mismunandi tímatals hófust jól kirkjunnar 6. janúar og þeim lauk 19. janúar með baðinu 
sem fram fór í Nauthólsvík. Sjá síðu 28 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Frjáls eins og fuglinn
Lára Jónsdóttir sagði upp 
vinnunni, seldi íbúðina og 
ferðast til framandi landa.
ferðalög 32

Mark 
Wahlberg er 
spenntur fyrir 
annarri mynd 
með Baltasar
bíó 22

Ísabella Rós 
leikur í Fanný 
og Alexander
krakkar 46

Verðmæti framtíðar
Hvaða hvers dags legu hluti 
verður gaman að eiga eftir 
nokkur ár eða áratugi?
dót 36

Erfitt en lærdómsríkt
Monica Caneman hefur 
verið stjórnarformaður Arion 
banka í tvö krefjandi ár.
viðskipti 24

STJÓRNMÁL Tillaga Bjarna Bene-
diktssonar, formanns Sjálfstæðis-
flokksins, um að afturkalla ákæru 
á hendur Geir Haarde, fær þinglega 
umfjöllun. Tillaga um að vísa henni 
frá, sem Magnús Orri Schram, þing-
maður Samfylkingarinnar, mælti 
fyrir, var felld með 31 atkvæði gegn 
29. Þrír voru fjarstaddir.

Mikil ólga var á þinginu í gær 
og afdrif tillögunnar voru óljós 
fram eftir degi. Stuðningsmenn 
frávísunar  t i l lögunnar voru 
bjartsýnir framan af, en þegar leið 

á daginn dofnaði yfir þeim og ljóst 
varð að andstæðingarnir yrðu fleiri.

Þar skipti ekki síst máli að Össur 
Skarphéðinsson utanríkisráðherra 
flýtti heimkomu sinni frá út löndum. 
Ekki hafði verið gert ráð fyrir 

því að hann tæki þátt í atkvæða-
greiðslunni, en hann greiddi atkvæði 
gegn frávísun. Þá kallaði Sigmundur 
Ernir Rúnarsson, þingmaður Sam-
fylkingarinnar, ekki inn varamann, 
eins og reiknað hafði verið með af 
stuðningsmönnum tillögunnar.

Atli Gíslason, sem leiddi þing-
manna nefndina sem lagði ákær-
urnar til, sagði að mistök hefðu átt 
sér stað þegar Geir Haarde var einn 
ákærður. Steingrímur J. Sigfússon, 
formaður VG, sagði að réttara hefði 
verið að benda á þau mistök í kjölfar 

atkvæðagreiðslunnar, ekki 15 til 16 
mánuðum síðar.

Jóhanna Sigurðardóttir for-
sætisráðherra sagði, við atkvæða-
greiðsluna, að hún hefði í engu skipt 
um skoðun varðandi það að ekki 
hefði átt að ákæra Geir Haarde. 
Málið væri hins vegar úr höndum 
Alþingis, þar sem það væri komið 
til Landsdóms, og því styddi hún til-
lögu um að taka málið af dagskrá. 

Málið var að lokum sent til 
eftirlits- og stjórnskipunarnefndar.   
 - kóp / sjá síðu 6

Landsdómsmálið í nefnd
Alþingi samþykkti í gær að vísa tillögu um afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde í nefnd. Frá vísunar-
tillaga um málið var felld. Utanríkisráðherra flaug heim til að greiða atkvæði gegn frávísunartillögunni.

þingmaður 
felldi tillögu um 
frávísun á tillögu 

Bjarna Benediktssonar. 29 
samþykktu tillöguna.

31
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SAMGÖNGUR Borgarráð Reykja-
víkur lagði til á fundi sínum á 
fimmtudag að mögu leikar á lestar-
tengingu milli Keflavíkur flug-
vallar og höfuðborgarsvæðisins 
verði tryggðir í aðalskipulagi 
Reykjavíkur og svæðisskipulagi 
höfuðborgarsvæðisins.

„Þetta eru í raun tilmæli 
borgar ráðs til skipulagssviðs 
og stýrihóps um aðalskipulag,“ 
segir Hjálmar Sveinsson, borgar-
fulltrúi Samfylkingar og fulltrúi 
í umhverfis- og samgönguráði 
Reykjavíkur.

„Málið snýst um að sveitar félögin 

hagi sínu aðal-
skipu lagi þannig 
að þau úti loki 
ekki lestar sam -
göngur í fram-
tíðinni. Það felst 
engin ákvörðun 
í þessu nema að 
sveitarfélögin 
ha ld i  mögu-
leikunum opn u-
m .“

Hj álmar segir aðspurður að 
þessar hugmyndir séu hluti af 
framtíðarstefnumörkun fyrir 
flugvallarsvæðið í Vatnsmýri. 

„Þess utan er þetta ein mikil-
vægasta samgönguleið landsins 
og umferð á bara eftir að aukast 
þar sem gert er ráð fyrir milljón 
ferðamönnum til landsins eftir tíu 
til fimmtán ár.“

Engar hugmyndir eru enn uppi 
um hvar slík spor gætu legið, en 
stefnt er að því að mynda starfs-
hóp sveitarfélaganna um málið.

„Orð eru til alls fyrst,“ segir 
Hjálmar að lokum. „Þetta er við-
leitni til að halda leiðum opnum og 
sjá til þess að ekkert gerist sem 
útilokar þennan möguleika.“

  - þj

REYKJAVÍKURBORG Of dýrt er að 
útbúa undirgöng undir Miklubraut 
við Lönguhlíð þannig að auðveld-
ara verði að fara um með barna-
vagn í samræmi við tillögu sem 
barst á vefnum Betri Reykjavík.

Í umsögn framkvæmda- og 
eignasviðs segir að snúið verði 
að koma fyrir skábrautum fyrir 
barnavagna, hjólastóla og reiðhjól 
við göngin. Helsta lausnin sé lyftu-
hús með tilheyrandi hliðarfram-
kvæmdum. Alls myndi þetta kosta 
50 til 100 milljónir krónur. Ekki er 
mælt með þeirri framkvæmd.  - gar

Undirgöng við Lönguhlíð:

100 milljónir 
fyrir barnavagn

HJÁLMAR 
SVEINSSON

VETUR Í VATNSMÝRI Borgaryfirvöld vilja 
tryggja möguleika á lestarsamgöngum 
við Keflavík í framtíðinni. Málið tengist 
veru flugvallar í Vatnsmýrinni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Borgarráð vill halda möguleikum opnum í skipulagi sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu:

Lestarsamgöngur verði ekki útilokaðar

SAGA  Sjötíu árum eftir ein stakt 
björg unar af rek var Mag núsi 
Páls syni frá Vetur húsum í Eski-
firði fært þakkar bréf bresku 
rík is stjórnarinnar fyrir ein-
stakt björgunar afrek að fara nótt 
21. janúar 1942. Magnús, móðir 
hans og systkini björguðu þá 48 
breskum her mönnum frá bráðum 
bana í af taka veðri sem gekk yfir 
Austur land. Átta her menn urðu 
úti þessa nótt en mun fleiri hefðu 
farist ef ekki hefði verið fyrir hug-
rekki fjölskyldunnar, eins og segir 
í þakkarbréfinu sem er undirritað 
af Nick Harvey, her mála ráð herra 
Breta.

Magnús, þá aðeins fjór tán 
ára gamall, var ný sofnaður um 
kvöldið, eftir að hafa unnið sam-
fleytt í tvo daga við upp skipun á 
salti, þegar hann var vakinn af 
bróður sínum Páli. Páll hafði þá 
af til viljun gengið fram á að fram-
kominn hermann á milli úti húss 
og bæjar. 

„Hann er hetjan í þessari sögu,“ 
segir Magnús sem vísar fremur á 
framtak annarra heimilismanna 
á bænum en síns eigin. Og það 
þrátt fyrir að hafa alla nóttina 
lagt út í sortann og dregið hvern 
hermanninn af öðrum inn í hlýjuna 
í Veturhúsum. „Við gengum á 
hljóðin í vesalings mönnunum sem 
voru aðframkomnir. Þeir sáu ljósið 
frá fjósaluktinni okkar. Margir 
voru skólausir, en allir rennblautir 
og kaldir,“ segir Magnús sem 
heldur því fram að lífsbjörgin hafi 
verið kerti sem móðir hans setti 
út í glugga um kvöldið og sneri að 
heiðinni. 

Bretarnir tilheyrðu her flokki, 
The King‘s Own Yorkshire Light 
Infantry (KOYLI), sem var hluti 

ný stofnaðrar fjall göngu hersveitar. 
Þeir voru við æfingar, ætluðu 
að ganga frá Reyðar firði yfir 
Hrævars skörð til Eski fjarðar. En 
vegna erfiðra að stæðna þurftu 
þeir að fara lengri leið, en hrepptu 
af taka veður.

Magnús lýsir því að þeir bræður 
báru mennina í hús, systur hans 
hlúðu að þeim og móðir hans stóð 
og bakaði brauð og hitaði kaffi 
þessa löngu nótt. Átta hermenn 
urðu hins vegar úti, einn dó í 
Veturhúsum en sjö í túnfætinum, 

eins og kom í ljós þegar dagur reis. 
Tvo þeirra fann Magnús sem telur 
atburðinn ekki hafa haft áhrif 
á sig. „Þetta var bara verk sem 
þurfti að vinna,“ segir Magnús af 
því lítillæti sem einkennir hann.

Þorsteinn J. Vilhjálmsson er að 
leggja lokahönd á heimildarmynd 
um atburðina og heitir því 
viðeigandi nafni Veturhús. Myndin 
verður frumsýnd á páskadag á 
Stöð 2. Framleiðendur eru Sturla 
Pálsson og Arnar Knútsson. 

         svavar@frettabladid.is

Heiðraður 70 árum 
eftir björgunarafrek
Magnús Pálsson frá Veturhúsum í Eskifirði tók við viðurkenningu frá bresku 
ríkisstjórninni í gær fyrir einstakt björgunarafrek. Hann og nánasta fjölskylda 
bjargaði 48 breskum hermönnum frá bráðum bana í aftakaveðri í janúar 1942. 

SÍÐBÚNAR ÞAKKIR Magnús tók við þakkarbréfinu úr hendi Jerry Hudson, ofursta og 
varnarmálafulltrúa, sem kom sérstaklega til landsins í gær vegna samkomu á heimili 
breska sendiherrans á Íslandi, Ians Whitting, sem er hér fyrir miðri mynd. Hudson 
ofursti sagði hlýhug bresku þjóðarinnar fylgja bréfinu, en af hverju það beið svo 
lengi að þakkir bárust sagðist hann ekki geta skýrt. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gylfi, dreymir ykkur ameríska 
drauminn?

„Ameríkannskibara!“

Gylfi Sigurðsson er trommuleikari Retro 
Stefson. Hljómsveitin leikur í fyrsta skipti 
á tónleikum í Bandaríkjunum næsta 
sumar.

NICOLAS SARKOZY Frakklands forseti 
segir franska hermenn ekki vera í 
Afganistan til að láta afganska hermenn 
skjóta á sig.  NORDICPHOTOS/AFP

FRAKKLAND, AP Frakkar hættu 
tímabundið öllu samstarfi um 
þjálfun afganskra hermanna eftir 
að maður, íklæddur afgönskum 
hermannabúningi, drap fjóra 
franska hermenn og særði fleiri.

Nicolas Sarkozy sagði 
hugsanlegt að franski herinn verði 
kall aður heim frá Af gan istan hið 
fyrsta, verði öryggi franskra her-
manna ekki betur tryggt.

„Franski herinn er í Afganistan 
til að aðstoða Afgana í baráttu við 
hryðjuverkamenn og talibana. 
Franskir hermenn eru ekki í 
Afganistan til þess að afganskir 
hermenn geti skotið á þá,“ sagði 
Sarkozy. - gb

Franskir hermenn drepnir:

Franski herinn 
hættir þjálfun

REYKJAVÍK Hverfastöðvar og síma-
ver Reykjavíkur verða með opnar 
vaktir yfir helgina vegna færðar 
og snjókomu. Íbúar geta sótt 
sand og salt á hverfastöðvarnar 
og símaver veitir upplýsingar og 
tekur við ábendingum. 

Í gærnótt voru snjóruðnings-
tækin ræst til að ryðja umferðar-
götur og göngustíga. Í tilkynn-
ingu frá borginni segir að unnið 
hafi verið sleitulaust í gærdag við 
ruðninga og voru vélar sendar í 
húsagötur eftir þörfum. 

Hverfastöðvar og símaver 
verða opin á milli klukkan 10.30 
og 15 yfir helgina. - sv

Opið fyrir sand og salt:

Borgin verður 
með snjóvaktir

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt Júl-
íus Þorbergsson, kaupmann í Draumnum við Rauðar-
ár stíg, í eins árs fangelsi fyrir að selja læknadóp í 
versluninni. Þá var hann fundinn sekur um að hafa 
selt munn- og neftóbak.

Lögregla réðst í húsleitir í Draumnum og víðar 
sumarið 2010, fann þar mikið af læknadópi og inn-
siglaði verslunina. Júlíus opnaði hana að nýju nú rétt 
fyrir áramót.

Fyrir dómnum báru vitni viðskiptavinir Júlíusar, 
nágrannar og fleiri og voru svo til allir sammála um 
að hjá Júlíusi hefði um langa hríð mátt kaupa lækna-
dóp. Því neitaði hann statt og stöðugt en dómurinn tók 
meira mark á vitnunum og sakfelldi Júlíus.

Á heimili Júlíusar fannst 21 gramm af kókaíni sem 
honum var gefið að sök að hafa ætlað að selja, en því 
neitaði hann og sagði það hafa verið skilið eftir hjá 
honum. 

„Þótt saga ákærða um hina erlendu iðnaðarmenn 
sem hann réði til starfa án þess að vita haus né sporð á 
þeim sé ekki beint trúleg þá er ekki hægt, gegn neitun 
hans, að sakfella hann fyrir vörslur kókaíns á þeim 
grundvelli einum að efnin hafi fundist á heimili hans,“ 
segir í dómnum. Er hann því sýknaður af þeim lið.

Loks var hann ákærður fyrir peningaþvætti, en á 
heimili hans fannst jafnvirði fjórtán milljóna króna 
sem taldar voru ágóði lyfjasölu. Hann sagði þetta 
vera löglegan ávinning starfsemi sinnar og afgang 
af ferðafé, en dómnum þykir það hæpin skýring og 
finnst ótrúlegt að nokkur geymi sparifé í rykfallinni 
ferðatösku. Féð er því gert upptækt.  - sh

Kaupmaður sakfelldur fyrir að selja læknadóp í verslun sinni:

Júlli í Draumnum í árs fangelsi

SEKUR Dómurinn tók ekki mikið mark á skýringum Júlíusar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STJÓRNSÝSLA Stuðningsmenn Ólafs 
Ragnars Grímssonar, forseta 
Íslands, hafa opnað heimasíðu þar 
sem hægt er að skora á hann til að 
bjóða sig fram til forseta í næstu 
kosningum. Heimasíða hópsins, 
askoruntilforseta.is, var formlega 
opnuð í gær. 

Meðal forsvarsmanna heimasíð-
unnar eru Guðni Ágústsson, fyrr-
verandi ráðherra, Ásgerður Jóna 
Flosadóttir, formaður Fjölskyldu-
hjálpar Íslands, Ragnar Arnalds, 
fyrrverandi ráðherra, Grétar Mar 
Jónsson, fyrrverandi þingmaður, 
og Baldur Óskarsson, fyrrverandi 
framhaldsskólakennari. Ólafur 
hefur ekki upplýst hvort hann 
mun bjóða sig fram.  - sv

Fyrrum ráðherrar styðja Ólaf:

Stuðningssíða 
opnuð í gær

VILJA ÓLAF Guðni Ágústsson er einn 
forsvarsmanna síðunnar.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SPURNING DAGSINS

Landvarðanámskeið
Umsóknum skal skilað fyrir 5. febrú ar 2012 
til Umhverfisstofnunar, Suðurlands braut 24 
eða rafrænt á umhverfisstofnun.is

Í umsókn þarf að koma fram nafn, kennitala, 
heimilis fang, sími og netfang. Skilyrði er að 
umsækjendur séu fæddir 1992 eða fyrr.
Þátttaka í námskeiðinu veitir landvarðaréttindi.

Skemmtileg störf í náttúru Íslands 16. febrúar til 11. mars

Kennt er um helgar og á 
kvöldin á virkum dögum, 

sjá dagskrá á  
umhverfisstofnun.is

Námskeiðsgjaldið  
er kr. 120.000



GÓÐ KAUP
FULLT VERÐ: 9.995

5.995

HØIE CLEAN & GREEN 
thermosæng
Góð sæng fyllt með polyester 
kúlutrefjum. Í raun tvær sængur 
saumaðar saman á þann hátt að 
hitaeinangrandi loftrúm myndast á 
milli þeirra. Áklæði: 50% bómull og 
50% viscose/bambus. Þolir þvott við 60°C.
Stærð: 135 x 200 sm.

31 lítra plastkassi
Góður plastkassi með smelltu loki.
Stærð: 50 x 39 x 26 sm.

SCALA útidyramotta
Sterk og góð útidyramotta á frábæru verði! 
Stærð: 60 x 80 sm.LANG kappi

Flottir gardínukappar á frábæru verði!
Breidd: 40 sm. Fullt verð: 995 mtr. nú: 795 mtr.
Breidd: 55 sm. Fullt verð: 1.195 mtr. nú: 895 mtr.

AFSLÁTTUR
40%

NOVA hægindasófar
Glæsilegir hægindasófar með svörtu PU áklæði. Hægt að halla baki og lyfta skemli. 
Stærð á 2ja sæta: B146 x H103 x D95 sm. Stærð á 3ja sæta: B207 x H103 x D95 sm.

2ja sæta fullt verð: 79.950

59.950
3ja sæta fullt verð: 109.950

89.950Stóll fullt verð: 49.950

39.950

SPARIÐ

10.000

SPARIÐ

20.000 SPARIÐ

20.000

STÆRÐ: 80 X 170 SM.

FULLT VERÐ: 5.295

3.995

Breidd: 40 sm.

FULLT VERÐ: 995

795 mtr.

FULLT VERÐ: 1.695

1.295AFSLÁTTUR
23%

FULLT VERÐ: 2.295

1.695

AFSLÁTTUR
26%

SCREEN gardínur
Góðar screen rúllugardínur sem eru gæddar þeim eiginleikum að þú sérð út 
en síður inn.  Litur: Hvítt.  Stærðir: 
80 x 170 sm. Fullt verð: 5.995 nú: 3.995 
100 x 170 sm. Fullt verð: 7.295   nú: 4.995
120 x 170 sm. Fullt verð: 8.295   nú: 5.995
140 x 170 sm. Fullt verð: 9.495   nú: 6.995
150 x 170 sm. Fullt verð: 10.490   nú: 7.995
160 x 170 sm. Fullt verð: 10.990   nú: 8.495
180 x 170 sm. Fullt verð: 11.990   nú: 8.995
200 x 170 sm. Fullt verð: 12.990   nú: 9.995
150 x 250 sm. Fullt verð: 13.990 nú: 10.990
90 x 250 sm. Fullt verð: 9.995 nú: 6.995

AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

30%
Gardínustangir
Mikið úrval af flottum gardínustöngum á frábæru  verði! 
Komið og skoðið úrvalið! Stærð: 71-122 sm.

FULLT VERÐ: 995

500

AFSLÁTTUR

U.Þ.B.

50%

AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

25%

TILBOÐIN GILDA 21.01.12 - 22.01.12
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BANDARÍKIN Hópur ónafn greindra tölvu-
þrjóta, sem nefnir sig Anonymous, réðst í 
gær á vef síður banda ríska dóms mála ráðu-
neytisins, banda rísku al ríkis  lög reglunnar 
og fleiri banda rískra stofnana og sam taka. 

Þetta voru viðbrögð við aðgerðum lög-
reglu í Banda ríkjunum og Nýja-Sjálandi 
gegn vefsíðunni Megaupload.com, sem var 
ein af mest notuðu skráar deili síðum heims.

Stofnandi og þrír starfsmenn síðunnar 
voru handteknir og sakaðir um að auðvelda 
fólki að stunda ólöglegt niðurhal á tón-
list, kvikmyndum og öðru efni, með þeim 
afleiðingum að rétthafar hafi orðið af 500 
milljónum dala í tekjum af sölu hugverka.

Megaupload var með 150 milljónir 
skráða notendur og fékk 50 milljónir 
heimsókna á dag. Stofnandinn, sem nefnir 
sig Kim Dotcom en hét upphaflega Kim 
Schmitz, er sagður hafa þénað 42 milljónir 
dala á starfseminni á síðasta ári.

Mikil umræða er í Banda ríkjunum um 
ólög legt niður hal í tengslum við tvö laga-
frum vörp, sem virðast þó varla ætla að 
verða að veru leika vegna harðrar and-
stöðu. 

Bæði frum vörpin snúast um vernd hug-
verka réttinda á netinu, en hafa verið gagn-
rýnd fyrir að geta skaðað frjálsa net-
notkun.  - gb

ÞJÓÐKIRKJAN Sigurður Árni 
Þórðar son, prestur í Neskirkju, 
ætlar að bjóða sig fram til 
biskups. Hann 
sendi út frétta-
tilkynningu 
þess efnis til 
fjölmiðla í gær. 

Sigurður 
ætlar að beita 
sér fyrir breyt-
ingum og efl-
ingu þjóðkirkj-
unnar og segist 
hafa víðtæka 
reynslu á öllum sviðum kirkju-
starfs. Hann hefur verið prestur 
á landsbyggðinni og í Reykjavík.

Meðal stefnumála Sigurðar er 
að efla jafnrétti og virkni allra 
aldurshópa innan kirkjunnar. Þá 
vill hann taka hlutverk fram-
kvæmdastjóra kirkjunnar af 
biskupi.  - sv

GENGIÐ 20.01.2012

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

220,392
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

123,72 124,32

191,24 192,16

159,83 160,73

21,492 21,618

20,879 21,001

18,229 18,335

1,6014 1,6108

189,79 190,93

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson 
orn.geirsson@365.is ALLT SÍMI 512-5402: Jóna Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Brynja Gunnarsdóttir brynjag@365.is, Snorri Snorrason snorris@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Benedikt Jónsson benediktj@365.is, Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Ívar Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-
5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, Sigrún Guðmundsdóttir sigrunh@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

HEILBRIGÐISMÁL Loka varð tann-
læknastofunni Nordic Smile á 
Höfðatorgi í lok júlí í fyrra þar sem 
erlendir fjárfestar brugðust. Stofan 
hafði þá aðeins verið rekin í nokkra 
mánuði. Reyna á að opna Nordic 
Smile á ný, að sögn dr. Ólafs Ólafs-
sonar, talsmanns fyrirtækisins.

Í nefndaráliti frá því í júní um 
lækningar yfir landamæri, sem 
birt var á heimasíðu velferðar-
ráðuneytisins, sagði að með nýrri 
tækni gæti Nordic Smile boðið 
tannígræðsluþjónustu sína á verði 
sem væri um 30 prósent af verð-
inu í Bretlandi og Bandaríkjunum. 
Markhópur fyrirtækisins væri 
alþjóðlegur en gera mætti ráð 
fyrir að það yrðu aðallega Bretar 
og Bandaríkjamenn sem nýttu sér 
þjónustuna til að byrja með. Þar 
sagði jafnframt: „Fólk hér á landi 
mun einnig geta nýtt sér þjónustu 
fyrirtækisins.“

Þegar stofunni var lokað í fyrra-
sumar voru nokkrir íslenskir við-
skipta vinir fyrir tækisins með 
óklár aða tann ígræðslu. „Þeim var 
vísað á ís lenska tann lækna sem 
höfðu starfað á Nordic Smile ásamt 
sænsku tann læknunum tveimur 
sem þar störfuðu. Þetta voru 
tannlæknar sem voru með eigin 
stofur annars staðar,“ segir Ólafur.

Tíu tannlækna stólar voru settir 
upp á áttundu hæð í turninum 
á Höfða torgi auk annarra tann-
lækningatækja. Þar sem ekkert 
fjármagn var í Nordic Smile var 
ekki hægt að greiða seljandanum.

„Við gátum selt íslenskum tann-
læknum stólana. Með því að kaupa 
þá var okkar fyrirtæki bjargað 

fyrir horn,“ segir Hrafnhildur Sig-
þórsdóttir, skrifstofustjóri Tann-
hjóls ehf.

Nordic Smile leigði hjá Höfða-
torgi en stóð ekki í skilum með 
húsaleigu.

„Við erum með nokkrar kröfur 

á þá. Við höfum átt ágætis sam-
starf við þetta fólk og stefnan hjá 
þeim er að gera upp. Ég held að 
þeir ætli að reyna að opna aftur. 
Við erum allavega í þannig við-
ræðum við þá,“ segir Pétur Guð-
mundsson, fulltrúi Höfðatorgs.

Ólafur segir reynt að róa öllum 
árum að því að fá fjárfesta til 
þess að fyrirtækið verði ekki sett 
í gjaldþrot. 

„Það á að reyna að opna aftur. 
Þetta er mjög spennandi verk-
efni og áhuga vert fyrir ferða-
þjónustuna. Það er gert ráð fyrir 
að ef starf semin væri á fullu gætu 
við skipta vinir verið um 300 á 
mánuði.“  ibs@frettabladid.is

Norræn bros í þrot 
með tannígræðslur
Tannlæknastofunni Nordic Smile var lokað eftir fárra mánaða rekstur. Leita fjár-
festa og stefna að því að opna á ný. Samningaviðræður standa yfir við Höfðatorg 
vegna ógreiddrar leigu. Seljandi tannlæknastóla bjargaði sér fyrir horn.

Í FOSSVOGSDAL Stefnt er að byggingu 
sundlaugar á hinu veðursæla útvistar-
svæði.

REYKJAVÍKURBORG Borgarráð vill 
samstarf við Kópavogsbæ um að 
sundlaug í Fossvogsdal verði sett 
inn í aðalskipulag beggja bæjar-
félaganna.

„Haft verði að leiðarljósi 
að sundlaugin raski ekki gildi 
Fossvogsdals sem útvistarsvæðis 
og náttúruperlu,“ segir í samþykkt 
borgarráðs. 

Bygging laugarinnar hefur þó 
ekki verið ákveðin. Borgarráð 
vill að þegar þar að kemur verði 
kostnaðinum skipt jafnt milli 
Reykjavíkur og Kópavogs.  - gar

Samstarf á bæjarmörkum:

Fossvogslaug í 
aðalskipulag

ÖRYGGISMÁL Gengið hefur verið 
frá leigu á Super Puma þyrlu 
fyrir Landhelgisgæsluna til 
næstu 12 mánaða, en það er þyrla 
sömu tegundar og TF-LÍF og TF-
GNÁ.

Með þessum hætti er tryggt að 
tvær þyrlur verði í rekstri næstu 
vikurnar á meðan TF-LÍF er í 
viðamikilli skoðun í Noregi.  

Stærstan hluta ársins verða 
síðan þrjár þyrlur í rekstri sem 
eykur möguleika Landhelgis-
gæslunnar á að skipuleggja við-
hald og skoðanir á þyrlunum 
þannig að ávallt séu tvær þyrlur 
til taks eins og nauðsynlegt er og 
stefnt hefur verið að.   - shá

Leiguþyrlan TF-SÝN:

Þrjár þyrlur í 
verða til taks

Við gátum selt ís-
lenskum tannlæknum 

stólana. Með því að kaupa 
þá var okkar fyrirtæki bjargað 
fyrir horn. 

HRAFNHILDUR SIGÞÓRSDÓTTIR 
SKRIFSTOFUSTJÓRI TANNHJÓLS EHF.

REYKJAVÍKURBORG Sérstakur 
aðgerðahópur hefur nú verið 
skipaður til að meta hvernig 
staðið skuli að snjómokstri 
og hálkuvörnum í Reykjavík 
og hvort bæta megi verklag í 
þessum efnum.

Í erindisbréfi frá borgarráði 
er aðgerðahópnum meðal annars 
falið að gera úttekt á núverandi 
stöðu og gera viðbragðs- og 
neyðaráætlanir og skoða helstu 
umkvörtunarefni almennings. 
Huga á sérstaklega að samvinnu 
við björgunarsveitir, lögreglu 
og slökkvilið. Næsta haust 
eiga að liggja fyrir tillögur um 
framtíðarfyrirkomulag. Fulltrúar 
allra flokka í borgarstjórn sitja í 
hópnum.  - gar

Brugðist við ófremdarástandi:

Aðgerðahópur 
vegna ófærðar

HANDTEKINN Kim Dotcom, stofnandi Megaupload, kom fyrir 
rétt á Nýja-Sjálandi í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Skráardeilisíðunni Megaupload á Nýja-Sjálandi lokað og starfsfólk handtekið:

Réðust til atlögu gegn ólöglegu niðurhali

SIGURÐUR ÁRNI 
ÞÓRÐARSON

Neskirkjuprestur í kjörið:

Sigurður Árni 
vill í biskupsstól

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi 

á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur

NORDIC SMILE Reyna á að opna tannígræðslustofuna á ný. 

VEÐURSPÁ

Alicante
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Kaupmannahöfn
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London
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New York
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Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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Hægur vindur en vax-

andi S- og V-lands um 
kvöldið.
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ÉLJAGANGUR  
verður um norðan-
vert landið næstu 
daga en sunnan til 
verður hins vegar 
bjart eða nokkuð 
bjart veður. Vindur 
verður skaplegur 
víðast hvar en þó 
strekkingur norð-
vestanlands á 
morgun. Það gefst 
því færi á útiveru 
þessa helgina, 
allavega sunnan til.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður



Skilafrestur 
á eftirtöldum 

gögnum 
á rafrænu formi 

vegna framtalsgerðar 
2012 er til 

10. febrúar 2012

Munið að skila 

launamiðum, 
hlutafjármiðum 

     og öðrum gögnum

skattur.is

Launamiðar og verktakamiðar 

Bifreiðahlunnindamiðar 

Hlutafjármiðar 

Hlutabréfakaup skv. kaupréttarsamningi 

Takmörkuð skattskylda - greiðsluyfirlit 

Greiðslumiðar – leiga eða afnot 

Viðskipti með hlutabréf og önnur verðbréf 

Ýmis lán til einstaklinga 

Stofnsjóðsmiðar 

Bankainnstæður

Fjármagnstekjumiðar 

Nánari upplýsingar og skil á vef ríkisskattstjóra www.skattur.is

Þessi reitur fyllist út

af ríkisskattstjóra

RSK 2.01
21-12-2011   

01 Kennitala launamanns

Vinnulaun þ.m.t. orlofsfé, greiðslur 

launþ. í líf
eyrissjóð, eftirla

un o.fl.

02

16 Ökutækjastyrkur

73 Þar af undanþ. staðgr.

19 Sjúkradagpeningar

17 Dagpeningar

74 Þar af undanþ. staðgr.

21 Greiðslur úr lífe
yrissjóði

Frádráttarbært iðgjald í lífe
yris- 

sjóð – 4% iðgjald í samþykktan

lífeyrissjóð. (Sjá bakhlið)

05 Þar af vegna sjómennsku sem

veitir r
étt til 

sjómannaafsláttar

17 Dagpeningar

74 Þar af undanþ. staðgr.

08 Númer lífe
yrissjóðs

28 Húsnæðishlunnindi

06

60 Bifreiðahlunnindi

33 Fæðishlunnindi

Greiðslur til v
erktaka og verkstæða 

fyrir efni og vinnu

07 Nafn-heimili-póststöð launþega

30 Launagreiðandi-kennitala-heimili

83 Ráðningartími sjómanna – dagafjöldi

   

85

87 Fjöldi lögskráðra daga/úthaldsdaga/greiddra

     v
eikindadaga

88

Greiðslur eða hlunnindi, ótalin áður; hvaða?

70 Launafjárhæð

71 Afdregin staðgreiðsla

Samtölur skv. sundurlið
un á staðgreiðslu RSK 5.06

Eindregið er mælt m
eð því að launamiðum sé skilað rafrænt

á þjónustusíðu ríkisskattstjóra www.skattur.is

Sjá leiðbeiningar á bakhlið

Greidd lífeyrisiðgjöld í sérsjóð

(hámark 4% iðgjald)

63 Iðgjöld

64 Númer sérsjóðs
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Jóna Jónsdóttir

Rima 24

112 Reykjavík

Verksmiðjan hf.

421212-1919

Rima 25, 112 Reykjavík



21. janúar 2012  LAUGARDAGUR6

Sanngirnisbætur
Innköllun

Í samræmi við ákvæði laga nr. 47/2010 um sanngirnisbætur fyrir 
misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 
26/2007 og tóku gildi hinn 28. maí 2010, hefur sýslumanninum á 

sama heimilinu. 

heimavistarskólanum að Jaðri

Hér með er skorað á alla þá sem voru vistaðir á heimavistar-
skólanum Jaðri einhvern tíma á árabilinu 1946-1973 og urðu þar 
fyrir illri meðferð eða ofbeldi sem olli varanlegum skaða, að lýsa 
kröfu um skaðabætur fyrir undirritaðri fyrir 20 apríl 2012. Kröfu 

-
bætur.is og hjá tengiliði vegna vistheimila..

Verði kröfu ekki lýst fyrir 20. apríl 2012 fellur hún niður.

Bent er á að unnt er að leita aðstoðar tengiliðar vegna vist heimila 
við framsetningu og skil á bótakröfu. Aðstoð tengiliðar er að 

þriðju hæð, 101 Reykjavík.  Sími tengiliðar er 545 9045. Vef-

Ásdís Ármannsdóttir sýslumaður

FRÉTTASKÝRING: Frávísun á máli Geirs H. Haarde

Þingmenn ræddu tillögu 
um afturköllun ákæru á 
hendur Geir H. Haarde 
fram á kvöld í gær. Lagt 
var til að henni yrði vísað 
frá og niðurstaða lá ekki 
ljós fyrr en í gærkvöldi. 
Frávísunartillagan var 
felld með 31 atkvæði gegn 
29. Tekist var á um laga-
túlkanir og hvort ný 
efnisleg rök hefðu komið 
fram.

Aðeins eitt mál var á dag skrá 
Alþingis í gær: tillaga Bjarna 
Benedikts sonar, formanns Sjálf-
stæðis flokksins, um að Alþingi 
aftur kalli ákæru á hendur Geir 
H.Haarde, fyrrum forsætis-
ráðherra. Um ræðan hófst klukkan 
10.30 í gærmorgun og stóð fram á 
tíunda tímann í gærkvöldi.

Bjarni Benediktsson mælti fyrir 
til lögu sinni. Hann sagði margt 
hafa komið fram síðan ákæran var 
sam þykkt sem ætti að hafa áhrif 
á af stöðu manna. Þá hefði Lands-
dómur vísað frá fyrstu tveimur 
liðum af sex í ákærunni. Þeir liðir 
sem eftir stæðu hefðu aldrei einir 
og sér leitt til þess að Alþingi hefði 
ákveðið að höfða sakamál á hendur 
fyrrverandi forsætisráðherra. 
Frávísun veigamestu liðanna 
jafngilti því að meginforsendur 
málssóknarinnar væru brostnar.

Magnús Orri Schram, þing-
maður Samfylkingarinnar, talaði 
fyrir rökstuddri dagskrártillögu 
um að vísa málinu frá.

Hann sagði engan forsendu brest 
hafa orðið á málinu sem rétt lætti 
að fallið verði frá því. Engin beiðni 
hefði borist um slíkt, hvorki frá 
sak sóknara Al þingis né Lands-
dómi. Lands dómur hefði hins 
vegar hafnað því að vísa málinu 
frá í heild sinni og því stæðu 

fjögur atriði máls höfðunarinnar 
eftir óhögguð.

Deila þingmanna snérist í gróf-

um dráttum um þrjú atriði: Hvort 
Alþingi væri sætt á því að grípa inn  
í störf Landsdóms, hvort einhver ný 
efnisleg rök hefðu komið fram fyrir 
afturköllun og hvort mistök hefðu 
verið gerð við atkvæðagreiðsluna 
í september 2010 sem bæri að leið-
rétta.

Löglegt eða ekki?
Drjúgur tími þingmanna fór í að 
rökræða um hvort Alþingi væri 
heimilt að draga tillöguna til baka. 
Vísað var í greinargerð með lögum 
um Landsdóm, sem Ólafur Jóhann-
esson samdi og Bjarni Benedikts-
son, þáverandi forsætisráðherra, 
mælti fyrir.

Var þar helst vísað í tilvitnun 
sem Fréttablaðið birti í gær, en þar 
segir, eftir leiðsögn um saksóknar-
nefnd: „En eins og nú er, hefur 
Alþingi engin skipti af málinu, eftir 
að það hefur kjörið sóknara.“

Þeir sem styðja tillögu Bjarna 
vísuðu hins vegar í seinni tíma 
lög spekinga, svo sem Stefán Má 
Stefáns son, Róbert Spanó og Ragnar 
Hall. Þeir hefðu allir metið það svo 
að Al þingi hefði heimild til að aftur-
kalla ákæruna, enda sak sóknar aðili.

Fjöldi þingmanna lýsti sig and-
snúinn niðurstöðu forseta Alþingis 
að tillagan væri þingtæk.

Mistök eða ekki
Atli Gíslason, formaður þing-
mannanefndarinnar sem lagði 
ákærurnar til, sagði mistök hafa 
verið gerð við atkvæðagreiðsluna.  
Hann hefði ætíð skilið málið svo 
að um eina heildstæða tillögu um 
ákæru á hendur fjórum fyrrum 

ráðherrum væri að ræða, en ekki 
fjórar sjálfstæðar tillögur.

Þegar í ljós kom að aðeins var 
samþykkt að ákæra einn ráðherra 
hefði átt að gera hlé á þingfundi og 
kalla þingmannanefndina saman. 
Heggur hann þar í sama knérunn 
og Ögmundur Jónasson innanríkis-
ráðherra sem lýst hefur yfir sömu 
skoðun.

Atla ber þar ekki saman við 
Eygló Harðar dóttur, þing mann 
Fram sóknar flokksins, en hún sat 
með honum í nefndinni. Hún sagði 
það alla tíð hafa verið sinn skilning 
að um fjórar að skildar til lögur 
væri að ræða. Annað hefði ekki 
gengið enda væri um að ræða til-
lögur um persónu lega ábyrgð hvers 
og eins sem gæti leitt til á kæru. 
Slíku væri ekki hægt að slá saman 
í einn pakka.

Fylgismenn til lögu Bjarna 
vitnuðu ótt í um mæli Atla og töldu 
að það að sumir þeirra sem sam-
þykktu ákæru töluðu nú um mi stök 
væri næg ástæða fyrir því að 
hleypa málinu áfram.

Skúli Helgason, þing maður Sam-
fylkingarinnar, sagði það hins 
vegar af og frá. Mý mörg dæmi 
væru um að menn skiptu um 
skoðun þegar nokkuð væri liðið frá 
at kvæða greiðslu. Slíkt kallaði ekki 
á endur upp töku mála.

Frávísun felld eftir langar umræður
...svo er borið á þá að hafa 
gerst sekir um einhvers konar 

rökvillu, af því að þeir héldu einhverju 
öðru fram í einhverju öðru máli.

Bjarni Benediktsson 

Þó að þetta mál sé á dagskrá 
þingsins þá þarf það ekki að 

þýða að það sé þingtækt. Það er 
einfaldlega hér á dagskrá af því að 
forseti þingsins setti það á dagskrá.
 Þór Saari 

Ég vona að háttvirtum 
þingmanni reki minni til líkt 

eins og mér þegar þessari atkvæða-
greiðslu var lokið, þegar þingmenn 
þustu hér út sumir hverjir með 
kökkinn í hálsinum og öðrum 
brugðið, vegna þess hvernig þetta 
endaði og nú eru þeir að koma fram 
og lýsa því hvernig þeim var brugðið 
mörgum hverjum og hvernig málið 
breyttist.
 Gunnar Bragi Sveinsson 

Eru tilfinningar þingmanna og 
samviskubit þeirra hugsanlegt 

efnislegt tilefni til þess að Alþingi fari 
að taka afstöðu til þess að fella niður 
ákæru á hendur sakborningi í þessu 
tilfelli.
 Ólína Þorvarðardóttir 

Tillagan var afgreidd hér, ekki 
eins og ég greiddi atkvæði að 

öllu leyti, og ég var með fullri 
meðvitund og opin augun og ég hélt 
að það ætti almennt við um 
þingmenn, að minnsta kosti þá sem 
hafa eitthvað sinnt þingstörfum, að 
þeir vissu hvernig það gerist. 

Steingrímur J. Sigfússon 

ATLI GÍSLASON

Beðið var með eftirvæntingu eftir máli Atla 
Gíslasonar, þingmanns utan flokka, en hann var 
formaður þingmannanefndarinnar sem lagði til 
ákæru á hendur fjórum fyrrverandi ráðherrum. 
Atli sagði að hann hefði litið á tillögu meiri-
hlutans sem eina heildstæða tillögu um að kæra 
fjóra ráðherra, ekki fjórar sjálfstæðar tillögur. 
„Það er mín skoðun að fyrirkomulag atkvæða-
greiðslunnar hafi verið bjagað,“ sagði Atli, og 
játaði að hafa gert mistök með því að gera ekki 
hlé á atkvæðagreiðslunni til að funda frekar um 
málið. Þá sagði Atli það hafa verið sína skoðun að ákæra 
ætti alla eða engan.

„Ég lýsti þeirri skoðun minni á þingflokksfundi VG og 
i óformlegum samræðum fyrir atkvæðagreiðsluna að 
annaðhvort ætti að ákæra fjóra eða engan. Þessi skoðun 
mín kom svo fram í fjölmiðlum eftir atkvæðagreiðsluna.“

Þetta kemur illa saman við orð Atla í Frétta-
blaðinu tveimur dögum eftir atkvæðagreiðsluna, 
en spurður um hvort rétt væri að Geir einn 
yrði dreginn fyrir Landsdóm sagði hann þá: „Ég 
hugsaði einhvern tíma með sjálfum mér: Fjórir, 
enginn eða einn. Það er algengt í sakamálum að 
aðalmaður sé ákærður en aðrir ekki, án þess að 
ég vilji heimfæra það beint yfir á þetta.“ 

Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri 
grænna, gaf lítið fyrir það að koma fram og 
ræða um mistök 15 til 16 mánuðum eftir 

umrædda atkvæðagreiðslu. Hefðu menn gert það strax 
eftir hana hefði verið betra að vinda ofan af málinu, ekki 
nú þegar ferlið væri komið af stað. Þá sagði hann sér-
kennilegt af Atla að taka sæti í saksóknarnefnd, sem er 
saksóknara Alþingis til ráðgjafar, ef hann taldi alla tíð að 
mistök hefðu verið gerð við atkvæðagreiðsluna.

Talar um mistök en settist í saksóknarnefnd

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Meðal deiluefna gærdagsins 
var hvert ætti að vísa málinu ef 
frávísun yrði felld. Flutningsmaður 
tillögunnar, Bjarni Benediktsson, 
lagði til að þingsályktunartillagan 
færi til saksóknarnefndar. Henni 
væri málið skylt, enda væri hennar 
að fylgjast með saksókninni.

Mörður Árnason, þingmaður 
Samfylkingarinnar, og fleiri bentu 
á að það væri einfaldlega ekki 
heimilt. Þingsályktunartillögu bæri, 
samkvæmt þingsköpum, að vísa til 
einnar af fastanefndum þingsins 
eða að skipa um hana sérstaka 
nefnd. Hvorugt fælist í tillögu 
Bjarna. Mörður sagði eins hægt að 
vísa málinu til Þingvallanefndar og 
til saksóknarnefndar.

Kallaði Mörður eftir úrskurði 
forseta Alþingis fram eftir degi.

Hvaða nefnd?

Óhætt er að segja að andrúmsloftið á Alþingi hafi 
verið þrúgandi í gær, þegar málefni varðandi ákæru á 
hendur Geir H. Haarde voru rædd. Stálin stinn mættust í 
ræðustól Alþingis og mátti oft og tíðum sjá að þingmenn 
höfðu litla þolinmæði fyrir málflutningi hver annars. Hin 
raunverulegu átök fóru hins vegar fram utan þingsalar. 
Legið var á þingmönnum um að sveiflast til fylgilags 
ýmist við tillögu Bjarna um afturköllun ákærunnar eða 
við frávísun á þeirri tillögu.

Einn heimildarmanna Fréttablaðsins sem rætt var við 
á fimmtudagskvöld reyndist sannspár, en hann sagði að 
hann mundi ganga í þingsal morguninn eftir án þess að 
vita hver afdrif málsins yrðu. Það er fáheyrð staða að ekki 
sé ljóst við upphaf umræðu hvernig þingmenn muni 
kjósa um tillöguna. Hvað sem stjórnmálamenn segja um 
mikilvægi umræðunnar og lýðræðisleg vinnubrögð og 
hversu mikið sem þeir neita því að flokkslínur skipti engu 

heldur aðeins þeirra eigin sannfæring, þá liggur það nú 
yfirleitt nokkuð ljóst fyrir hvernig línur liggja á Alþingi við 
upphaf umræðu.

Ljóst var hins vegar að örfá eða jafnvel eitt atkvæði 
gætu skipt sköpum varðandi málið. Því skipti miklu 
hverjir væru í salnum. Því hefur Össur Skarphéðins-
son utanríkisráðherra gert sér grein fyrir, en hann flýtti 
heimkomu sinni um nokkra daga, tók sæti á þingi og 
greiddi atkvæði gegn frávísunartillögunni, sem sam-
flokksmaður hans Magnús Orri Schram mælti fyrir. Þá var 
legið á þingmönnum sem þóttu ekki einarðir í afstöðu 
sinni fram eftir degi. 

Sú vinna virðist hafa skilað árangri. Þeir sem bjuggust 
við því að frávísunartillagan yrði samþykkt urðu svart-
sýnni eftir því sem leið á daginn. Það stóð enda heima 
að frávísunartillagan var felld og samþykkt að málið færi 
áfram í nefnd.

Legið á mönnum, skipt um skoðun og heimför flýtt

ÞUNGT HUGSI Maraþonumræða fór fram um tillögu Bjarna á þingi í gær. Sömu spurningarnar komu ítrekað upp og fengu 
sömu svörin. Fátt nýtt kom fram þegar leið á daginn, en þingmenn héldu umræðum áfram fram á kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



NÝTT
OMEGA3 DHA

HYDOXYCUT
Eykur brennslu, minnkar 
matarlyst og gefur orku í 
dagsins önn.

WHEY MAXX
Hreint mysuprótein til að 
byggja upp vöðva eða 
brenna fitu.

MAXX KREATÍN
Kreatín gefur sprengi-
kraft, styrk og byggir 
upp vöðva.

HYDROXYCUT HARDCORE
er eitt sterkasta brennsluefni 
í heiminum í dag. Margfaldar 
fitubrennslu, minnkar matar-
lyst og gefur orku. 250 mg af 
koffeini í einum skammti.

MAXX GLÚTAMÍN
Glútamín verndar 
vöðvana gegn niður-
broti við æfingar. 

ARNAR & ÍVAR

KYNNA Í DAG

kl.15-17 í Smáralind

NÝTT
MANGÓ 

VANILLA

Gildir til 23. janúar á meðan birgðir endast.

KONJAK
Grenningarvara - Getur 
aukið þyngdartap um 60%  

4.999kr/pk

GOTT VERÐ TILBOÐ

8.999kr/stk
fullt verð 9.999.-

TILBOÐ

1.999kr/pk
fullt verð 2.199.-

TILBOÐ

399kr/pk
fullt verð 529.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

HEILNÆM SAFAHREINSUN
Detox með lífrænum söfum 
frá Beutelsbacher.

COQ10
Spilar mikilvægt hlutverk í 
orkuframleiðslu líkamans.

ROSEBERRY
Gott við blöðrubólgu, virkar 
innan 24 tíma. Inniheldur 
þykkni úr trönuberjum.

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

NUPO NÆRINGARFÆÐIÐ
Einhver áhrifamesta og öruggasta aðferð 
sem þekkist þegar markmiði er að léttast, 
vottað af læknum og lyfjafræðingum. Nupo 
tryggir að líkaminn fái öll þau vítamín, 
steinefni og næringarefni sem hann þarfnast. 
Það eina sem skorið er við nögl eru hitaein-
ingarnar.

HVEITIKÍMOLÍA
Rík af E-vítamíni, sem hefur græðandi 
áhrif á erfiða húðkvilla. Einnig öflug til 
varnar hættulegum sindurefnum sem 
er jafnfram forvörn gegn krabbameini. 
Gott er að taka inn eða bera á húð.

AMINO ENERGY
Orka fyrir æfingar eða yfir 
daginn. Inniheldur grænt te og 
grænt koffín. Vatnslosandi og 
eykur fitubrennslu.

199kr/stk

GOTT VERÐ

TILBOÐ

6        5fyrir

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

CLIPPER DETOX TE 
Ljúffengt og bragðgott 
te sem inniheldur 
lakkrísrót, nettlu og aloa 
vera. Létt hreinsun.

BIO-KULT CANDÉA
hefur reynst vel bæði til að fyrir-
byggja og meðhöndla Candida 
sveppasýkingu. 100% náttúruvara 
sem er örugg fyrir börn, barns-
hafandi og mjólkandi mæður.

NÝTT

NÝTT

Í FLOTTU FORMI Á NÝJU ÁRI!
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MENNTAMÁL Foreldrar barna í 
Hamra skóla í Grafar vogi hafa 
ítrekað boð til Oddnýjar Sturlu-
dóttur, for manns skóla- og 
frí stunda ráðs Reykja víkur-
borgar, um að mæta á opinn 
fund í skólanum og ræða fyrir-
hugaðar breytingar á skóla starfi. 
Fundurinn er áætlaður á fimmtu-
daginn eftir viku.

Foreldrarnir, sem eru margir 
hverjir óánægðir með fyrir-
hugaðan flutning unglinga-
deildar Hamra skóla yfir í Folda-
skóla, hafa gagn rýnt Oddnýju 
fyrir að hafna slíku fundar boði 

og full trúi Sjálf-
stæðisflokksins 
í ráðinu lét bóka 
á fundi þess að 
fá heyrt væri að 
kjörinn full trúi 
neitaði að eiga 
sam ráð við þá 
sem ættu hags-
muna að gæta.

Oddný sagði í 
Fréttablaðinu í 

gær að þetta væri misskilningur. 
Boðað hefði verið til fundarins 
einhliða og hún í staðinn boðið 
foreldrunum til fundar við sig. 

Þegar hefði verið haldinn opinn 
fundur um málið.

Marta Kristín Hreiðarsdóttir, 
einn talsmanna foreldranna, 
er óánægð með þessi viðbrögð 
Oddnýjar. Hún bendir á að enginn 
kjörinn fulltrúi hafi verið á opna 
fundinum í desember.

Í tölvupósti frá Oddnýju til 
eins talsmannanna segir að hún 
telji ekki þörf á opnum fundi um 
málið, en því eru foreldrarnir 
ósammála og hafa því boðað 
annan slíkan fund og vonast eftir 
þátttöku kjörinna fulltrúa. 

 - sh

ÚTHLUTUN ÚR HÖNNUNAR SJÓÐI 
AURORU Í MARS 2012 
���������������
FRESTUR TIL AÐ SKILA INN 
UMSÓKNUM RENNUR ÚT 21. FEBRÚAR

HÖNNUNARSJÓÐUR Auroru 
hefur að mark miði að skjóta 
styrkum stoðum undir íslenska 
hönnun með því að veita 

hönnuðum og arkitektum fjárhags-
lega aðstoð� Nánari upplýsingar 
um út hlutaða styrki og leið beiningar 
vegna um sókna er að finna á www.
honnunarsjodur.is� Umsóknir og fyrir-
spurnir sendist á info@honnunarsjodur.
is�Hönnunarsjóður Auroru

ODDNÝ 
STURLUDÓTTIR

Foreldrar í Hamrahverfi ósáttir við svör formanns skóla- og frístundaráðs:

Bjóða Oddnýju til opins fundar á ný

AKRANES Fórna á öryggi strætis vagna-
farþega að sögn bæjarfulltrúa.

SAMGÖNGUR „Það er ekki með 
nokkru móti eða góðri samvisku 
hægt að samþykkja þann samning 
er fyrir liggur um akstur strætis-
vagns milli Akraness og Reykja-
víkur,“ sagði Einar Benediktsson, 
fulltrúi Samfylkingar, í bókun á 
fundi bæjarstjórnar Akraness í 
gær.

Einar benti á að gert sé ráð 
fyrir allt að tut tugu stand-
andi far þegum. „Þarna er verið 
að fórna ör yggi far þega á alt-
ari Mammons,“ sagði Einar og  
minnti á að strætis vagn lenti utan 
vegar á Vestur lands vegi fyrir 
nokkrum vikum. „Ég vil ekki 
hugsa þá hugsun til enda ef þar 
hefði verið á ferð vagn með allt 
að tuttugu standandi far þega.“ 
Málinu var vísað til bæjarráðs. -gar

Bæjarfulltrúi efins um öryggi:

Tuttugu standi 
í Akranesvagni

KRÓATÍA, AP Skoðanakannanir 
benda til þess að Króatar muni 
samþykkja aðild að Evrópusam-
bandinu í kosningum á morgun, þó 
varla með miklum meirihluta.

Aðildarviðræðum lauk síðast-
liðið sumar og höfðu þá staðið 
yfir í nærri fjögur ár. Samningur 
var svo undirritaður 9. desember 
síðast liðinn.

Verði samn ingur inn sam þykktur 
er reiknað með að að ild verði að 
veru leika um mitt næsta ár, að því 
til skyldu að aðildar ríkin 27 sam-
þykki einnig samn ing inn.  - gb

Naumur meirihluti fylgjandi:

Króatar kjósa 
um ESB-aðild

EFNAHAGSMÁL Á meðan sum ríki 
Evrópu standa fyrir utan evru sam-
starfið ganga mark mið Evrópu-
sam bandsins (ESB) um sömu leik-
reglur fyrir öll fjár mála fyrir tæki 
ekki upp. Þetta er meðal þess sem 
fram kom í erindi Más Guðmunds-
sonar seðlabankastjóra  á fyrsta 
fundi ársins í Evrópufundaröð 
Alþjóðamálastofnunar HÍ í gær.

Már fjallaði um hvernig gallar 
í reglu verki ESB hefðu komið ber-
lega í ljós við fall íslensku bank anna 
haustið 2008. Starfs leyfi banka á 
innra markaði Evrópu, í gegnum 
aðild landsins að EES, hafi orðið til 
þess að bank arnir gátu safnað upp 
gífur legri gjald eyris á hættu sem 
gerði Seðla banka Íslands ómögu-
legt að standa við hlut verk sitt sem 

lán veitandi til þrauta vara.
Fram kom í máli Más að hug-

myndir sem hann og fleiri hafa 
viðrað um mögulega lausn hafi 
hlotið góðan hljómgrunn í hópi 
annarra seðlabankastjóra, en óvíst 
sé hvernig endanleg endurskipu-
lagning á reglum fjármálamarkaða 
komi til með að líta út á vettvangi 
ESB. Framkvæmdastjórn ESB hafi 
aðrar áherslur en séu ofan á í hópi 
seðlabankastjóra álfunnar.

Már hefur lagt til að búin verði 
til að minnsta kosti tvenns konar 
starfsleyfi fyrir banka í Evrópu. 
„Starfsleyfi á millibanka markaði 
í Evrópu þarf að kallast á við evr-
ópskt eftirlit og öryggisnet, en 
með öryggisneti á ég við innstæðu-
tryggingakerfi og lánveitanda til 
þrautavara,“ segir hann. Lönd á 
evrópska efnahagssvæðinu gætu 
svo gefið út annars konar starfs-
leyfi handa bönkum sem einungis 
ætluðu að starfa innanlands. Hér 
myndu slíkir bankar heyra undir 
Fjármálaeftirlitið (FME) og hafa 
bakland í Seðlabankanum. 

Síðan mætti mögulega aðgreina 
starfsleyfi enn frekar, svo sem 
með því að bankar með mjög ein-
falda starfsemi, líkt og sparisjóðir, 
fengju annars konar starfsleyfi og 
þyrftu ekki að hlíta jafnströngum 
reglum og aðrir.  - óká

MÆTTIR Már Guðmundsson seðlabanka-
stjóri og Þórólfur Matthíasson, forseti 
Hagfræðideildar HÍ, sem stýrði fundi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Alþjóðlegir bankar heyri undir alþjóðlegt eftirlit:

Bankar ættu að fá 
mismunandi leyfi

Á ÁTVR að hætta að selja nef-
tóbak þar sem margir nota það 
sem munntóbak?
Já 48,9%
Nei 51,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Vilt þú leyfa staðgöngumæðrun 
í velgjörðarskyni?

Segðu þína skoðun á visir.is

SAMFÉLAGSMÁL Mun meiri líkur eru 
á því að nauðgarar fáist dæmdir 
ef þeir eru útlendingar, þekkja 
ekki fórnarlamb sitt og hafa áður 
verið sakaðir um glæp. Þetta 
sýna samanburðarrannsóknir 
á ellefu Evrópulöndum, sem 
greint var frá á ráðstefnu um 
meðferð kynferðisbrota í gær. 
Innanríkisráðuneytið og Háskóli 
Íslands stóðu fyrir ráðstefnunni í 
samstarfi við Evrópuráðið. 

Liz Kelly, prófessor við London 
Metropolitan háskóla í Bretlandi, 
kynnti rannsóknina sem hún 
hefur meðal annars unnið að. Ef 
fórnarlamb nauðgunar hafði farið í 
læknisskoðun og hafði áverka, hafði 
ekki sögu um geðsjúkdóma og var 
kona var líklegra að sakfellt væri. 
Kelly segir að þrátt fyrir að reynt 
hafi verið að útrýma staðalímyndum 
um nauðganir og nauðgara sé enn 
að mestu leyti sakfellt í málum sem 
falli inn í staðalmyndirnar. 

Fimmtán prósent nauðgunarmála 
sem kærð eru til lögreglu enda með 
sakfellingu, en allt að 68 prósent 
málanna eru látin niður falla á 
fyrstu stigum rannsóknar. Kelly 
segir oft talað um að réttarhöld 
séu gríðarlega erfið fyrir þolendur 
kynferðisofbeldis. „En mikill 
meirihluti þeirra fer aldrei nokkurn 
tímann inn í dómssal.“ 

Málin voru látin niður falla 
vegna ónægra sönnunargagna 
í þrjátíu prósentum tilfella, en 
í 27 prósentum tilfella hættu 
þolendurnir þátttöku. Það segir 
Kelly fyrst og fremst merki um 
vantraust á kerfinu. Fjögur prósent 

mála voru talin falskar kærur 
og í slíkum málum var algengast 
að meintur árásarmaður væri 
óþekktur og frásagnir voru óljósar. 

Kelly segir vel þekkt að þolendur 
kynferðis legs of beldis finni fyrir 
van mætti í kjöl farið. Allir sem 
komi að málum af þessu tagi þurfi 
að hafa það í huga og gera sér grein 
fyrir því að með sínum gjörðum geti 
þeir við haldið eða aukið á þjáningu 
þolendanna með því að taka stjórnina 
enn frekar af þeim. Því skipti við-
brögðin á öllum stigum máli. 

Hún segir að niður staða dóm stóla 
sé aðeins ein leið til rétt lætis fyrir 
þolendur. Þeim geti líka fundist rétt-
lætinu full nægt á öðrum stigum 
máls ins. Rann sóknir hafi sýnt að 
það sem mestu máli skipti fyrir 
nauðgunar fórnar lömb sé að þeim sé 
trúað. Þess vegna séu þau lík legri 
til þess að segja ein hverjum frá sem 
þau treysta og halda að muni trúa 
þeim. 

„Í réttar kerfinu er oft gerð 
krafa um að konur fari beinustu 
leið til lög reglunnar. Af hverju? 
Af hverju ættirðu að gera það? Af 
hverju ættirðu að leita til stofnunar 
sem þú ert ekki viss um? Eru ekki 
manneskju legri viðbrögð að segja 
ein hverjum frá sem þú treystir og 
þekkir?“ 

Hún segir allar fullorðnar konur 
gera sér grein fyrir því að verði þær 
fyrir ofbeldi verði þeim mögulega 
ekki trúað eða þeim sé á einhvern 
hátt kennt um. „Á meðan þessi 
menning er við lýði verða alltaf til 
konur sem kjósa að segja ekki frá 
ofbeldinu.“   thorunn@frettabladid.is

Nauðgunar-
mál sjaldan 
fyrir dóm    
Líklegra er að menn séu dæmdir fyrir nauðgun 
ef þeir eru útlendir og ókunnugir. Sakfellingar 
ýta undir staðalímyndir sem reynt hefur verið að 
útrýma. Fjögur prósent kæra eru talin fölsk. 

Á RÁÐSTEFNUNNI Liz Kelly var meðal þeirra sem héldu erindi á ráðstefnu um með-
ferð kynferðisbrota í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KJÖRKASSINN
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NÁTTÚRA Árleg talning vetrarfugla, sem er 
nýlokið, sýnir mikið og fjölskrúðugt fugla-
líf á norðanverðu Snæfellsnesi. Á talninga-
svæðunum nú voru 29 þúsund fuglar af 39 
tegundum.

Fuglalífið er óvenju blómlegt vegna 
mikillar síldargengdar í Breiðafirði, og á 
það við fjórða veturinn í röð. Nú sáust enn 
fleiri fuglar en áður, að því er kemur fram 
á vef Náttúrustofu Vesturlands. 

Á meðal þess sem mesta athygli vekur 
er gríðarlegur fjöldi máfa, súlna og ann-
arra fiskæta. Algengustu tegundirnar 
voru svartbakur, æðarfugl og hvítmáfur 
en máfar, æður, súla og fýll voru samtals 
ríflega 80% af heildarfjölda. Samtals sáust 

16 hafernir, fleiri en nokkru sinni fyrr. 
Náttúrufræðistofnun tekur við niður-

stöðum talninganna og er búist við að talið 
hafi verið á nærri 180 svæðum á Íslandi 
í ár. 

Árlegar vetrarfuglatalningar hófust á 
Íslandi um jólaleytið 1952 að bandarískri 
fyrirmynd. Á síðustu árum hafa hátt á 
annað hundrað manns tekið þátt. Talning-
ar fóru lengst af fram um jólin og af þeim 
sökum hafa talningar þessar oft verið 
nefndar jólatalningar.

Markmiðið er að safna upplýsingum um 
fjölda og dreifingu fugla að vetrarlagi. 
Talningar eru staðlaðar og geta því nýst til 
vöktunar einstakra stofna.  - shá

MÁFAR ÁBERANDI Vetrarfuglatalningar hafa verið samfellt á 
Íslandi frá 1952. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Síldargengd í Breiðafirði hefur mikil áhrif á fuglalíf við norðanvert Snæfellsnes:

Aldrei sést fleiri hafernir á svæðinu en í ár

NEMENDUR Í VERZLUNARSKÓLA ÍSLANDS Nemendum sem fengu hvorki skólavist í 
vali eitt né tvö fækkaði um þriðjung milli áranna 2008 og 2010.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Innritun nýnema 2008-2011
Nemendur sem hvorki fengu skólavist í vali 1 né 2 við innritun í framhaldsskóla
Haust 2008  310
Haust 2009  342
Haust 2010  209
Haust 2011  80
 Heimild: Menntamálaráðuneytið

MENNTAMÁL Náms ráð gjafar hafa 
orðið varir við óöryggi meðal nem-
enda í efstu bekkjum grunn skóla 
og foreldra þeirra vegna óvissu um 
hvernig staðið verði að inn ritun í 
fram halds skóla næsta haust.

Samkvæmt heimildum blaðsins 
verður málið tekið upp á vettvangi 
Félags náms- og starfsráðgjafa eftir 
að menntamálaráðuneytið kynnir í 
byrjun næsta mánaðar bráðabirgða-
fyrirkomulag við innritun. 

Fyrir komu lag sem hefur verið 
við lýði síðustu ár var aflagt í 
janúar byrjun eftir nýtt álit umboðs-
manns Al þingis. Í því kom fram að 
laga stoð hafi skort fyrir hverfa-
skiptingu nemenda í fram halds-
skóla á höfuð borgar svæðinu. 

Breytt fyrirkomulag innritunar 
sem tekið var í notkun árið 2010 
kvað á um að ákveðið hlutfall plássa 
í hverjum skóla skyldi tekið frá 
fyrir nemendur úr hverfi skólans. 
Val nemenda fór þannig fram að 
þeir tiltóku tvo skóla, þann sem þeir 
vildu helst sækja í fyrsta vali og svo 
næstbesta kost í öðru vali.

Samkvæmt gögnum frá mennta-
mála ráðu neytinu virðist inn ritun 
sam kvæmt nýja kerfinu, sem nú 
hefur verið af lagt, hafa verið skil-
virkari en fyrri að ferðir og mun 
færri nemendur staðið uppi án skóla 

við lok inn ritunar. Árið 2009 urðu 
nokkur vand ræði við innritun þegar 
gildi tóku lög um fræðslu skyldu allt 
til 18 ára aldurs. Það ár voru 342 
nemendur án skóla að vali loknu 
og þurftu sér staka íhlutun ráðu -
neytisins. Haustið 2010 var þessi 
fjöldi kominn niður í 209 og í fyrra-
haust þurftu einungis 80 nemendur 
sér staka í hlutun.

Samkvæmt tölum ráðu neytisins 
fengu síðasta haust rúmlega 98 pró-
sent nemenda skólavist í öðrum 
hvorum þeim skóla sem þeir völdu 
og 87 prósent fengu inni í þeim skóla 
sem þeir vildu helst.

Álit umboðsmanns Alþingis 
kemur í kjölfar um kvartana til 
hans frá tveimur nemendur í 10. 
bekk grunnskóla. Annar taldi inn-
ritunarreglurnar fela í sér mismun-
un á grundvelli búsetu og brjóta í 
bága við jafnræðisreglur. 

Í kvörtuninni var bent á að 
framhalds skólar væru ekki allir 
sam bærilegir og að í þeim væri 
ekki sama náms fram boð. Hinn 
nemandinn taldi inn ritunar-
reglurnar ekki byggjast á mál efna-
legum sjónar miðum. „Með þeim 
væri réttur nemenda til val frelsis 
skertur og þeim mis munað á ómál-
efna legum for sendum,“ segir í áliti 
umboðsmanns. olikr@frettabladid.is

Flestir fengu
inni í skóla 
að eigin vali
Samkvæmt nýaflögðu innritunarkerfi framhalds-
skóla fengu 98 prósent nemenda inni í öðrum hvorum 
þeirra skóla sem þeir völdu. Stefnt er að því að kynna 
nýtt bráðabirgðafyrirkomulag í næsta mánuði.

Velferð á óvissutímum
Þann 27. janúar n.k. standa Félagsráðgjafardeild og Þroskaþjálfabraut Háskóla Íslands, Ís-Forsa, 
Þroskaþjálfafélag Íslands og Félagsráðgjafafélag Íslands fyrir opinni ráðstefnu undir yfirskriftinni 
Velferð á óvissutímum. Í ágúst 2011 var haldin ráðstefnan The Joint Nordic Conference on Welfare 
and Professionalism in Turbulent Times. Af því tilefni verður endurflutt efni forráðstefnunnar og 
íslensku aðalfyrirlestranna og dregnar saman helstu niðurstöður ráðstefnunnar.

Dagskrá
13:00 – 13:10  Opnun ráðstefnu  Anni G. Haugen, lektor við félagsráðgjafardeild 
  Háskóla Íslands

13:10 – 13:20  Ávarp  Guðbjartur Hannesson, velferðarráðherra
13:20 – 13:50  Þekking og áhrifavald í félagsráðgjöf   Sigrún Júlíusdóttir, prófessor í félagsráðgjöf 
 – siðfræðilegt og pólitískt sjónarhorn við Háskóla Íslands

13:50– 14:20  Fatlað fólk og velferðarríkið: Uppgjör  Rannveig Traustadóttir, prófessor í fötlunar-
 við fortíð – hvert stefnir í framtíð? fræðum við Háskóla Íslands 

14:20 – 14:40  Kaffi

14:40 – 15:10  Hverjir eru lærdómar bankahrunsins? Salvör Nordal, forstöðumaður Siðfræðistofnunar 
  Háskóla Íslands

15:10 – 15:40  Lífskjör í kreppu  Kolbeinn Stefánsson, aðjúnkt við félags- og 
  mannvísindadeild Háskóla Íslands

15:40 – 16:00  Samantekt af ráðstefnu frá í ágúst      Gunnar Sandholt, félagsmálastjóri

Staðsetning:    
Grand hótel Reykjavík 
Sigtúni 38, 105 Reykjavík. 

Léttar veitingar í boði ráðstefnuhaldara í lok ráðstefnu

Ekkert þátttökugjald en þörf er á að  
skrá sig á www.throska.is

Allir velkomnir

1. Hvaða erlenda útgáfufyrirtæki 
hefur samið við Bjarna Hauk Þórs-
son um bókarskrif?

2. Hvar vilja kínverskir fjárfestar 
leggja fé í heilsuþorp?

3. Hvar er ráðstefna um læsi 
haldin um helgina?

SVÖRIN

1. Random House. 2. Á Flúðum. 3. Í 
Norræna húsinu.

VEISTU SVARIÐ?
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FRUMSÝNUM DISCOVERY 4
Í ÞREMUR NÝJUM ÚTFÆRSLUM
Við bjóðum ykkur velkomin til okkar að skoða í fyrsta skipti 

Land Rover Discovery 4 í þremur nýjum útfærslum með nýjum 

sparneytnari vélum og nýrri 8 þrepa takkasjálfskiptingu.

Við sýnum nýju og glæsilegu gerðirnar af Land Rover

í fallegri umgjörð í samstarfi við 66°NORÐUR.

LAND ROVER

Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808  –  Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622  –  Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 Ingvar Helgason og B&L / Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

Verið velkomin til okkar í dag milli kl. 12-16 að skoða það nýjasta 
frá Land Rover. Sölumenn okkar sýna nýjan Discovery 4, nýjan 
og glæsilegan Range Rover Evoque og reynsluboltann
Land Rover Defender.

VERIÐ VELKOMIN Í KAFFI

SÝNING Í DAG

frá kl. 12-16
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greinar@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 

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 Atli Fannar Bjarkason (dægurmál) atlifannar@frettabladid.is 
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, 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 

SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

H
undrað karlar, sem skrifuðu bæjar- og lögreglu-
yfirvöldum og skipuleggjendum Þjóðhátíðar í Vest-
mannaeyjum bréf og kröfðust aðgerða til að koma 
í veg fyrir nauðganir, eiga hrós skilið. Karlmenn 
láta of sjaldan að sér kveða með þessum hætti í 

umræðum um kynferðisglæpi.
Það sem hundraðmenningarnir segja í bréfi sínu ættu flestir að 

geta tekið undir; ábyrgð á nauðgun liggur aðeins hjá gerandanum 
sjálfum og það er sorglegt að lítill hópur ofbeldismanna geti 
valdið svo miklum skaða og varpað skugga á það sem á að vera 

gleðiviðburður. Hins vegar 
berum við öll ábyrgð á að gera 
allt sem við getum til að hindra 
slíka glæpi. Yfirvöld í Eyjum 
bera sinn hluta af þeirri ábyrgð.

Eitthvað hefur borið á því 
að Eyjamönnum hafi sárnað 
tilskrifið og spurt af hverju 
spjótunum sé eingöngu beint að 

Þjóðhátíð í Eyjum en ekki öllum öðrum stöðum og viðburðum, 
þar sem nauðganir eiga sér stað. 

Það er þó fullkomlega eðlilegt að athyglin beinist nú að Þjóð-
hátíð. Þar voru tilkynntar fimm nauðganir í fyrra, sem er fimm 
of mikið. Það gerðist nokkrum vikum eftir að formaður þjóðhátíð-
arnefndar viðhafði vægast sagt óheppileg ummæli um kynferðis-
glæpi. Hann sakaði Stígamót, samtök gegn kynferðisofbeldi, um 
að ýta undir vandamálið og að fleiri kynferðisafbrot væru framin 
þegar samtökin væru á svæðinu! Þetta getur ekki kallazt annað 
en sérpöntun á athygli, umræðu og aðhaldi að Þjóðhátíð í Eyjum 
í þessum efnum.

Viðbrögð bæjar- og lögregluyfirvalda í Eyjum við bréfa-
skriftunum hafa að þessu sinni verið jákvæð og yfirveguð. Hjá 
þeim kemur fram eindreginn vilji til að standa þannig að málum 
að hægt sé að gera það sem hægt er til að fyrirbyggja kynferðis-
brot á þjóðhátíð í sumar.

Vonandi eru þessi viðbrögð ekki til merkis um að því sé betur 
tekið þegar hundrað karlar skrifa bréf en þegar Stígamót eða 
kvennasamtök gagnrýna sömu hluti. Vonandi er frekar um það að 
ræða að Eyjamenn hafi lært af vondri reynslu á síðustu Þjóðhátíð. 
Kannski er þó um sambland af þessu tvennu að ræða.

Það er þó mikilvægt að karlar taki sig saman og fordæmi 
nauðganir opinberlega eins og hundraðmenningarnir gera. Í 
langflestum nauðgunarmálum er glæpamaðurinn karl og fórnar-
lambið kona. Framtak hundraðmenninganna er til þess fallið að 
senda hugsanlegum nauðgurum þau skilaboð að aðrir karlar líti 
niður á verknaðinn; að hann sé merki um ómennsku en ekki karl-
mennsku.

Árangur næst ekki í baráttunni gegn kynferðisofbeldi né jafn-
réttisbaráttunni yfirleitt nema bæði kyn taki höndum saman um 
að beita sér fyrir breytingum. Vonandi stækkar hópur hundrað-
menninganna og lætur duglega í sér heyra, alls staðar þar sem 
þörf er á. Því að kynferðisofbeldið er ekki einangrað við Þjóðhá-
tíð í Eyjum, þótt athyglin hafi beinzt að henni um stund.

Hundrað karlar skrifa gegn nauðgunum:

Meira svona, 
strákar!

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Lúka ehf. umboðsaðili Paul Mitchell, Schwarzkopf Professional, Indola, 
Via, Brazilian Blowout og Euro.So.Cap á Íslandi óskar eftir sölumanni í 
100% starf.
Einungis aðili með ríkan metnað, frumkvæði sem getur unnið sjálfstætt 
kemur til greina.
 

Umsjón með Schwarzkopf Professional vörulínunni
Umsjón með markaðsmálum
Gerð söluáætlana
Ábyrgð á innkaupum frá birgja 
Samskipti við erlenda birgja
Sala og kennsla til viðskiptavina
Námskeiðahald
Ferðalög erlendis  
 
Hæfniskröfur
Menntun í háriðn
Reynsla af sölustörfum 
Góð almenn tölvuþekking

 
Nánari upplýsingar veitir Elín Friðjónsdóttir hjá Vinna.is - elin@vinna.is. 

 
www.vinna.is Númer starfs: 565933
 

Reykjavíkurfélag VG sendi 
frá sér ályktun í vikunni 
þar sem saka málinu gegn 
Geir Haarde, fyrrum for-

sætis ráð herra, fyrir lands dómi 
var lýst sem mikil vægum þætti 
í pólitísku upp gjöri við frjáls-
hyggjuna. Þetta er stærsta félag 
áhrifa mesta stjórn mála flokks í 
landinu. Það gefur ályktuninni 
óneitanlega verulegt vægi.

Tilefni ályktunarinnar var að 
styðja forystu flokksins í á tökunum 
við Ögmund Jónas son. Engin önnur 
stjórn mála sam tök og engir ein stakir 
stjórn mála menn sem styðja lands-
dóms réttarhöldin hafa af jafnmikilli 
hreinskiptni og einlægni sagt berum 
orðum að breyta eigi Íslandi í ríki 

þar sem nota 
eigi dóm stóla til 
að gera upp póli-
tískan ágreining. 
Í lýð ræðis ríkjum 
fer upp  gjör við 
stjórn  mála-
stefnur fram í 
al  menn um kosn-
ingum. 

Það er póli tískt 
við  fangs efni að 
setja refsi  lög. 

Hitt er lög fræði legt verk efni að 
ákæra, verja og dæma menn á grund-
velli laganna. Alþingi hefur tekist að 
gera slíkt lög fræðilegt við fangs efni 
að ein hverju heitasta pólitíska átaka-
máli síðari ára og hefur þó ekki verið 

skortur á þeim. Ástæðan fyrir því 
eru þau við horf sem bjuggu að baki 
upp haf legri ákvörðun Al þingis og 
koma skýrt fram í ályktun Reykja-
víkur félags VG. 

Ögmundur Jónasson skýrir 
sinna skipti sín í lands  dóms  málinu 
með því að hann hafi strax og 
Sam  fylkingin ákvað að hlífa eigin 
flokks  mönnum við ákæru fengið á 
tilfinninguna að málið væri að fá á 
sig flokks póli tíska mynd. Í reynd 
gat hann ekki fengið hald betri rök 
fyrir tilf inningum sínum en á lyktun 
Reykja víkur félags VG. 

Þó að það hafi ekki verið til-
gangur ályktunarinnar hefur hún 
varpað góðu ljósi á pólitískt eðli 
landsdómsmálsins. 

Uppgjörið við frjálshyggjuna

Lengi hefur verið ljóst þeim 
sem til þekkja að lögin um 
landsdóm eru úrelt. Þau 
eru leifar réttarfars sem 

ríkti áður en þingræðisskipulagið 
var viðurkennt. Þrátt fyrir hálfrar 
aldar gamlar endurbætur á 
lögunum stríða þau gegn mörgum 
grundva l larreglum nút íma 
sakamálaréttarfars. Nokkur óvissa 
er því um að réttarhöldin sem nú 
standa samræmist alþjóðlegum 
mannréttindaskuldbindingum.

Þeir sem stóðu að ákvörðun 
um að nota lögin í fyrsta skipti 
í sögunni á haust mánuðum 2010 
svöruðu gagn rýni af þessu tagi með 
þeim ein falda út úr snúningi að fyrst 
þau stæðu enn í laga safninu væri 

ein búið að nota þau. Þetta mikil-
væga álita efni fékkst því ekki rætt.

Umræðan í þjóðfélaginu frá 
þeim tíma og reyndar allur fram-
gangur málsins þar sem tveimur 
veigamestu ákæruefnunum hefur 
verið vísað frá dómi ætti að hafa 
sýnt mönnum fram á að það var 
misráðið að beita þessum úreltu 
lögum. Það er því bæði rétt og 
skylt að vega og meta framhaldið 
í þessu ljósi og láta á það reyna á 
ný á Alþingi.

Einn af þingmönnum Sam-
fylkingarinnar hefur réttilega 
vakið athygli á því að tillagan um 
að breyta fyrri ákvörðun snýst ekki 
um æru Geirs Haarde. Hann nefndi 
hins vegar ekki að ástæðan fyrir 

því er sú að hún snýst um heiður 
og sóma Alþingis. Þingið er ekki 
að blanda sér í meðferð máls fyrir 
dómstóli. Það er einungis að endur-
meta eigin ákvörðun. 

Segja má að Alþingi sé bein-
línis skylt að taka málið til endur-
skoðunar þegar hluti þeirra sem 
stóðu að upp haf legri ákvörðun 
hefur efa semdir um að rétt hafi 
verið farið að. Það myndi gerast ef 
ákærandinn væri sjálfstæður og 
óháður. Gallinn við landsdómslögin 
er sá að ákæruvaldið er í höndum 
Alþingis en ekki sjálfstæðs 
saksóknara eins og nútímaréttarfar 
krefst. Alþingi getur ekki horft 
framhjá þessum ágalla svo mikill 
sem hann er.

Úrelt lög

Við fyrstu um ræðu máls-
ins í gær var flutt frá-
vísunar til laga til þess 
að koma í veg fyrir þing-

lega með ferð málsins. Þó að slíkt 
sé ekki með öllu dæma laust er 
það í meira lagi óvenju legt svo 
vægt sé til orða tekið. Í raun getur 
ekkert annað hafa búið að baki frá-
vísunar tillögunni en að þeir þing-
menn sem hlut eiga að máli treysti 
sér ekki í mál efna legar rök ræður 

um for sendur þessa af brigðilega 
ákæru máls.

Margir þeirra þingmanna sem 
standa að frávísuninni hafa deilt 
áhyggjum með þeim sem séð hafa 
virðingu Alþingis þverra jafnt 
og þétt vegna flótta undan mál-
efnalegri rökræðu. Nú eru það 
örlög þessara þingmanna sjálfra 
að lækka ris Alþingis með slíkum 
flótta. Málefnaleg rök geta ekki 
staðið til þess að leggja til að mál 

sem snýst um grundvallaratriði 
réttarfars og nútíma mannréttinda 
fái ekki þinglega meðferð.

Með alveg óskiljan legum hætti 
hafa forystu menn stjórnar flokkanna 
litið svo á að þing leg með ferð 
tillögunnar gæti ógnað stjórnar sam-
starfinu. Ekki er unnt að ve fengja 
það mat. En svarið er þetta: Ekkert 
stjórnar sam starf er mikilv ægara 
en lýð ræði sleg meðferð þeirra mála 
sem fyrir Alþingi eru lögð. 

Flótti frá rökræðu



Sendu ljósmynd frá uppáhaldsborginni þinni
Finndu eina mynd úr myndasafninu þínu, farðu inn á www.icelandair.is/ferdaminning og sendu 
mynd með sögu. Þú gætir verið á leið til uppáhaldsborgarinnar þinnar í boði Icelandair.
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Í tvö ár höfum við unnið að því að sameina og
samþæ�a starfsemi Skýrr og dó�urfélaga hér heima
og á Norðurlöndunum. Lokahnykkurinn er ný� nafn –
Advania – sem er dregið af enska orðinu „Advantage“
og þýðir forskot.
 
Advania er ei� af öflugustu fyrirtækjunum í upplýsinga- 
tækni á Norðurlöndum, með um 1.100 starfsmenn, 20 
starfsstöðvar í �órum löndum og 110 þúsund viðskiptavini 
um allan heim. Verkefni okkar spanna öll svið upplýsinga- 
tækni; hugbúnað, vélbúnað, hýsingu og rekstrarþjónustu.

Við munum halda áfram að vaxa og skapa viðskiptavinum
okkar forskot á sínum ve�vangi með traustri þjónustu og 
skapandi lausnum.

Við ætlum að standa undir nafni.

Skýrr, HugurAx og
norræn dó�urfyrirtæki
sækja fram
undir nýju nafni:

www.advania.is
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Ólafur þarf að svara áskorendum 
Það er ekkert víst að það borgi sig að vera alltof snemma 
á ferðinni í þessu geimi. En Ólafi Ragnari er viss vandi 
á höndum. Hann verður að fara að segja af og á um 
hvort hann verður í framboði. Annað er í raun ókurteisi 
við kjósendur og við þá sem hyggja ef til vill á framboð.
Þannig að í raun þarf hann að svara áskorendunum 
Guðna, Ragnari og Ásgerði nokkuð fljótt.
http://silfuregils.eyjan.is
Egill Helgason

Sannleiksnefnd er svarið
Sannleiksnefnd um hrunið og aðdraganda þess er það 
sem við Íslendingar þurfum. Sannleiksnefnd sem starfar 
fyrir opnum tjöldum. Sannleiksnefnd þar sem markmiðið 
er að draga fram þau mistök sem við gerðum fyrir hrun, 
í hruninu og í kjölfar hrunsins. Það er eina leiðin til þess 
að við getum lært af því.
Það á ekki að elta menn fram í rauðan dauðann. 
http://blog.eyjan.is/hallurm/
Hallur Magnússon

Áramótaumfjöllun um skatta-
hækkanir fer nú fram fjórða 

árið í röð. Að vanda kveinka for-
svarsmenn skattastefnu stjórn-
valda sér undan henni. Í grein í 
Fréttablaðinu síðastliðinn laugar-
dag fjallar fyrrverandi fjármála-
ráðherra um yfirlit Viðskiptaráðs 
um skattkerfisbreytingar síðustu 
ára þar sem bent er á að skattar 
hafi hækkað verulega og að skatt-
kerfi, sem var að grunngerð gott, 
hafi verið umbylt og orðið svo flókið 
að sé til óþurftar.  

Skattar varða hag allra og því 
mikilvægt að um þá sé fjallað af 
vandvirkni og án skætings. Hér 
verður athyglinni því beint að við-
fangsefninu eingöngu, þ.e. hvort 
skattar hafi hækkað, hvort skatt-
kerfið sé orðið of flókið og hvort 
breytingar síðustu ár séu líklegar 
til að styðja eða hamla efnahags-
legri endurreisn.

Fyrst er þó rétt að nefna að eitt 
mikilvægasta verkefni frá hruni 
er að tryggja hallalausan rekstur 
hins opinbera. Þó einhverjar skatta-
hækkanir hafi því verið nauðsyn-
legar eru flestir þeirrar skoðunar 
að gengið hafi verið of langt og 
skattastefnan ógni nú uppbyggingu 
atvinnu- og efnahagslífs.

Hafa skattar hækkað eða lækkað?
Það er raunar kostulegt að deilt 
sé um hvort skattar hafi hækkað. 
Í þeirri rökræðu bregður fyrir 
ýmsum „talnakúnstum“ (hlut-
falli af landsframleiðslu, föstu eða 
breytilegu verði, mati á áhrifum á 
mismunandi hópa, o.fl.) og aðferðin 
ræðst oft af hagsmunum þess er 
flytur skilaboðin. Þar geta allir litið 
í eigin barm.

Ráðherra heldur því fram að 
skattar hafi lækkað því skatt-
tekjur ríkissjóðs sem hlutfall af 
landsframleiðslu eru lægri nú en 
árin 2005 til 2007. Þetta er rétt 
og er bæði eðlilegt og æskilegt að 
heildar skatttekjur séu næmar fyrir 
efnahagssveiflum, þ.e. að hlutfall-
ið dragist saman í niðursveiflu og 
hækki í uppsveiflu. Fallandi skatt-
tekjur þýða þó ekki að skattar hafi 
lækkað, heldur endurspeglast þar 
mikill samdráttur í landsfram-
leiðslu og veruleg lækkun raun-
launa. Lækkun skatttekna sem hlut-
fall landsframleiðslu er því varla til 
að stæra sig af. Það er aftur á móti 
krefjandi verkefni að skapa réttar 
aðstæður til að snúa þeirri þróun 
við og vafamál hvort uppbygging 
skattkerfisins nú stuðli að því.

Skattar stighækkandi 
eftir tekjum …

Íslenska tekju skatt kerfið er, og 
var fyrir upp töku þrepa  skiptingar, 
svo upp byggt að þeir tekju hærri 
greiða ekki aðeins fleiri krónur í 
skatta en þeir tekju lægri heldur 
greiða þeir einnig hlut falls lega 
meira af sínum launum. Árið 2007 
var skatt prósentan í stað greiðslu 
35,72% og persónu afsláttur 32.150 
kr. á mánuði. Það þýddi að af 
150.000 kr. tekjuskattsstofni greiddu 
einstaklingar 14,3% í skatt, 25% af 
300.000 kr. og 30,4% af 600.000 kr. 
Þegar skattstofninn fjórfaldaðist 
þá tvöfaldaðist skatthlutfallið og 
skattgreiðslan áttf aldaðist.

… og skattbyrðin 
hefur aukist hjá öllum
Samanburðarhæf skattbyrði (þ.e. 
reiknuð á föstu verðlagi og út frá 
staðgreiðsluhlutfalli tekjuskatts, 
útsvari og persónuafslætti) 
hefur aukist hjá öllum þeim sem 
greiða tekjuskatt. Af 150.000 kr. 
mánaðarlaunum var hún 14,3% árið 
2007 en 16% 2011. Sambærilegar 
tölur fyrir 300.000 kr. laun eru 
25% og 28,1% og 30,4% og 35,2% 
fyrir 600.000 kr.laun (sjá mynd). 
Það er erfitt að sjá að skattbyrði, 
jafnvel tekjulágra, hafi lækkað. Það 
kemur reyndar ekki á óvart, enda 

tekið fram í fjárlagafrumvörpum 
ríkisstjórnar síðustu ára að skatta 
verði að hækka.

Skattar á atvinnu, fjármagn, eignir 
og neyslu hafa einnig hækkað
Fyrir eins taklinga sem borga skatta 
af launum eru full yrðingar um að 
skattar hafi lækkað fjar stæðu-
kenndar. Það sjá þeir á launa-
seðlinum, í mat vöru versluninni, í 
ÁTVR, þegar þeir kaupa flug miða, 
bensín o.fl. Það sama má segja um 
atvinnu rekendur og þá sem hafa 
tekjur af fjár magni, en skattar á 
hagnað, launa greiðslur, fjár magns-
tekjur og eignir (o.fl.) hafa hækkað 
eða verið teknir upp nýir frá árinu 
2008.  

Tíðar breytingar eru vandamál
Ráðherra gerir athuga semd við 
að Við skipta ráð haldi yfirlit um 
skatta breytingar, en slíkt yfir-
lit er hvergi að gengi legt hjá opin-
berum aðilum. Ráð herra telur yfir-
litið mark lausar tölur, enda skipti 
efni skatta breytinga máli en ekki 
fjöldi. Þó efni skipti máli þá gerir 
fjöldi og flækju stig kerfisins það 
einnig. Við það eykst kostnaður 
fyrir tækja og opin berra aðila, 
hætta er á mis tökum í laga setningu 
og óvissa skapast um rekstrar-
for sendur fyrir tækja. Flækju stig 
kerfisins dregur úr hvötum til fram-
taks fólks og fyrir tækja þegar síst 
skyldi. Góð yfir sýn yfir skatta um-
hverfið er nauð synleg og yfir lit Við-
skipta ráðs því gagn legt. Ívilnandi 
skattabreytingar er einnig að finna í 
yfir litinu, en ráð herra eru þakkaðar 
gagn legar ábendingar um at riði 
sem vantar. Vegna fjölda breytinga 
kemur kannski ekki á óvart að 
eitthvað mis farist í saman tektinni.

Í öllum þessum aragrúa skatta-
breytinga má finna breytingar til 
bóta, eins og t.d. eðlilega lækkun 
tryggingargjalds í ár eftir mikla 
hækkun undanfarið og ívilnanir 
fyrir nýsköpun. En stóru drætt-
irnir skipta máli fyrir áhrif kerfis-
breytinga á gangverk hagkerfis-
ins og þeir felast í umfangsmiklum 
breytingum á skattkerfinu sem í 
langflestum tilvikum fela í sér nýja 
og hækkaða skatta. Um þetta hefur 
Viðskiptaráð fjallað ítarlega áður.

Raunveruleiki heimila 
og fyrirtækja skiptir mestu
Þótt töluleg rýni sýni ótvírætt að 
skattar hafi aukist á undanförnum 
árum mætti svara spurningunni 
um hvort skattar hafi hækkað eða 
lækkað með könnun á skoðunum 
heimila og fyrirtækja. Fáir velkj-
ast í vafa um hvert svarið yrði. Ef 
mörgum líður þannig að skattar 
hafi hækkað verulega hefur það 
áhrif á vinnubrögð þeirra og starfs-
hætti.

Vandinn blasir við: Hvatarnir 
sem umbreytt skattkerfi býr fólki 
og fyrirtækjum vinna gegn fram-
takssemi, fjárfestingu, sparnaði, 
hóflegri neyslu, aðkomu að atvinnu-
starfsemi, verðmætasköpun og 
nýráðningum starfsfólks. Um leið 
stuðla þeir að flótta fólks og fyrir-
tækja í aðrar skattalögsögur, af 
vinnumarkaði eða skattaundan-
skotum. Þessir hvatar eru nú orðnir 
verulega óheilbrigðir endurreisn og 
uppbyggingu hagkerfisins. Því þarf 
að breyta og fyrr frekar en seinna.

Af talnakúnstum
Skattamál

Tómas Már 
Sigurðsson
formaður Viðskiptaráðs 
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frá kr. 92.200 

Einstakt tækifæri!

7. febrúarKanarí
Nú bjóðum við síðustu sætin í sólina á Kanaríeyjum þann 7. febrúar í viku á frábærum kjörum. Í boði er 
m.a. frábær sértilboð á hinum vinsælu gististöðum Las Camelias og Beverly Park. Einnig erum við með 
aðra gististaði á sérlega hagstæðu verði. Ekki missa af þessu einstaka tilboði. 
Ath. mjög takmarkaður fjöldi sæta í boði. Verð getur hækkað án fyrirvara!

Kr. 92.200 – Las Camelias  
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og eitt barn, 2-11 ára, í íbúð með einu 
svefnherbergi í 7 nætur. 

Netverð m.v. 2 fullorðna í íbúð með einu svefnherbergi kr. 104.900 á mann.

Kr. 109.900 – Beverly Park með allt innifalið 
Netverð m.v. 2 fullorðna og eitt barn í herbergi á mann á 
Beverly Park hótelinu í 7 nætur. 

Netverð m.v. 2 fullorðna í herbergi kr. 134.700 á mann.

Tækniþróunarsjóður
Styrkir til nýsköpunar
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Athugið!
Næsti umsóknarfrestur 

er til 15. febrúar 2012

Tækniþróunarsjóður heyrir undir iðnaðarráðherra og starfar samkvæmt lögum 
 nr. 75/2007 um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun.

Tækniþróunarsjóður fjármagnar nýsköpunarverkefni í samræmi við meginstefnu 
 Vísinda- og tækniráðs.

Sjóðurinn styrkir nýsköpunarverkefni sem geta aukið samkeppnishæfni 
 íslensks atvinnulífs.

Umsækjendur geta verið fyrirtæki, einstaklingar, rannsóknastofnanir og háskólar.
Forsenda fyrir aðkomu sjóðsins er að fyrir liggi vel mótuð hugmynd um hagnýtt gildi 

 og líklegan ávinning sem þróun viðkomandi verkefnis getur leitt til.

 Nánari upplýsingar um sjóðinn 
 eru á www.rannis.is





18 21. janúar 2012  LAUGARDAGUR

Það var í janúar fyrir ári sem 
ég sá viðtal í DV við Hall-

grím Helgason rithöfund. Þar 
kom fram að hann væri að skrifa 
bók byggða á sögu móður minn-
ar sem hét Brynhildur Georgía 
Björnsson og lést í febrúar 2008. 
Þó ég hefði ekkert af skrifum 
Hallgríms vitað komu þau mér 
ekki á óvart því móðir mín hafði 
eitt sinn sagt mér af símtali á 
milli þeirra tveggja. 

Hann hafði hringt í hana vorið 
2006 til að afla at kvæða fyrir 
Reykja víkur listann í borgar-
stjórnarkosningum. Mamma 

sagði mér að eftir að hún hafði 
útskýrt stjórnmálaskoðanir 
sínar fyrir þessum manni hefðu 
þau átt langt spjall saman. Hann 
hefði verið mjög áhugasamur 
um hennar hagi. Hún spurði 
mig síðan hver hann væri, hann 
hefði sagst heita Hallgrímur 
Helgason og vera rithöfundur. 
Þótt móðir mín læsi manna 
mest af bókmenntum hafði hún 
ekki lesið bók eftir Hallgrím 
og þekkti hann því ekki sem 
höfund. Þegar ég las áður nefnt 
viðtal í DV rifjaðist þetta símtal 
upp fyrir mér. Mér fannst samt 
með ólíkindum að Hallgrímur 
væri í raun byrjaður á bók þar 
sem ævi móður minnar væri 
kveikjan án þess að fjölskylda 
hennar hefði af því vitað. Ég 
hafði í framhaldinu samband við 
hann og fékk þetta staðfest. Ég 
sagðist þá myndu vilja aðstoða 

hann ef hann vildi, til að dýpka 
sýn hans og í þeim tilgangi kom 
hann á heimili mitt í Borgarnesi 
í eitt skipti. Okkar samtal var 
gott og ég skynjaði að merk 
saga mömmu hefði vakið athygli 
hans. Ég sagði honum að ég gerði 
mér grein fyrir því að ég gæti 
engu ráðið um hvernig sögu 
hann skrifaði, en vildi hjálpa 

honum að varpa sem bestu ljósi á 
persónuleika hennar.

Við áttum í framhaldi af þessu 
nokkur samskipti í tölvupósti en 
handrit fékk ég ekki í hendur – 
utan eins af fyrstu köflunum – 
fyrr en föstudaginn 2. september 
2011. Á þeim tímapunkti 
var bókin hins vegar þegar 
fullskrifuð og komin í prentun 
í Þýskalandi þar sem hún kom 
fyrst út. Eftir því sem liðið hafði 
á sumarið höfðu áhyggjur mínar 
vaxið nokkuð því ég hafði ekki 
hugmynd um efnistökin. Ég 
treysti Hallgrími hins vegar og 
reyndi því að vera róleg. Eftir að 
ég hafði síðan fengið handritið í 
hendur settist ég strax við lestur, 
með allmiklum kvíða þó. Eftir 
nokkra tugi blaðsíðna áttaði 
ég mig á að þó verkið væri vel 
skrifað væri það engu að síður 
mjög grófur texti, en við þetta 

hlyti nú að vera hægt að lifa.
Þegar á leið er hins vegar 

skemmst frá að segja að ég 
varð fyrir þungu áfalli. Textinn 
leiddist yfir í meiri ljótleika 
en ég hafði nokkurn tíma gert 
mér grein fyrir, uppáferðir, 
nauðganir og klám tóku yfir og 
þannig hélst sagan út bókina. 
Á þriðjudagskvöldi lauk ég við 
lesturinn. Eftir andvökunótt 
skrifaði ég Hallgrími strax og 
sagði honum að ég gæti ekki búið 
við þessi skrif – ég gerði mér 
nú grein fyrir hvernig bók hann 
hefði verið að semja og bað hann 
eins og guð mér til hjálpar að 
breyta því sem hann gæti.

Þá var bókin hins vegar 
svo langt komin í Þýskalandi 
að ekkert var hægt að gera. 
Hallgrímur fann til með mér og 
reyndi að fást við breytingar á 
íslensku útgáfunni. Þetta virði 
ég mjög við hann þótt það hafi 
ekki gengið upp, við mildun 
textans fannst honum sem 
kjarninn í verkinu biði skaða af. 
Hann sýndi hluttekningu sína 
að lokum í raun með því að setja 
verkinu sterkan formála og fyrir 
það á hann þakkir skildar. En á 
næstu dögum varð ég því að gera 
mér grein fyrir að barátta mín 
fyrir frekari verndun minningar 
móður minnar var vonlaus. 

Við tók tími svefn lausra 
nátta og sálar baráttu og ótal 
spurninga. Hvernig var þetta 
hægt? Að skrifa svona texta 
um látna mann eskju sem ekki 
gat borið hönd fyrir höfuð sér? 
Nota einhver ævi atriði hennar, 
nafn greina fólkið hennar, 
segja sögurnar hennar, en um 
leið draga minn ingu hennar 
inn í grót esku og klám undir 
merkjum skáld sögunnar? Svör 
við þessum spurn ingum fæ ég 
aldrei. Það skal tekið fram að ég 
hef ekki reynt Hallgrím Helga-
son að öðru en dreng skap í okkar 
samskiptum – en hann vissi þó 
allan tímann að hann var að 
skrifa verk á þessu plani – og 
sagði mér aldrei af því, kannski 
skiljan lega. 

Ég dæmi hann ekki af reiði, sá 
einn getur dæmt sem er galla-
laus sjálfur. En í huga mínum er 
djúp hryggð yfir að þetta verk 
skyldi hafa orðið til. Eru bók-
menntir yfir siðferði og réttlæti 
hafnar? Kannski er það svo og 
við fjölskylda mín vorum bara 
óheppin að lenda í þessu. En í 
mínum huga er ekki siðlega rétt 
að skrifa svona texta og tengja 
hann við minningu fólks. Jafnvel 
þó það sé löglegt. 

Mín eina huggun síðustu vikur 
er sú að margir lesenda bókar-
innar hafa borið sig eftir raun-
verulegri ævisögu móður minn-
ar sem var gefin út árið 1983 og 
heitir Ellefu líf. Fyrir þetta er ég 
þakklát. Ég veit að Þjóðleikhúsið 
hefur keypt réttinn að leikgerð 
Hallgríms á verkinu en vildi 
óska að önnur leið yrði farin, þ.e. 
að láta gera leikgerð af Ellefu 
lífum, þar er næg saga og engin 
þörf á að bæta neinu við.  

Af ýmsum á stæðum átti móðir 
mín erfitt með að sinna börn-
unum sem hún eign aðist í lífinu. 
Engu að síður áttum við gott og 
gefandi sam band. Okkur þótti 
vænt um hana og skynjuðum 
hennar mögn uðu sögu og 
persónu leika. Barna börnin 
hennar náðu að kynnast henni 
og eiga hana að vini. Þó var hún 
rúm liggjandi sjúk lingur árin 
sem þau þekktu hana. Hún átti 
tryggða vini sem litu til hennar. 
Hjúkrunar fólkið og lækn arnir 
voru vinir hennar, þar ríkti 
traust, virðing og skiln ingur. 

Þrátt fyrir erfiða ævi bar 
móðir mín höfuðið hátt og sýndi 
andlega reisn og mikilfengleika 
til hinstu stundar. Nú er komin út 
skáldsaga langt fyrir neðan það 
plan. Þar á hún neistann en bara 
brotabrot af söguþræðinum. Þó 
verkið sé skáldsaga hlýtur það að 
vera atlaga að minningu henn-
ar sem er dýrmæt fjölskyldu og 
vinum. Eftir sitja spurningarnar 
um hið siðferðilega.

Tólfta lífið
Bókmenntir

Guðrún Jónsdóttir
dóttir Brynhildar 
Georgíu Björnsson

FRÓÐLEIKUR Á FIMMTUDÖGUM

Skattadagur 2012
Fimmtudaginn 26. janúar | kl. 8:45 - 11:00 | Borgartúni 27

Á hverju ári eru fjöldi skattalagabreytinga sem snerta fólk og  
fyrirtæki. Á þessum fróðleiksfundi verða helstu breytingarnar 
kynntar auk þess sem handbók KPMG um skattamál 
einstaklinga og rekstraraðila 2012 verður dreift.

kpmg.is

Skattabæklingar 
KPMG 2012

Dagskrá fróðleiksfundarins
Farið verður yfir nýja skatta á árinu 2012 og breytingar 
á eldri sköttum. Gerð verður grein fyrir ágreiningi við 
skattyfirvöld um skuldsettar yfirtökur og fjallað verður um 
áhrif skattlagningar á atvinnulífið. Að lokum verður farið yfir 
mikilvæg atriði í stjórnun og stjórnarháttum fyrirtækja. 

Helstu skattalagabreytingar árið 2011

Alexander G. Eðvardsson, KPMG

Er eitthvað öfugt við öfuga samruna?

Sigurjón Högnason, KPMG

Skattar og hvatar

Finnur Oddsson, framkvæmdastjóri VÍ

Hvernig er stjórnunin í þínu fyrirtæki?

Ása Kristín Óskarsdóttir, KPMG

Aðrir fróðleiksfundir
Breytingar á skattalögum snerta alla landsmenn og því 
munu skattasérfræðingar KPMG leggja land undir fót og 
fjalla um ýmis skattaleg málefni á fjórum stöðum á landinu.

Egilsstaðir | mánudaginn 30. janúar | kl. 16:00

Selfoss | miðvikudaginn 1. febrúar | kl. 16:00

Akureyri | föstudaginn 3. febrúar | kl. 9:00

Reykjanesbæ | föstudaginn 10. febrúar | kl. 9:00
Skráning og frekari upplýsingar um 

fróðleiksfundina er að finna á kpmg.is

TAX

Icelandic Tax 
Facts 2012

In-depth Information on  the Icelandic Tax System

kpmg.is
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Mín eina huggun 
síðustu vikur 

er sú að margir lesenda 
bókarinnar hafa borið sig 
eftir raunverulegri ævi-
sögu móður minnar...
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Kynhvötin er ein af grunn-
hvötum beggja kynja og einn 

af drifkröftunum í samskiptum 
þeirra. Væntanlega munu flestir 
vera því sammála að hún sé nauð-
synleg, á stundum óáreiðanleg og 
ekki til staðar, en á hjá sumum 
jafnvel yfirdrifin.

Hægt er að skil greina kyn-
hvöt sem tilfinningu eða líðan 
sem byggir á flóknu sam spili 
and legra, líkam legra og sam-
félags legra þátta sem leiða af 
sér líf fræði legar, hug rænar og 
hegðunar legar breytingar hjá ein-
staklingum þar sem markmiðið 
er einhvers konar fullnæging. 

Ekki skal lagt sérstaklega mat 
á það hvað er eðlilegt í sjálfu sér, 
enda engin mælistika til um það. 
Einstaklingar eru mismunandi 
eins og þeir eru margir og spila 
aldur, aðstæður, sjúkdómar, lyf 
og margt fleira hér auðvitað stórt 
hlutverk.

Það er hins vegar áhugavert 
að velta fyrir sér hvaða þættir 
hafa áhrif á og draga úr kynhvöt 
og þar af leiðandi samlífi 
einstaklinga. Þetta eru gjarnan 
mjög persónuleg mál og ekki á 
borð borin alla jafna í samtölum 
milli vina og kunningja, jafnvel 
ekki milli aðila í sambandi eða 
hjá hjónum. 

Við læknar og heilbrigðis-
starfsfólk sem eigum samskipti 
við einstaklinginn í trúnaði og 
á bak við luktar dyr fáum oft að 
heyra um slík vandamál, ekki 
síst þegar erfiðleikar steðja að 
í samböndum og lífi fólks en 
einnig t.d. sem aukaverkun við 
lyfi sem hefur verið ávísað. Það 
getur reynst fólki erfitt að tjá sig 
og stundum þarf að brjóta ísinn 
og opna umræðuna til þess að fá 
fram orsakir og afleiðingar. 

Þá er kynhvöt á stundum 
ruglað saman við kyngetu sem er 

allt annars eðlis þó þar geti verið 
samhengi á milli. Mjög mikilvægt 
er að fá fram góða sögu og 
nálgast vandann út frá kyni og 
aldri einstaklings auk þess sem 
taka þarf tillit til aðstæðna og 
umhverfis viðkomandi.

Rannsóknir sýna að stór hópur 
kvenna, sérstaklega eftir tíða-
hvörf, finnur fyrir því sem á 
fagmáli er kallað FSD (Female 
Sexual Dysfunction) sem mætti 
lauslega þýða sem kynlífs- eða 
kynhvatartruflun. Það er þó 
umtalsverður hluti kvenna fyrir 
tíðahvörf sem hefur svipaðar 
kvartanir og er almenna reglan 
að þetta er vangreint vandamál 
hjá báðum hópum og þar af leið-
andi vanmeðhöndlað. 

Algengast er að karl menn 
eftir miðjan aldur finni fyrir ris-
truflun þar sem vandinn getur 
verið líkam legur jafnt sem and-
legur, yngri menn geta lýst 
svipuðum ein kennum en orsakir 
þeirra eru sjaldnar líkam legar. 

Hér er svipaða sögu að segja 
eins og með konurnar, nema 
umræðan er orðin opnari gagn-
vart þessum vanda eldri karla 
eins og ávísanir stinningarlyfja 
bera með sér.

Hvað er þá það sem ber að 
hugsa um finni einstaklingar til 
minnkaðrar kynhvatar?

Alþekkt er að andleg og líkam-
leg þreyta, svefn leysi, streita, 
áhyggjur, van líðan og samskipta-
örðugleikar hvers kyns eru stórir 
áhrifa þættir hjá báðum kynjum. 
Áfengi og vímu efni losa um 
hömlur en dempa skilningar-
vitin og sam skipti, þannig dregur 
úr kyn hvöt og ánægju af sam-
lífi. Dæmi um lyf sem geta haft 
áhrif á kyn hvöt eru háþrýstings-
lyf, þung lyndis lyf, ofnæmis lyf, 
krabba meins lyf, getnaðar varna- 
og hormónalyf.  

Mikilvægt er að átta sig á 
líkam legum orsökum og gæta 
að andlegu jafnvægi en í grund-
vallaratriðum verður að huga að 
nánd, trausti, opnum og heiðar-
legum samskiptum milli aðila auk 
þess að virða þau mörk sem hver 
einstaklingur setur. 

Kynhvöt karla
og kvenna

Heilbrigðismál

Teitur 
Guðmundsson
læknir

Svæðisráð vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs boðar til 

samráðsfunda um Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir nýtt 

svæði (Langasjó – Eldgjá) sem bættist við þjóðgarðinn  

sl. sumar með útgáfu reglugerðar nr. 763/2011. 

Kynntar verða hugmyndir svæðisráðs og leitað álits fundarmanna 
varðandi verndarákvæði, samgöngur, þjónustusvæði o.fl. 

Fundirnir verða haldnir sem hér segir: 

•  Á veitingastaðnum Nauthóli, Reykjavík, mánud. 23. janúar, kl 20:00.
•  Á Geirlandi, Skaftárhreppi, þriðjud. 24. janúar, kl 20:30.

•  Á Laugalandi í Holtum, miðvikud. 25. Janúar, kl 20:30.

Allir velkomnir.  

SVÆÐISRÁÐ VESTURSVÆÐIS

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

LANGISJÓR / ELDGJÁ

PO
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n Landsbankinn landsbankinn.is 410 4040

Sjóðurinn �árfestir í dreifðu 
safni skuldabréfa, hlutabréfa 
og hlutdeildarskírteina. 
Grunn�árfesting sjóðsins er í 
verðbréfum með ábyrgð ríkisins. 
Þannig verður áhættan meiri en í 
hreinum ríkisskuldabréfasjóðum og 
vænt ávöxtun til lengri tíma hærri.

Reglubundinn sparnaður
Með reglubundnum sparnaði 
í sjóðum getur þú byggt upp 
eignasafn með áskri� frá 5.000 kr. 
á mánuði. Enginn munur er á kaup- 
og sölugengi í áskri�. Sparnað í 
sjóðum má alltaf innleysa.

Eignabréf – Eignasamsetning 01.01.2012

Eignasamsetning ræðst af �árfestingarstefnu og markaðsaðstæðum hverju sinni.  
Fjárfestingarstefnu má finna í útboðslýsingu á landsbankinn.is.

Fyrirvari: Eignabréf er �árfestingarsjóður samkvæmt 
lögum nr. 128/2011 og lýtur e�irliti Fjármálae�irlitsins. 
Landsvaki hf. er rekstrarfélag sjóðsins og Landsbankinn 
hf. vörslufélag hans. Áhætta fylgir ávallt �árfestingu 
í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og 
lækkað. Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um 

framtíðarávöxtun. Nánari upplýsingar um sjóðinn má 
finna í útboðslýsingu eða útdrætti úr henni á landsvaki.is 
eða landsbankinn.is. Fjárfestum er bent á að kynna sér 
útboðslýsinguna áður en �árfest er í sjóðnum, en þar er 
meðal annars ítarleg um�öllun um �árfestingarstefnu 
sjóðsins og áhættu sem felst í �árfestingu í honum.

Eignabréf er nýr blandaður �árfestingarsjóður 
sem hentar vel fyrir reglubundinn sparnað. 
 Sjóðurinn hentar vel í langtímasparnað fyrir  
ein staklinga sem vilja ávaxta hluta af sparnaði 
 sínum í öðrum verðbréfum en ríkisskuldabréfum.

Komdu við í næsta útibúi, hringdu í 410 4040 eða sendu okkur póst  
á �armalaradgjof@landsbankinn.is.

Nýr kostur 
í sparnaði

Skuldabréf, víxlar 
og aðrar kröfur með 
ríkisábyrgð

83%

Hlutabréf9%

Reiðufé7%

Innlán hjá 
�ármálafyrirtækjum

1%



KJARA 

KAFFI GARÐURSKÚTUVOGI

199kr.

opið til kl. 17 um helgar.

Pylsa eða pizzaog kók

RÝMUM FYRIR 

*Afsláttur gildir ekki af vörum merktum 
Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar 

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

20% 30% 
afsláttur afsláttur

Ostabakki
30 cm með þrem ostahnífum.
290862499kr.

ís

1.245
2.490

Búsáhöld

30-70%
afsláttur

Slípirokkur
Hitachi G13SS, 580 W
125 mm.
5247394

7.695
10.295

Dúnúlpa
Andardúnn
Til í svörtu og rauðu.
Dömu og herra.
5869822/828

Útivistar

fatnaður

30-70%
afsláttur

3.897
12.990

Innimálning

20%
afsláttur

Inni

afsláttur

Hlaupabretti
Sterkt afrafmagnað álagsþolið
fjaðrandi færiband 167x41.5 cm.
Hægt að leggja saman.
3899525

99.900
126.900

Helgartilboð

KA
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99.900
126.900

Helgartilboð

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

32.900

Fjölþjálfi
púlsmælir, skeiðklukka, 
vegalengdamælir, 
hraða og kaloríumælir, þyngd 39 kg.
3899531

Handlaugartæki m/lyftitappa
Emmevi Winny.
7900012
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6.599
8.249

Blöndunar

tæki

20-50%
afsláttur

Gólfflísar frostþolnar
Québec Beige,hentar jafnt inni 
sem úti. 33x59 cm.
8610503

fffffffffffflflffffflfflfflflflflflfllflflflflfflfffflllfllffflflffllfff ísísísísísísísííísarararrrrrrra ffffffffffffroroooooooooroorooororoostststststsstssstsststttstþoþoþoþoþoþoþþþþoþoþþþoþoþooþooþþ lnlnlnlnlnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnllnnnnnnnnnnnararaaraarararaaaaarra

1.314 m2

4.379 m2

Flísar

20-70%
afsláttur

Kastari
Design.
6001124

1.393
1.990

2

Ljós

30-70%
afsláttur



DAGAR

NÝJUM VÖRUM 

50% 70%
afsláttur afsláttur

Ryksuga
Electrolux ZIM6810, 1800W
1805285

Plastparket Eikarplanki
8mm, ath! hærra slitþol, Klassi 32
Frá Kaindl, Austurríki
147048

PPPPlPllPPPlPlPlasaasasasasasassssastptptptpppptpptpaaaaraarararararrkkkekekekkkkkekekekekekkekkkkkekkk ttttttttttttt EiEEEEEEEiEiEiEEiikakkkakakaaaakaakaaakk rprprprprprprpppppprplllalalalaalal nnknknnknknnknknkkknn iiiiii

1.840m2

2.629m2

Klaufhamar
Neo 450 gr.
5003065
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NeoNeoNNNeoNeoNeoNeoNeoNeoNeoNeoNeoNeNNeoNNeoNeoo 45 45 4545 454545 45 45 4545 45 4545545454555 4500 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g g00 g0 g0 0 0 g00 r.r.r...rr..
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Hand

verkfæri

25-40%
afsláttur

Háþrýstidæla 
Nilfisk
110 Bar 1400W.
5254241

13.495
17.995

Hjólsög
Worx WU430.
1400W, 185 mm blað, taska fylgir.
5244844

16.795
23.995

28228282222282828282 55555555
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11.830
16.900

Blandari
Bomann Estate
UM 1354
1850036

6.290
8.990

Smáraftæki

20-30%
afsláttur

Smáraftæki

20-30%
afsláttur

Heimilistæki

20-30%
afsláttur

Þurrkari
Electrolux EDE77550W
Með barka og rakaskynjara.
1805423

65.836
82.295

Rafmagns

verkfæri

15-30%
afsláttur

Rafmagns

verkfæri

15-30%
afsláttur

1.795
2.995

Kuldagalli
Hlýr og góður, 
fyrir útivinnuna.
5868255

9.093
12.990

Vinnufatnaður

30-50%
afsláttur

Parket

20-70%
afsláttur

valdar vörur

Allir velkomnir í Kjaraklúbbinn. 
Skráning í næstu verslun, afsláttur tekur gildi strax.
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B
altasar lofaði að bjóða 
mér til Íslands, en 
ég hef ekki ennþá 
fundið tíma. Mig 
langar mikið til að 
heimsækja landið,“ 

segir leikarinn, framleiðandinn 
og fyrrverandi rapparinn Mark 
Wahlberg.

Wahlberg er mikill Hollywood-
harðjaxl og símanærveran rímar 
við það; hann hlær ekki (enda 
reyndi ég ekki að vera fyndinn) 
og skilar orðunum frá sér skýrt 
og skorinort. Hann er raunar svo 
mikill harðjaxl að hann segir í 
nýju viðtali að hann hefði gripið í 
taumana áður en önnur flugvélin 
hafnaði á háhýsi í New York 11. 

september 2001. Bara ef hann 
hefði verið um borð í vélinni (hann 
átti bókaðan miða, en forfallaðist). 
Hann hefur reyndar beðist 
afsökunar á þeim ummælum.

Mark Wahlberg fer með aðal-
hlut verkið í Contraband, nýjustu 
kvik mynd Baltasars Kormáks, 
sem var frum sýnd í Banda-
ríkjunum um síðustu helgi. 
Hann var staddur í New Orleans 
í Banda ríkjunum þegar Frétta-
blaðið hafði uppi á honum. Þar 
er hann að fram leiða og leika 
í kvik myndinni Broken City 
ásamt velsku þokka dísinni 
Catherine Zeta-Jones og ástralska 
þumbanum Russell Crowe. 

Þú hefur unnið með heims-

frægum leik stjórum á borð við 
Martin Scorsese og Paul Thomas 
Anderson, hvernig var að leika 
undir stjórn leik stjóra frá eyju 
sem fæstir vita að sé til?

„Ég naut þess. Baltasar er svo 
hæfileika ríkur leik stjóri og hæfi-
leika ríkur leikari. Hann stóð sig 
stórkostlega og sá til þess að allir 
leikararnir gerðu sitt besta. Þá 
hvatti hann alla til að prófa nýja 
hluti með frábærum árangri. 
Málið með Baltasar er að hann 
er ekki vanur að vinna með jafn 
stórar upphæðir og tíðkast í 
Hollywood. Þess vegna er hann 
ekki hræddur við að óhreinka 
á sér hendurnar og ganga í öll 
verk, stór og smá. Þess vegna 

vonast ég til að gera aðra mynd 
með Baltasar sem fyrst.“

Vá, þessi náungi er hæfileikaríkur
Contraband er endur gerð kvik-
myndarinnar Reykja vík Rotterdam, 
eftir Óskar Jónas son. Baltasar 
Kormákur lék aðal hlutverkið í 
henni og Mark Wahlberg tók svo 
við keflinu af honum og lék sömu 
persónu í Contraband. 

Wahlberg fékk sent eintak af 
Reykja vík Rotterdam í gegnum 
umboðs skrif stofuna William 
Morris/Endeavour, skömmu eftir 
að skrif stofan gerði samning við 
Baltasar. „Þau bjuggust við að ég 
kynni að meta myndina. Ég horfði 
á hana og fannst hún algjör lega 

Ég óttaðist 
að það yrðu 
einhvers 

konar tungumálaörðug-
leikar, en strax á fyrsta 
degi sá ég að hann var 
með hlutina á hreinu 
og var handviss um að 
samstarfið yrði gott.

FLOTTUR FERILL Frammistaða Marks Wahlberg í hinni frábæru Boogie Nights vakti mikla athygli. 
Síðan þá hefur leiðin legið upp á við og í dag er hann ein skærasta stjarnan í Hollywood. MARK WAHLBERG Í 15 ÁR

1997 BOOGIE NIGHTS 2000 PERFECT STORM 2003 THE ITALIAN JOB 2006 THE DEPARTED 2010 THE FIGHTER

Til í hvað sem er með Baltasar
Contraband, kvikmynd Baltasars Kormáks, fór beint á toppinn í Bandaríkjunum um síðustu helgi. Leikarinn og framleiðandinn 
Mark Wahlberg fer með aðalhlutverkið í myndinni og er virkilega ánægður með samstarfið við Baltasar. Atli Fannar Bjarkason 
ræddi við Wahlberg sama kvöld og myndin var forsýnd í Reykjavík og komst að því leikarinn hefur mikið dálæti á Ólafi Darra.

ÁNÆGÐUR MEÐ SAMSTARFIÐ Mark Wahlberg er gríðarlega ánægður með samstarfið við Baltasar Kormák og vill gera nýja kvikmynd með honum sem fyrst.
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2012 CONTRABAND

Ólafur Darri Ólafs son fer með lítið hlut verk í Contraband 
og eins og við mátti búast er hann með sterka nær veru í 
atriðunum sem honum bregður fyrir í. Hann lék einnig í 
Reykja vík Rotterdam á móti Baltasar Kormáki, sem leik stýrir 
honum í Hollywood -endurgerðinni. 

Nýi mótleikarinn, Mark Wahlberg, er virkilega hrifinn af 
Ólafi – svo hrifinn að Baltasar sagði í ræðu á frumsýningu 
Contraband á miðvikudagskvöld að sá skeggjaði væri eflaust 
orðinn uppáhaldsleikari Hollywood-stjörnunnar. „Hann er 
frábær,“ segir Wahlberg, spurður út í samstarfið við Ólaf Darra. 
„Það er frábært að vinna með honum. Hann er svo ljúfur 
náungi. Við kölluðum hann ljúfa risann. Ég elska hann og vildi 
að við værum í fleiri atriðum saman. Vonandi fæ ég að vinna 
með honum aftur.“

Á Ólafur frekari möguleika á meðal stórlaxanna í 
Hollywood?

„Auðvitað. Hann er alveg jafn hæfileikaríkur og gaurarnir 
sem ég hef unnið með í gegnum tíðina.“

WAHLBERG ELSKAR ÓLAF DARRAfrá bær og hugsaði með mér: „Vá, 
þessi náungi er mjög hæfi leikar-
íkur. Bæði fyrir framan og aftan 
linsuna.“ Eftir það horfði ég á 
allar myndirnar hans Baltasars. 
Það sem ég elskaði við Reykjavík 
Rotterdam er hvernig aðal-
karakterinn er jafn klár og hann er 
harður. Þá fundu þeir fundu mjög 
ferska leið til að gera hasarmynd.“

En urðu engir menningar-
árekstrar þegar Hollywood mætti 
norðrinu?

„Ég óttaðist að það yrðu ein-
hvers konar tungumálaörðug-
leikar, en strax á fyrsta degi sá ég 
að hann var með hlutina á hreinu 
og var handviss um að samstarfið 
yrði gott. Við unnum líka saman í 
leikara valinu, vegna þess að ég var 
að framleiða, og það gekk mjög vel. 
Ég hafði strax mikla trú á honum.“

Höfðu trú á Contraband
Contraband var frum sýnd hér 
heima á föstu dag, en úti í Banda-
ríkjunum um síðustu helgi. 
Myndin fór beint á topp aðsóknar-
listans vestan hafs og þegar þetta 
er skrifað er hún komin lang-
leiðina með að borga upp rúm-
lega 40 milljón dala fram leiðslu-
kostnaðinn. Ekki slæmt á tæpum 
tveimur vikum. En bjóst Wahlberg 
við þessum árangri?

„Við vorum að vona að myndin 
næði toppnum, enda höfðum við 
mikla trú á henni. Við gerðum 
okkar besta við að kynna myndina 
og Universal stóð sig líka vel í 
því. En þegar öllu er á botninn 
hvolft er ástæðan fyrir vel gengni 
myndarinnar sú að fólk sá stikluna 
og sjón varps aug lýsingarnar. Þær 
vöktu áhuga fólks. Þannig ákveð 
ég líka hvort ég ætli að sjá mynd 
– áhuga vert brot úr kvik mynd er 
það sem fær mig til að fara út og 
kaupa miða.“

Nú horfa menn í aurinn í Holly-
wood, þannig að þegar menn ná 
myndum á toppinn hlýtur það að 
vekja athygli. Hvernig myndirðu 
ráðleggja Baltasar að vinna úr 
stöðunni sem er komin upp?

„Hann verður að sjálf sögðu að 
velja  næstu verk efni vel. Hann 
er mjög klár og þarf finna verk-
efni sem mun vekja við brögð 
áhorfenda.“

Gera aðra mynd saman 
Samstarf þitt og Baltasars virðist 
hafa gengið mjög vel, þið talið 
allavega afar fallega hvor um 
annan og eruð búnir að ákveða að 
vinna saman á ný, ekki satt?

„Já, við vonumst til að gera aðra 
mynd í byrjun sumars. Myndin 
heitir 2 Guns og við vorum að gera 
nýjum leikara til boð um hlut verk og 
bíðum átekta. Ef hann sam þykkir 
ættum við að geta hafist handa í 
maí eða júní. En ég myndi gera 
hvað sem er með Baltasar, hann er 
svo hæfi leika  ríkur náungi og þægi-
legur í sam starfi. Við erum mjög 
líkir að því leyti að vinnan er í for-
gangi. Ég er mikill aðdáandi hans.“

Það hefur verið talsvert slúðrað 
um frekara sam starf ykkar í vef-
miðlum, meðal annars um að þú 
viljir að Baltasar leik stýri mynd 
sem yrði undan fari The Fighter, er 
eitt hvað til í því?

„Ég veit það ekki, enda erum við 
ennþá að bíða eftir handritinu. Hún 
yrði augljóslega afar frábrugðin 
upprunalegu myndinni, en þetta 
kemur síðar í ljós. Við finnum út 
úr þessu.“

Lífeyrissparnaður

arionbanki.is – 444 7000

Þegar við segjum fólki frá ávöxtun Frjálsa lífeyrissjóðsins getum við ekki lofað
neinu, aðeins bent á ávöxtun síðustu ára og þrenn alþjóðleg verðlaun.  
Frjálsi lífeyrissjóðurinn hentar þeim sem hafa frjálst val um í hvaða lífeyrissjóð þeir greiða skyldulífeyrissparnað 
sinn og er opinn öllum sem leggja fyrir í viðbótarlífeyrissparnað. Sjóðfélagar í Frjálsa lífeyrissjóðnum eru um 
43 þúsund og stærð sjóðsins er um 100 milljarðar króna.

Hjá Frjálsa lífeyrissjóðnum er mikil áhersla lögð á gagnsæi. Þú getur nálgast ítarlegar upplýsingar um eignir
sjóðsins á vefnum frjalsilif.is og sent fyrirspurnir á lifeyristhjonusta@arionbanki.is  

Myndin sýnir 5 ára meðalnafnávöxtun á tímabilinu 31. desember 2006 
til 31. desember 2011 en ávöxtunin er mismunandi á milli ára.
Frekari upplýsingar um ávöxtun hvers árs má nálgast á frjalsilif.is 

*Stofnaður 1. janúar 2008. 

Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu
um ávöxtun í framtíð. 

Nafnávöxtun 2011 5 ára meðalnafnávöxtun

Frjálsi áhætta*

Frjálsi 2

Frjálsi 2
Frjálsi 3Frjálsi 3

Frjálsi 1

Frjálsi 1
9,5%

5,8%

12,5%

9,7%

14,7% 13,8%13,4%

Frjálsi lífeyrissjóðurinn
hlaut alþjóðleg verðlaun sem 
besti lífeyrissjóður á Íslandi 
árin 2009, 2010 og 2011. 

Frjálsi lífeyrissjóðurinn
ber ávöxt
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É
g veit að það er ekki 
auð velt að vinna í 
ba nka  gei ra num í 
kreppum og að ýmsar 
meiningar eru um 
starf semi bankanna á 

slíkum tímum. En mér hefur fund-
ist mikið til starfs fólks bankans 
koma og þeirrar þekkingar sem það 
býr yfir,“ segir Monica Caneman, 
stjórnarformaður Arion banka. 

Monica, sem er sænsk, tók við 
starfi stjórnar formanns vorið 2010. 
Hún situr sem sjálfstæður stjórnar-
maður og er því ekki eigin legur 
fulltrúi neins eiganda. Monica 
hefur töluverða reynslu af banka-
starfsemi á kreppu tímum þar sem 
hún sat í framkvæmda stjórn sænska 
bankans Skandinaviska Enskilda 
(SEB) í banka kreppunni í Svíþjóð 
á tíunda ára tug síðustu aldar. Hún 
segir undan farin tæp tvö ár hafa 
verið erfið en lærdóms rík. „Þegar 
ég réð mig í starfið voru að stæður 
á Íslandi mjög sér stakar. Landið 
var í miðri kreppu og Arion banki 
sjálfur var til tölu lega nýr, þótt hann 
byggði á gömlum grunni. Það var að 
mjög mörgu að huga innan bankans. 
Þetta hafa því verið tvö frekar 
krefjandi ár fyrir stjórnina og flest-
alla starfsmenn bankans sem fylgt 
hefur mikið álag.“

Stórar áskoranir
Aðspurð um hverjar stærstu 
áskoranirnar hafi verið þá segir 
Monica þær hafa verið að búa til 
starf hæfan banka. „Þegar ég kom 
að áttu margir við skipta vina Arion 
banka við mikil vanda mál að stríða. 

Síðan þá hefur verið unnið að því 
innan bankans að sigrast á þeim 
vanda málum og ná árangri í endur-
skipu lagningu fyrir marga við-
skipta vini okkar. Það að búa til 
bankann, takast á við þau vanda mál 
sem hann glímdi við og að sjá til þess 
að bankinn yrði starf hæfur til fram-
tíðar voru stærstu áskoranirnar. Að 
mínu mati erum við að þoka okkur út 
úr þessum endurskipulagningarfasa 
og inn í nýja tíma þar sem kröftum 
starfsmanna bankans verður í mun 
meiri mæli beint að venjubundinni 
bankastarfsemi.  Það er því komið að 
þeim tímapunkti að við getum farið 
að horfa fram á við í ríkari mæli.“

Ekki í útrás
Hún telur möguleika íslensku bank-
anna þó fyrst og síðast liggja á 
heimamarkaði. Ný útrás sé ekki 
fyrirhuguð. 

„Arion banki er íslenskur banki og 
þetta er okkar heimamarkaður. Við 
erum ekki að horfa til þess að kaupa 
erlenda banka eða annað slíkt. Við 
erum hins vegar með viðskiptavini 
sem hafa þörf fyrir banka þjónustu 
erlendis og það skiptir okkur máli að 
geta veitt þeim þjónustu. Það verður 
fyrst og síðast í gegnum samstarf 
við aðra banka. 

Við erum alhliða banki og ætlum 
okkur að vinna með fyrirtækjum 
jafnt sem einstaklingum. Það eru 
tækifæri á öllum sviðum og mögu-
leikar fyrir okkur til að vaxa. Í við-
skipta banka starf seminni höfum við 
kynnt ýmsar nýjar vörur, til dæmis 
óverð tryggð húsnæðislán. Þau hafa 
fengið góðar viðtökur.

Sjálfstæð gagnvart kröfuhöfum
Monica Caneman hefur verið stjórnarformaður Arion banka í tæp tvö ár. Hún sagði Þórði Snæ Júlíussyni frá upplifun sinni á 
íslenska bankageiranum, krefjandi verkefnum og að það megi vel kenna bönkunum um margt sem gerðist á Íslandi fyrir hrun.

Íslendingar eiga að horfa fram á við
Monica telur að Íslendingum ætti að finnast mikið til þess koma hversu fljótt 
landið virðist vera að ná sér eftir efnahagshrunið. „Hagvöxtur hér er 2-3% sem 
er mun hærra en hjá flestum ríkjum Evrópu. Þegar ég les greinar um Ísland í 
erlendum fjölmiðlum eru þær mjög jákvæðar. Þær fjalla um að landið sé að ná 
sér hratt eftir efnahagsáföll og á listum yfir þau lönd sem ferðamenn vilja helst 
heimsækja er Ísland oftar en ekki í fyrsta sæti. Efnahagur landsins, í samanburði 
við mörg önnur lönd í Evrópu, er mjög sterkur. Ísland hefur jafnað sig nokkuð 
vel og hratt. Að mínu mati væri það Íslendingum mjög hollt að dvelja ekki um 
of við fortíðina og einbeita sér, reynslunni ríkari, að framtíðinni og möguleikum 

Eðlilegt að bankar eignist fyrirtæki
Fréttablaðið hefur fjallað ítarlega um eignarhald banka á fyrirtækjum í óskyldum 
rekstri á undanförnum mánuðum, en þau voru 132 talsins í nóvember síðast-
liðnum. Að sögn Monicu er þetta því miður eðlilegur fylgifiskur efnahagskreppu. 
„Að taka yfir fyrirtæki er alltaf það síðasta sem banki vill gera. Það er lokaúrræði. Í 
þrengingum verður að taka tillit til tvennra mismunandi hagsmuna. Annars vegar 
ertu að eiga við viðskiptavin bankans og verður að veita honum þá möguleika 
sem eru til staðar til að komast með sem bestum hætti út úr þeim aðstæðum 
sem eru uppi. Á hinn bóginn verður að hafa hagsmuni bankans til hliðsjónar. 

Ég held að þessir hlutir þurfi oft að taka tíma. Við Svíar fórum í gegnum svona 
ferli þegar við lentum í okkar bankakreppu á tíunda áratugnum. Sumar þeirra 
eigna sem bankarnir tóku þá yfir tók nokkur ár að selja. Markaðsaðstæður leyfðu 
það einfaldlega ekki fyrr. Ef ekki er eftirspurn eftir tilteknum tegundum af fyrir-
tækjum og við getum ekki skapað slíkar aðstæður, þá er erfitt að selja. Þetta er því 
náttúrulegt ástand við svona aðstæður.“            

Vissulega er eftirspurn eftir 
sumum þáttum bankaþjónustu 
ekki mikil sem stendur. Það fer þó 
vonandi að taka við sér. Það er líka 
hlutverk bankans að koma fram með 
nýjar lausnir og góðar vörur sem 
laða að viðskiptavini.“

Sjálfstæð gagnvart eigendum
Eignarhaldið á Arion banka er í dag 
með þeim hætti að Kaupskil ehf., 
félag í eigu slitastjórnar Kaupþings, 

á 87% hlut og íslenska ríkið á 13%. 
Monica segir það vera langtíma-
stefnu eigendanna að bankinn verði 
seldur. Með hvaða hætti og til hverra 
verði framtíðin að leiða í ljós. „Þegar 
ég byrjaði hérna var áætlunin sú að 
bankinn yrði seldur á fimm árum. 
Það gæti orðið aðeins lengri tími eða 
aðeins skemmri. Okkar hlutverk í 
stjórninni er að gera stöðu bankans 
eins góða og hægt er og við höfum 
skýrt umboð frá eigendum okkar til 

þess. En í framtíðinni mun eignar-
haldið örugglega taka breytingum 
frá því sem það er í dag. Hvernig 
bankinn verður seldur eða til hvers 
er eitthvað sem eigendur hans hafa 
með að gera. Það er spurning sem 
þeir verða að svara.“

Kröfu hafar Kaup þings, sem í 
raun eiga Arion banka, hlaupa á 
þúsundum. Á meðal þeirra eru 
al þjóð  legir bank ar og vogunar-
sjóð ir sem keypt hafa skulda bréf á 

■ ERLEND UMFJÖLLUN UM LANDIÐ ER JAFNAN JÁKVÆÐ

Áfram veginn í nýjum CAPTIVA

 

Komdu í reynsluakstur og kynntu þér hvað sölumenn okkar eru tilbúnir að gera fyrir þig.
Eigum Captiva til 

afgreiðslu strax !
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bankann á eftir  mark aði með það að 
mark miði að græða á því. Monica 
segir að stjórn Arion banka hafi 
engin sam skipti við kröfu hafa-
na. „Ég veit ekkert hverjir þeir 
eru. Fyrir mér eru þeir  óþekktur 
hópur. Eigendur Arion banka eru 
tveir: Kaup skil og íslenska ríkið. 
Við eigum í sam skiptum við þessa 
eigendur til dæmis á ársfundum. Að 
öðru leyti er stjórn bankans sjálf-
stæð. Ég er sjálf stæður stjórnar-
maður og við í stjórninni rekum 
þennan banka á sjálf stæðan máta 
gagnvart eigendum hans.“

Samkeppni af hinu góða
Á Íslandi starfa þrír stórir viðskipta-
bankar auk fjölda minni fjármála-
fyrirtækja. Iðulega hefur komið 
fram sú gagnrýni að íslenska banka-
kerfið sé allt of stórt fyrir ekki 
stærra samfélag. Monica telur það 
ástand sem er á íslenskum markaði 
bæði hafa kosti og galla. 

„Að sumu leyti er hægt að rök-
styðja að það séu of margir bank-
ar hérna. Það eru hins vegar tvær 
hlið a r á þessu máli. Þessi fjöldi 
er nefnilega góður fyrir sam-
keppni. Það gerir að verkum að 
það er krefjandi að verða besti val-
kosturinn á markað inum.“

Monica lét hafa eftir sér í árs-
skýrslu Samtaka fjármálafyrirtækja 
á síðasta ári að stjórnmálamenn á 
Íslandi virtust telja það greiðustu 
leið til vinsælda að gagnrýna 
bankanna. Hún stendur fullkomlega 
við þau orð. „Mér finnst mikilvægt 
að stjórnmálamenn búi til umhverfi 
þar sem fólk upplifir ekki óvissu 
heldur er afslappað varðandi 
framtíðina. Við þannig aðstæður 
held ég að efnahagslífið taki við 
sér á já kvæðan hátt. Það má kenna 
bönkum um margt sem gerðist á 
Íslandi. En til framtíðar þá þarf gott 
og stöðugt bankakerfi til að byggja 
upp stöðugleika og hagsæld á Íslandi. 
Það hagnast því allir á því að vera 
með áreiðanlegt bankakerfi.“

STJÓRNARFORMAÐURINN 
„Ég er sjálfstæður stjórnar-
maður og við í stjórninni 
rekum þennan banka á 
sjálfstæðan máta gagn-
vart eigendum hans,“ segir 
Monica Caneman. 
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Jól í janúar
Flestir íbúar landsins kveðja jólin á þrettándanum. 
Sá dagur markar hins vegar upphaf jólahátíðar rétt-
trúnaðar kirkjunnar en í söfnuði hennar eru nokkur 
hundruð manns hér á landi. Valgarður Gíslason, ljós-
myndari Fréttablaðsins, fylgdist með jólahaldi í janúar 
sem hófst við hátíðarmessu í Kristskirkju að kvöldi 6. 
janúar en lauk síðastliðinn fimmtudag í Nauthólsvík.

JÓLIN GANGA Í GARÐ Söfnuður rétttrúnaðarkirkjunnar fær afnot af Kristskirkju fyrir hátíðarmessuna sem markar upphaf jólanna. Prestur safnaðarins, Timur Zolotuskiy, stendur hér við altarið.

KOMA VÍÐA AÐ „Síðast þegar ég taldi voru fjórtán þjóðerni í söfnuðinum okkar sem telur 
tæplega 500 manns,” segir Zolotuskiy sem hefur búið hér í nokkur ár ásamt fjölskyldu sinni.

HÁTÍÐARMESSA Á HÁTÍÐLEGUM STAÐ „Vanalega eru messur safnaðarins haldnar í húsi okkar á Öldugötu. Á jólunum 
leitum við til bræðra okkar í kaþólsku kirkjunni en páskamessan er haldin í Dómkirkjunni,“ upplýsir Zolotuskiy.

ÞRIGGJA TÍMA MESSA „Jólamessan hófst klukkan ellefu að kvöldi 6. janúar og stóð í um þrjá tíma. Að henni lokinni 
hittust messugestir yfir hlaðborði og fengu sér te og kaffi,” segir Zolotuskiy.



NÝR RIO
Einn sparneytnasti bíll í heimi!
Eyðir aðeins 3,2  lítrum á hundraðið
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

www.kia.isÞú finnur „Kia Motors Ísland“ 
á Facebook

7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

Má bjóða þér að reynsluaka nýjum Kia Rio? 
Nútíma tækni og hönnun hefur ekki einungis skilað glæsilegum gæðabíl, 
heldur er hann einn sparneytnasti fjöldaframleiddi bíll í heimi. Nýr Rio 
eyðir frá aðeins 3,2 lítrum á hundraðið í blönduðum akstri og magn CO2 
í útblæstri er með því allra minnsta sem þekkist eða aðeins 85 g/km. 

Komdu við í sýningarsal Öskju að Krókhálsi 11 eða hjá umboðsmönnum 
okkar og kynntu þér þennan framúrskarandi bíl. Við tökum vel á móti þér.

Má bjóða þér að reynsluaka nýjum Kia Rio? 
Nútíma tækni og hönnun hefur ekki einungis skilað glæsilegum gæðabíl, 
heldur er hann einn sparneytnasti fjöldaframleiddi bíll í heimi. Nýr Rio 
eyðir frá aðeins 3,2 lítrum á hundraðið í blönduðum akstri og magn CO2 
í útblæstri er með því allra minnsta sem þekkist eða aðeins 85 g/km. 

Komdu við í sýningarsal Öskju að Krókhálsi 11 eða hjá umboðsmönnum 
okkar og kynntu þér þennan framúrskarandi bíl. Við tökum vel á móti þér. 

Rio LX, 1.1 dísil, beinskiptur, eyðsla 3,2 l/100 km  Verð 2.497.777 kr.
Rio LX, 1.4 dísil, beinskiptur, eyðsla 3,8 l/100 km Verð 2.697.777 kr.
Rio EX, 1.4 dísil, beinskiptur, eyðsla 3,8 l/100 km Verð 2.997.777 kr.
Rio EX, 1.4 bensín, sjálfskiptur, eyðsla 6,4 l/100 km Verð 3.197.777 kr.

Opið í dag kl. 12-16
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HELGILEIKUR Að morgni 7. janúar tíðkast að opna gjafir en síðdegis komu saman rússneskumælandi fjölskyldur á jólaskemmtun. „Í Sovétríkjunum var bannað að halda jólin hátíðleg og hátíðarhöldum beint að 
áramótunum. Margir þar, með talið ég, ólust því upp við að opna gjafir 1. janúar. Sumir halda enn í þann sið og fá tvöfaldan skammt af gjöfum,” segir Zolotuskiy.

SKÁL  „Ég bauð fjölskyldunni minni og vinum, bæði úr kirkjunni og annars staðar að, í boð á jóladag. Við 
föstum í 40 daga fyrir hátíðina þannig að hátíðarmáltíðin er kærkomin,” segir Margarita Fakhrutdinova sem 
er frá Rússlandi. Hún sést hér þriðja frá hægri skála með boðsgestum í trönuberjavodka. „ Ég bjó til alls 
konar mat og fékk líka hjálp frá vinkonu minni við veislumatinn. Ég útbjó trönuberjavodkann sjálf, keypti ber 
og setti í vodkann viku fyrir jólin, alveg eins og mamma gerði alltaf.”

BESTUR HREINN Með hátíðarmatnum var fram borinn vodki, íslenskur sem sjá má á myndinni. „ Við 
blöndum ekki vodka með gosi, heldur drekkum hann hreinan, það er ekki vit í öðru,” segir Fakhrutdinova. 

SKÍRNIN STAÐFEST Zolotuskiy segir það aldagamla hefð að skíra á þrettánda degi jóla. „Upphaflega var 
skírt í ánni Jórdan og sú hefð að skíra í vatni hefur fylgt kristni,” segir Zolotuskiy og bætir við að í rétttrún-
aðarkirkjunni hafi sú hefð myndast að staðfesta skírnarheitin á þrettándanum. Á Íslandi fer athöfnin fram 
í Nauthólsvík. „Við endurnýjum þannig loforðin sem við höfum gefið guði,” segir hann. Þrettándi dagur 
jóla rétttrúnaðarkirkunnar var fimmtudagurinn síðastliðinn, 19. janúar. Ástæða þess að rétttrúnaðarkirkjan 
heldur jólin frá 6. janúar til 19. janúar er sú að hún fylgir júlíönsku tímatali en ekki gregorísku.
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svikin loforð
Fögur fyrirheit,

Endurskoðun fari fram á tekju- og eignateng-

ingu vaxta- og barnabóta.

Breytingar verði gerðar á lögum um opinber 

innkaup svo samkeppnisumhverfi og réttindi 

launafólks verði betur tryggð.

VR gagnrýnir stjórnvöld harðlega fyrir vanefndir á 

gefnum loforðum við gerð síðustu kjarasamninga. 

VR telur ekki forsendur að segja upp samningum, 

að svo stöddu, en krefst þess að ríkisstjórn Íslands 

bregðist tafarlaust við og standi við orð sín.

Hækkun almannabóta haldist í hendur við 

lægstu laun.

Horfið verði frá ósanngjarnri og vanhugsaðri 

skattlagningu á lífeyrissjóði fólksins í landinu.

Við krefjumst þess líka að:Stjórnvöld verða að standa við sitt!
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F
yrir rúmum tveimur 
árum var Lára Jóns-
dóttir í góðu starfi sem 
framkvæmdastjóri, 
átti sitt heimili sem 
hún greiddi samvisku-

samlega af í hverjum mánuði, 
rétt eins og flestir aðrir lands-
menn á fullorðins árum. Undir 
niðri kraumaði í henni ævintýra-
þrá sem að lokum fékk hana til 
að koll varpa lífi sínu. Um leið og 
ungarnir hennar tveir voru báðir 
flognir úr hreiðrinu sagði hún upp 
starfi sínu, seldi íbúðina sína og 
ákvað að nú væri tími til kominn 
að skoða heiminn. „Ég var búin að 
vinna í tíu ár sem framkvæmda-
stjóri Fulbright -stofnunarinnar, 
sem var frá bært starf. En þegar 
ég var búin að vinna þarna í tíu 
ár hugsaði ég með mér: Ef ég á 
að breyta ein hverju í þessu lífi, 
verður það að gerast núna. Svo ég 
sagði upp. Þegar ég seldi íbúðina 
mína og gat borgað niður öll lán 
fann ég fyrir ólýsan legum létti. Þá 
fór ég beinustu leið inn á sölu síðu 
Icelandair og pantaði mér far út í 
heim.“

Hún segir að vissulega hafi 
það verið erfið ákvörðun að segja 
upp svo góðu starfi. En það hafi 
helst verið vinir og kunningjar 
sem undruðu sig á því. „Það er 
óalgengt að fólk geri þetta á mínum 
aldri. Það var eiginlega magnað 
að sjá að margir í kringum mig 
voru í nettu sjokki yfir þessari 
ákvörðun – að ég ætlaði að hætta 
sem framkvæmdastjóri en væri 
ekki á leið í betra starf,“ segir Lára, 
sem hefur verið svo heppin að fá að 
stökkva til og vinna á veitingastað 
hjá vinkonu sinni, á milli ferðalaga, 
því eins og aðrir þarf hún að afla 
tekna til að lifa. „Ef maður ætlar 
að lifa fyrir að ferðast kostar það 
það að maður er ekki með sinn 
starfsframa í fyrsta sæti.“

Eins og eins árs í boltalandi
Lára situr í stjórn Félagsins Ísland-
Palestína. Hún hefur lengi fylgst 
með mál efnum Palestínu og haft 
hug á því að heim sækja Gasa-
svæðið. Ekki síst hafði hún áhuga á 
að sjá með eigin augum hvernig það 
fé sem samtökin afla hér á landi 
nýtist þar. En það er ekki hlaupið 
að því að komast inn á Gasa, né út 
af því aftur, ef því er að skipta. 

Síðast liðið haust ákvað Lára 
að reyna að komast inn á Gasa l 
í gegnum Rafah í Egypta landi. 
Um sóknina sendi hún egypska utan-
ríkis ráðu neytinu, og dreif sig svo af 
stað til Kaíró, þar sem hún ákvað að 
bíða eftir því að leyfið gengi í gegn. 
Þetta var í október síðast liðnum. 
„Ég vissi að ég myndi lenda í ein-
hverjum töfum og og í raun langaði 
mig líka að athuga sjálf hvað það 
tæki langan tíma að komast yfir, ef 
maður mætti á staðinn og segðist 
bara ætla. Maður fer ekki þarna út 
nema maður sé til búinn til að láta 
hlutina hafa sinn gang. Enda kom 
það í ljós, þegar ég var komin til 
Kaíró, að umsóknin mín hafði týnst.“

Þá var ekki annað að gera en að 
sækja aftur um og bíða. Lára setti 
það ekki fyrir sig. „Ef fólk hefur 
gaman af sögu er Egyptaland eins 
og að vera eins og hálfs árs í bolta-
landi. Ég er heilluð af Kaíró og 
Egyptalandi öllu.“

Gott að vera ein á ferðalagi 
Þegar kallið kom frá Dínu, nýju 
vinkonu Láru hjá egypska utan-
ríkisráðuneytinu, var hún búin að 
ferðast vítt og breitt um Egypta-
land, norður til Alexandríu og 
suður eftir, alveg niður að landa-
mærum Norður-Súdan. Í Kaíró bjó 
hún meðal annars á Tahrir-torginu 
sjálfu, þar sem þúsundir Egypta 
höfðu mótmælt fyrr á árinu, sem 

leiddi til þess að Hosni Mubarak 
forseti hrökklaðist úr embætti. 
Á meðan Lára var úti var upp-
þot meðal kristinna Kopta og átök 
brutust út á torginu, stuttu eftir að 
hún var farin frá Egyptalandi. Það 
truflaði Láru ekki að vera ein á ferð 
á svo róstusömu svæði. „Mér finnst 
bara spennandi að fara á framandi 
og kannski dálítið „shaky“ staði,“ 
segir hún, og tekur fram að henni 
finnist ekkert að því að ferðast ein-
sömul. „Mér finnst fínt að vera ein 
með sjálfri mér. Þá get ég stokkið 
til og breytt um plan með klukku-
tíma fyrirvara og þarf ekki að taka 
ábyrgð á öðrum en sjálfri mér. 
Línur úr gömlum dægurlagatexta 
koma oft upp í hugann á mér þegar 

ég er ein á ferðinni: „Ég er frjáls 
eins og fuglinn …“ syngur hún og 
hlær. „Mín reynsla er að það taka 
allir einsamalli konu, ferðalangi, 
opnum örmum. Ég hef kynnst svo 
yndislegu fólki. Í Egyptalandi 
voru flestir ferðalangar líka einir 
eins og ég og þannig er auðvelt að 
kynnast fólki. Egyptar eru ofsalega 
opnir og yndislegir. Svo er gott að 
muna að þó að þú farir á skrýtna 
staði, sem þú hefur aldrei komið á 
áður, finnast alltaf einhverjar teng-
ingar, þó að þú áttir þig ekki endi-
lega á þeim.“

Fylltist von á Gasa
Starf Félagsins Ísland-Palestína 
gengur út á að kynna mál  stað 

Palestínu og ekki síst að safna fé 
sem rennur til styrktar verk efnum 
þar. Lára er gjald keri félagsins og 
hafði sem fyrr segir áhuga á að sjá 
hvernig þau verk efni sem félagið 
styrkir ganga og hitta það fólk sem 
stýrir þeim. Hún heim sótti meðal 
annars Aid and Hope Center, sem 
er eftir með ferðar miðstöð fyrir 
krabba meins sjúkar konur og börn, 
Aisha-miðstöðina, sem er starf rækt 
fyrir konur sem hafa þurft að þola 
ofbeldi, and legt, líkam legt eða kyn-
ferðis legt, Rachel Corrie Center í 
Rafah og ALPC, Artificial Limbs 
and Polio Center, sem hefur verið í 
miklu sam starfi við Ísland-Palestínu 
undanfarin ár. Þá fræddist hún um 
og hreifst af Gasamaraþoninu, sem 
segir frá í hliðar efni hér á síðunni.

Lára fylltist von við að heim sækja 
Gasa. „Það er tekið á móti öllum 
út lendingum sem koma til Gasa 
eins og þeir séu þjóð höfðingjar. 
Palestínu menn eru ofsa lega stoltir 
af upp runa sínum og fullir baráttu-
hug, þrátt fyrir að þarna sé 80 
pró senta atvinnu leysi og 60 pró-
sent barna séu van nærð. Ástandið 
er rosa legt og það sést hvar vetna 
hvernig Ísraels menn vinna að því 
að eyða pale stínsku þjóðinni. Sam-
einuðu þjóðirnar halda uppi þeirri 
litlu þjónustu sem þarna er. Leik-
skólar, skólar og sjúkra hús eru 
rekin af þeim og stór hluti fólks 
reiðir sig á matar gjafir frá þeim.“

Á Gasa býr meirihluti fólks í 
flóttamannabúðum, flest fólk sem 
hefur verið rekið úr þorpum sínum 
á Vesturbakkanum. Lára heimsótti 
flóttamannabúðirnar Beach Camp, 
þriðju stærstu flóttamannabúðir á 
Gasa, þar sem 82 þúsund manns 
búa á hálfum ferkílómetra. „Tilvera 
fólks sem þarna býr er upp á líf 
og dauða, hvern einasta dag. Þar 
var tekið svo vel á móti mér, mér 
boðnir ávextir og te, af fólki sem 
á bókstaflega ekki neitt. Svona 
mikil gestrisni í þessari svakalegu 
eymd var bæði hjartaskerandi og 
upplífgandi. Þrátt fyrir alla þeirra 
erfiðleika er fólkið sem þarna býr 
ekki búið að gleyma því hvernig 
það er að vera manneskja.“

Ég er frjáls eins og fuglinn
Þegar Lára Jónsdóttir var um fimmtugt seldi hún þakið ofan af höfði sér, sagði upp góðri framkvæmdastjórastöðu og fann til 
mikils léttis. Síðan hefur hún ferðast vítt og breitt um heimsbyggðina, meðal annars til hins hertekna Gasasvæðis, þar sem hún 
kynntist botnlausri gestrisni mitt í ólýsanlegri neyð. Lára sagði Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur óvenjulega sögu sína.

GASABORG AÐ BAKI Lára Jónsdóttir er gjaldkeri Félagsins Ísland-Palestína og hafði lengi látið sig dreyma um að heimsækja Gasasvæðið. Hún lét verða af því í október 
síðastliðnum.  MYND/ÚR EINKASAFNI

Tilvera fólks sem þarna býr er upp á líf og dauða, hvern 
einasta dag. Þar var tekið svo vel á móti mér, mér boðnir 
ávextir og te, af fólki sem á bókstaflega ekki neitt. Svona 
mikil gestrisni í þessari svakalegu eymd var bæði hjarta-
skerandi og upplífgandi.

Eitt þeirra verkefna sem Ísland -Palestína 
styrkir er Gasa maraþonið sem fram fer 
1. mars næst komandi í annað sinn. 
Gasa svæðið er mjó strand lengja, 42 kíló-
metra löng, sem er einmitt vega lengd 
heils maraþons. Hlaupið verður frá Beit 
Hanoun í Egypta landi í norðri, suður til 
Rafah í suðri. Búist er við að um 1.000 
palestínsk börn taki þátt. „Þau fá skó, bol 
til að hlaupa í og mat yfir daginn. Í einn 
dag fá þau að upp lifa sig sjálf eins og börn 
sem skipta máli og um heimurinn lætur 
sig varða,“ segir Lára. Hún segir að börnin  
hlaupi þær vega lengdir sem þau treysti sér 
til, en mörg þeirra þjáist af næringar skorti 
og hafa því ekki fullan þrótt. 

Bæði atvinnu- og áhugahlauparar taka 
þátt í hlaupinu auk annarra stuðnings-
manna Palestínumanna víðs vegar að. 
Þátttaka er öllum frjáls. 

Það fé sem þátttakendur greiða fyrir 
hlaupið rennur til Sumarleika Sameinuðu 
þjóðanna, sem 250 þúsund börnum á 
Gasa býðst að taka þátt í næsta sumar. 
Búðum verður slegið upp víðs vegar um 
Gasasvæðið, þar sem börnum gefst tæki-
færi til að taka þátt í íþróttum, listrænu 
starfi, tónlistarsköpun og fleiru sem börn í 
öðrum löndum þekkja frá sínum leikja-
námskeiðum. Þar geta þau dvalið óttalaus. 
Sumarbúðirnar eru kærkomin hvíld frá 
erfiðum hversdagsleika þeirra sem ein-
kennist af fátækt, örvæntingu og ófriði. 
„Það væri ekkert að gera fyrir 250 þúsund 
börn á Gasa, ef Sameinuðu þjóðirnar 
settu ekki upp þessar sumarbúðir,“ segir 
Lára og hvetur hlaupara til að taka þátt í 
maraþoninu í mars. Hafa má samband við 
Láru vegna hlaupsins í gegnum vefsíðu 
Félagsins Ísland-Palestína. 

■ HLAUPA MARAÞON Á GASA FYRIR BÖRNIN

PALESTÍNSKIR HLAUPADRENGIR Þessi mynd var tekin í fyrra, þegar 
Gasamaraþonið fór fram í fyrsta sinn. Búist er við að um þúsund 
palestínsk börn taki þátt í Gasamaraþoninu sem fram fer í mars 
næstkomandi. Öllum er frjálst að taka þátt í hlaupinu og rennur þátt-
tökufé beint í Sumarbúðir Sameinuðu þjóðanna, sem öllum börnum 
á Gasa verður boðið að taka þátt í.
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E
inn allra sigur sælasti 
leik maður íslenskrar 
knattspyrnu, Sigur-
steinn Gísla son, féll 
frá mánudaginn 16. 
janúar eftir stutta 

en harða baráttu við krabbamein, 
aðeins 43 ára að aldri. Sigursteinn 
lék lengst af með ÍA og KR en með 
þessum félögum vann hann alls 
níu meistaratitla í efstu deild og 
þrjá bikarmeistaratitla, auk fjölda 
annarra bikara í smærri mótum. Þá 
lék Sigursteinn 22 A-landsliðsleiki 
fyrir Íslands hönd. Hann var kosinn 
besti leikmaður Íslandsmótsins í 
knattspyrnu haustið 1994 og var 
sæmdur gullmerki KSÍ á síðasta ári.

Sigurganga á Skaganum
Sigursteinn var fæddur og upp-
alinn á Akranesi og til heyrði 

mikilli knattspyrnu ætt, en eftir 
því sem næst verður komist hafa 
að minnsta kosti átta afkomendur 
ömmu Sigursteins leikið með 
meistaraflokki ÍA. Hann lék með ÍA 
í yngri flokkum þar til hans fluttist 
í vesturbæ Reykjavíkur haustið 
1985 og gekk þá til liðs við KR, þar 
sem hann hlaut sína eldskírn í efstu 
deild sumarið 1987. 

Að tímabilinu loknu sneri hann 
aftur upp á Skaga og varð mikil-
vægur hlekkur í hinu ótrú lega 
sterka og sigur sæla liði ÍA sem 
tryggði sér sæti í efstu deild haustið 
1991. Árin á eftir tók við óslitin 
sigur ganga þar sem fimm Íslands-
meistara titlar komu í hús á árunum 
1992 til 1996. Þar af unnu Skaga-
menn tvöfalt, Íslandsmót og bikar, 
árin 1993 og 1996 og er þetta lið af 
mörgum talið með þeim öflugustu 

í íslenskri knattspyrnusögu. 
Ásamt óbilandi sigurvilja þótti 
Sigursteinn einnig einkar laginn 
við að tileinka sér flestar stöður á 
vellinum, þótt lengst af hafi hann 
leikið í vörninni.

Mikilvægasta gjöfin til KR
Eftir að hafa glímt við meiðsli tíma-
bilin 1997 og 1998 gekk Sigursteinn 
til liðs við KR-inga á ný og tók þátt 
í að færa fylgis mönnum liðsins 
mikil vægustu gjöf sem þeir gátu 
hugsað sér: Fyrsta Íslands meistara-
titil félagsins í 31 ár haustið 
1999. Á þessu aldarafmælisári 
KR tryggði félagið sér einnig 
bikarmeistaratitil, en þrír aðrir 
Íslandsmeistaratitlar fylgdu í 
kjölfarið árin 2000, 2002 og 2003.

Í millitíðinni reyndi Sigursteinn 
fyrir sér hjá Stoke undir stjórn 

Guðjóns Þórðarsonar á hálfs árs 
lánssamningi, þá 31 árs gamall. 
Meiðsli settu strik í reikninginn í 
Englandi, en alls lék Sigursteinn 
átta leiki með Stoke. Þá stóð honum 
til boða að skrifa undir samning 
hjá sænska félaginu Örgryte 
hausið 1994 en kaus heldur að taka 
þátt í áframhaldandi velgengni 
Skagamanna.

Sigursteinn var spilandi aðstoðar-
þjálfari hjá Víkingi í efstu deild 
sumarið 2004 en hóf að því loknu 
þjálfun 2. flokks KR og tók svo 
við þjálfun meistaraflokks KR frá 
miðju sumri 2005 og út tíma bilið. 
Hann var svo aðstoðarþjálfari 
meistaraflokks KR tímabilin 2005, 
2006, síðari hluta 2007 og 2008. 

Haustið 2008 gerðist Sigursteinn 
þjálfari meistaraflokks Leiknis 
í Breiðholti. Hann gegndi þeirri 

stöðu þar til hann fór í veikinda-
frí á vordögum 2011 þegar hann 
greindist með krabbamein í nýrum 
og lungum.

Vinsæll og hugrakkur
Í júní síðastliðnum skipulögðu vinir 
og velunnarar knatt spyrnu leik til 
stuðnings Sigursteini og fjölskyldu 
hans milli ÍA og KR á Akranes-
velli, þar sem margir af fyrrum 
liðs félögum hans og fleiri leik menn 
víðs vegar að tóku þátt. Tæp lega 
4.000 áhorfendur mættu á völlinn 
þennan laugar  dag, enda Sigur steinn 
vin sæll maður sem þótti sýna mikið 
hug rekki og æðru leysi í baráttu 
sinni.

Sigursteinn lætur eftir sig eigin-
konuna Önnu Elínu Daníelsdóttir 
og þrjú börn: Magnús Svein, Unni 
Elínu og Teit Leó.

Einn sá allra sigursælasti
Knattspyrnumaðurinn Sigursteinn Gíslason lést í vikunni eftir harða baráttu við krabbamein. Sigursteinn lék lengst af með 
ÍA og KR og er einn allra sigursælasti leikmaður íslenskrar knattspyrnusögu, en alls varð hann níu sinnum Íslandsmeistari og 
þrisvar sinnum bikarmeistari, og hlaut fjölda annarra titla. Kjartan Guðmundsson leit yfir feril þessa mikla sigurvegara.

„Ég man eftir Steina þegar hann var 
smápolli í fótbolta á Merkurtúni,“ 
segir Guðjón Þórðarson knattspyrnu-
stjóri, sem þjálfaði Sigurstein hjá ÍA 
og einnig um skeið hjá Stoke, en milli 
fjölskyldna Sigursteins og Guðjóns 
mynduðust sterk tengsl. „Eitt haustið 
þurfti ég að vera erlendis í á fjórðu 
viku og þá fluttu Steini og Anna inn í 
húsið og pössuðu tvo yngstu strákana 
mína allan tímann. Heimili þeirra var 
líka alltaf opið fyrir öllum strákunum 
mínum og við höfum öll misst afar 
góðan og tryggan trúnaðarvin.“

Guðjón lýsir Sigursteini sem 
jafnlyndum og góðum dreng sem 
var ávallt reiðubúinn til að takast á 
við það sem ætlast var af honum. 
„Hann leitaði alltaf lausna í stað þess 
að væla og vera með vandræðagang. 
En ekki skipti minna máli hversu staðráðinn hann var í að gera alltaf gott 
úr hlutunum og sjá húmorinn í öllu. Ég hef oft sagt að karakterar fólks 
kristallist á fótboltavellinum og þar var Steini eins og í lífinu sjálfu, lagði 
sig allan fram og var jafnframt mjög hvetjandi fyrir alla í kringum sig. Steini 
skilur eftir sig stórt skarð sem verður aldrei fyllt,“ segir Guðjón.

■ SKARÐ SEM EKKI VERÐUR FYLLT

MEISTARI Guðjón Þórðarson og Sigur-
steinn, sem klæddist sérhannaðri 
ÍA og KR-treyju í stuðningsleiknum í 
sumar.        FRÉTTABLAÐIÐ/GUÐMUNDUR BJARKI

„Ég var svo heppinn að kynnast Sigursteini þegar 
hann kom til KR fyrir tímabilið 1999. KR hafði verið í 
vandræðum með að vinna Íslandsmeistaratitil og ég 
er sannfærður um að koma hans til félagsins hjálpaði 
mikið til við að landa titlinum. Sigurvegarinn skein af 
honum,“ segir Guðmundur Benediktsson sem lék með 
Sigursteini hjá KR og kynntist honum og fjölskyldu hans 
vel. Guðmundur bætir við að fátt hafi verið leiðinlegra en 
að vera á móti Sigursteini á æfingum. „Hann ekki sérlega 
skemmtilegur andstæðingur þegar hann var að vinna 
mann, en þannig er það oft með þá sigursælustu. Það er 
á hreinu að það var mun betra en hafa Steina í liði með 
sér en á móti.“

Guðmundur segir það forréttindi að hafa fengið að 
kynnast Sigursteini og söknuðurinn sé mikill. „Steini var 
aldrei með neitt múður heldur gerði það vel sem hann 
tók sér fyrir hendur og ætlaðist einnig til þess af öðrum. 
Árangur hans sem þjálfari, þegar hann var svo nálægt því 
að koma Leikni upp um deild, kom alls ekki á óvart því 
þar var Steini bara að halda áfram því starfi sem hann 
vann sem leikmaður.“

Guðmundur var einn þeirra leikmanna sem tóku þátt 
í stuðningsleiknum milli ÍA og KR á Akranesi í sumar 
og segir það hafa verið frábæran dag í alla staði. „Þar 
sýndi það sig svart á hvítu hvaða hug allir báru og bera 

til Steina. Allir voru tilbúnir að leggja sitt af mörkum og 
settu það ekki fyrir sig hvar í heiminum þeir voru eða 
hvernig stóð á hjá þeim. Þessu hefur maður líka tekið 
eftir svo um munar síðustu mánuði og það segir það 
sem segja þarf um Steina.“

■ SIGURVEGARINN SKEIN AF HONUM

LANGÞRÁÐIR TITLAR Sigursteinn Gíslason og Guðmundur 
Benediktsson fagna bikarmeistaratitli KR-inga haustið 1999 
ásamt félögum sínum. MYND/HILMAR ÞÓR GUÐMUNDSSON

SÁ NÍUNDI Haustið 2003 fagnaði Sigursteinn sínum níunda Íslandsmeistaratitli 
ásamt Magnúsi Sveini syni sínum. Sigursteinn grínaðist gjarnan með að KR yrði ekki 
Íslandsmeistari fyrr en hann sjálfur sneri aftur til félagsins, en sú varð einmitt raunin.
 MYND/EINAR ÓLASON

BESTUR Sigursteinn var valinn leikmaður 
tímabilsins 1994, en Skagamenn unnu 
fimm Íslandsmót í röð á árunum 1992 
til 1996.  MYND/BRYNJAR GAUTI SVEINSSON

Á SKIPASKAGA Sigursteinn var mikilvægur hlekkur í hinu sigursæla liði ÍA í upphafi 
tíunda áratugarins.

ÞJÁLFARINN Sigursteinn þjálfaði Leikni frá 2008 til 2011. Hér er hann í leik gegn Haukum sumarið 2009. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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„Kallakaffisbollann fékk ég að gjöf 
frá starfsmanni á RÚV sem seinna 
sagðist leiður yfir að hafa ekki getað 
gefið mér Hringekju- og Kexvex-
miðjubolla. Hann sá fyrir sér að 
þetta væri hægt að selja í áskrift í 
sjónvarpsmarkaði undir yfirskriftinni 
„It builds to this lovely collection“. 
Því fylgdi sögunni að ástæðan fyrir 
því að dagskrárstjórinn svarar ekki 
tölvupóstum frá mér sé sú að ég 
sé einfaldlega ekki í þessum sama 
gæðaflokki,“ segir Halldór Högurður, 
frístundahandritshöfundur og ráð-
gjafi hjá Dugi, um kaffibolla sem 
merktur er gamanþáttaseríunni 
Kallakaffi sem vakti misjákvæða 
athygli fyrir nokkrum árum.
Halldór segir meira söfnunargildi í 
öðrum kaffibolla sem hann á, sem 
nú er reyndar í útláni, en það er bolli 
merktur Icesave. Sá bolli varð ein 
af helstu táknmyndum efnahags-
hrunsins þegar fjölmiðlar gripu til 
þess trekk í trekk að birta af honum 
myndir með nánast hverri einustu 
frétt sem sögð var af málinu lengi 
vel. „Ég á líka spilastokk merktan 

Hafskipum og þarna er nú vísir að 
viðskiptasögusafni. Icesavebollinn 
hefur mikið söfnunargildi, alveg 
þangað til það verður farinn annar 
hringur og Icesave-reikningar 
opnaðir erlendis aftur með allri 

þeirri bollaframleiðslu sem því fylgir. 
Annars er ég ekki mikill safnari, en 
ef einhver á kveikjara merktan Café 
Óperu, Laugarásvídeó, Kaffi Krók 
eða skemmtistaðnum Batteríinu þá 
má hann láta mig vita.“

Menningarverð-
mæti framtíðar
Hversdagslegir hlutir sem endurspegla að einhverju leyti tíðarandann á 
hverjum tíma fyrir sig eiga það til að enda á ruslahaugum, því erfitt er að sjá 
fyrir hverjir þeirra gætu reynst fróðlegir, fyndnir eða nytsamlegir þegar fram 
í sækir. Kjartan Guðmundsson þefaði uppi nokkra slíka hluti sem fólk ætti 
með réttu að verða sér úti um eða varðveita með hliðsjón af framtíðinni.

Samhliða tónlistarsköpun hefur Gylfi Ægisson málað myndir í áratugi, oft á 
skipsstýri en einnig á hefðbundnari máta. Gylfi tekur meðal annars að sér 
að mála samkvæmt pöntunum og sem dæmi pantaði poppfræðingurinn Dr. 
Gunni í afmælisgjöf handa sjálfum sér málverk eftir Gylfa sem átti að vera 
af Bítlunum og Tinna í íslensku landslagi í draumkenndum stíl, en lista-
maðurinn bætti sjálfu afmælisbarninu við á myndina ásamt nokkrum hús-
dýrum, burstabæ og sól. Slík gersemi verður væntanlega ómetanleg þegar 
fram í sækir enda lifir listin manninn, rétt eins og með Stórval.

■  MÁLVERK EFTIR PÖNTUN
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■  MERKILEGIR KAFFIBOLLAR

Gleðigjafi Íslands, sjálfur Hemmi Gunn, hefur komið 
víða við og vafa lítið fáir sem búa yfir jafn mikilli 
reynslu og hafa eins fróð- og skemmti-
legar sögur að segja úr íþrótta heiminum, 
skemmtana bransanum og nánast öllu 
sem mannlegt getur talist. Óbilandi 
kátína og hress leiki er ekki metinn til fjár 
og því ætti að varð veita allan varning 
sem tengist þeirri þjóðar gersemi sem 
Hemmi er eins og sjá aldurs auga síns. 
Þar fer fremstur í flokki þessi merki-
legi háskóla bolur sem fram leiddur var 
í tengslum við geysi vin sælan spjall þátt 
Hemma, Á tali, á ofan verðum níunda 
ára tug síðustu aldar, en slíkir bolir ku 
ganga kaupum og sölum í undir heimum 
borgarinnar og ættu einnig að fást á ein staka 
lager sölum. 

■  HRESSANDI HÁSKÓLABOLUR

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Ég hef enga hugmynd um hvernig þessi brúsi endaði 
heima hjá mér,“ segir Hildur Lilliendahl, deildarfulltrúi 
í Ráðhúsinu, sem er stoltur eigandi vatnsbrúsa með 
mynd af rithöfundinum Thor Vilhjálmssyni heitnum, en 
brúsinn vakti nokkra athygli þegar hann var framleiddur 
fyrir nokkrum árum. „Ég hef eins lítinn áhuga á íþróttum 
og hreyfingu og hugsast getur en einhvern veginn sit ég 
samt uppi með þennan brúsa. Ég hefði alveg getað hent 
honum í einhverju tiltektaræði einhvern tímann en eftir 
andlát Thors öðlaðist hann algjörlega nýja merkingu og 
ég er forsjóninni þakklát fyrir að hann skuli enn vera hjá 
mér,“ segir Hildur.

Brúsinn góði er þó ekki eini hversdagslegi hluturinn 
í eigu Hildar sem hún sér fram á að öðlist aukið gildi í 
framtíðinni. Hún heldur einnig mikið upp á dúkku í líki 
söngkonunnar Birgittu Haukdal sem kom á markað um 
miðjan síðasta áratug og vakti jafnvel enn meiri athygli 
en brúsinn. Dúkkuna fékk hún að gjöf frá manneskju 
sem henni þykir óskaplega vænt um. „Það var táknræn 
gjöf og ætlað að sýna mikinn hlýhug, enda gefur maður 
svona gersemar ekki hverjum sem er. Ég brosi alltaf 

þegar ég horfi í andlitið á þessari dúkku. Þetta gæti 
verið klæðskiptingur, eða Ruth Reginalds, eða geimvera. 
Í raun gæti þetta verið næstum allt annað en Birgitta 
Haukdal. Utan á kassanum stendur að hann innihaldi 
meðal annars „viðeigandi skart“ enda væri vissulega 
óviðeigandi að láta Birgittu ganga með óviðeigandi skart 
eða skartlausa með öllu. Á kassanum segir líka „Í fyrsta 
sinn á Íslandi“ eins og Birgittu Haukdal dúkkur hafi verið 
í sölu í útlöndum í þó nokkurn tíma áður en þær náðu 
til Íslands.“

Hildur segir bæði brúsann og dúkkuna verða sér 
kærari með tímanum. Hún hlakki til að verja með þeim 
ævinni og draga fram á viðeigandi gleðistundum í fram-
tíðinni. Aðspurð segir hún að listinn yfir aðra slíka hluti 
sem hana langar í sé endalaus, en á honum eru til að 
mynda apaskinnsgalli, neonlitaður krumpusundbolur, 
ljóðabók Silvíu Nætur, sígarettutyggjó og varningur 
merktur Sophiu Hansen. „Svo ef einhver á gamla og 
merkta minjagripi frá lútherskum hjónahelgum sem voru 
og eru haldnar á hótelum víðs vegar um landið má sá 
endilega koma þeim til mín.“

■ EYÐI ÆVINNI MEÐ THOR OG BIRGITTU

Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, 
bindi 1 til 9 eftir Rannsóknarnefnd Alþingis, sem gengur undir nafninu 
Rannsóknarskýrslan í daglegu tali, seldist eins og heitar lummur þegar hún 
var gefin út á vordögum ársins 2010, nánar tiltekið í þúsundum eintaka. 
Þá var skýrslan einnig gerð aðgengileg á netinu fyrir almenning og því alls 
óljóst hversu margir komi til með að passa vel upp á prentuðu eintökin sín, 
enda skýrslan tæplega skemmtilesning og fráleitt í hópi fagurbókmennta, 
þótt lesi megi hana sér til gagns fram og til baka. Í öllu falli er um að 
ræða fyrirtaks minnisvarða um þennan skrýtna tíma í sögu þjóðarinnar og 
eigulegan grip fyrir safnara framtíðarinnar.

Þá væri ekki úr vegi að tryggja sér prentað eintak af skýrslu nefndar 
um ímynd Íslands frá því rétt fyrir hrun árið 2008, þar sem lagt var til 
að kjarninn í ímynd landsins yrði kraftur, frelsi og friður. Nefndin, sem 
forsætisráðherra skipaði, komst einnig að þeirri niðurstöðu að náttúrulegur 
kraftur væri sérkenni Íslands.

■ PRENTUÐU EINTÖKIN AF SKÝRSLUNUM
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Einkabílanúmerin sem meðlimir hljómsveitarinnar Skítamórals létu setja á 
Volkswagen Polo-bifreiðar sínar undir lok tíunda áratugarins, SKÍMÓ 1 til 5, 
eru fyrir löngu orðin dægurmenningargull, enda tók veitingastaðurinn Hard 
Rock þau í sína vörslu og líklegt að þau muni dvelja á rokk- og poppminja-
söfnum um aldur og ævi. Ef bílnúmerin slysast á einhverjum tímapunkti 
í Kolaportið væri gráupplagt að tryggja sér þannig áþreifanlegan hluta af 
poppsögu landsins. Hægara um vik ætti að þó að vera að ná sér í eintak 
af bókinni sem gefin var út um sögu sveitarinnar árið 1998 og hefur farið 
lítið fyrir síðan. Sömu sögu má segja um bókina 100% Nylon, sem kom út 
um kvennasveitina vinsælu í nóvember árið 2004, örfáum mánuðum eftir 
að sveitin var stofnuð eftir áheyrnarprufur á Hótel Nordica. Þessar bækur 
koma væntanlega til með að verða viðlíka fágæti og Saga Hljóma eftir Ómar 
Valdimarsson, fyrsta bókin sem skrifuð var um íslenska dægurtónlist, er í 
dag.

■ BÆKURNAR UM SKÍMÓ OG NYLON

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/H

A
R

I

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



FERÐIR
LAUGARDAGUR  21. JANÚAR 2012

Kynningarblað
Sólarlandaferðir, 
borgarferðir, 
innanlandsflug,  
fjölsótt musteri og 
sakbitnar ánægjustundir.

Íslendingar hafa verið að 
kalla eftir ferðum til Majorka 
síðastliðin þrjú ár og er gaman 

að segja frá því að ferðir þangað 
koma í sölu hjá okkur í næstu 
viku,“ segir Daði Guðjónsson, 
markaðsstjóri Úrvals Útsýnar. 
Boðið verður upp á fjölbreytt úrval 
gistinga beggja vegna eyjunnar, 
allt frá Alcudia á norðurströndinni 
til Palma á suðvesturströndinni. 
Að sögn Daða hefur ekki verið 
flogið til Majorka frá árinu 2008. 
„Ástæðan er sú að markaðurinn 
á Majorka hefur haldið sér betur 
en á Spáni og víðar. Eftirspurnin 
er mikil og því hefur verðið 
lítið sem ekkert lækkað. Eftir 
efnahagshrunið hér heima og 
með krónuna eins og hún er hefur 
einfaldlega verið of dýrt að fljúga 
til Majorka,“ segir Daði. Hann 
segir markaðinn þó vera farinn 

að jafna sig. „Eins voru aðilar ytra 
tilbúnir til að koma til móts við 
okkur. Þeir vilja halda íslenskum 
ferðamönnum inni og voru farnir 
að sakna okkar eins og við þeirra.“

Áfram verður flogið til Almería 
á suðausturhorni Spánar en 
þangað var farið með f yrstu 
Íslendingana í fyrra. „Það gafst 
afar vel og við höldum ótrauð 
áfram, en Almería er f lottur 
kostur fyrir þá sem vilja fá mikið 
fyrir peninginn,“ segir Daði. „Þá 
bjóðum við ferðir til Tenerife að 
vanda en þaðan kemur landinn 
alltaf glaður og ánægður. Eins 
má nefna smábæinn Albir sem 
er nærri Benidorm. Þetta er 
tilvalinn fjölskyldustaður þar 
sem ríkir friður og ró og eru nýir 
og spennandi gistimöguleikar á 
boðstólnum. Steinsnar frá bænum 
eru svo skemmtigarðurinn Terra 

Mitica og listamannaþorpið Altea 
svo dæmi séu nefnd.

Borgar ferðir eru eins og al-
kunna er vin sælar að vori og 

hausti og segir Daði eftir spurnina 
að aukast. „Fólk er ekki endilega 
að sækjast eftir því að fara til 
borga sem eru í alfara leið heldur 
að upp lifa eitthvað nýtt. Í því 
skyni bjóðum við ferðir til Zagreb, 
höfuð borgar Króatíu, Ljubliana, 
höfuð borgar Slóveníu, Dublin, 
höfuð borgar Írlands og Brighton 
á suður strönd Englands. En hverir 
sækja í svona ferðir? Það eru ein-
staklingar og minni hópar, jafnvel 
fyrirtækjahópar og saumaklúbbar.  
Þetta er ekki endilega fólk sem 
ætlar sér að versla, þó að það 
geri það vissulega líka, heldur 
fólk sem vill drekka í sig sögu og 
menningu borganna og nýta sér 
margir tilboð um skoðunarferðir 
með íslenskum fararstjórum í því 
sambandi. Nánari upplýsingar um 
ferðir Úrvals Útsýnar er að finna á 
www.urvalutsyn.is

Majorka aftur á kortið
Vor og sumarvertíðin er hafin hjá Úrval Útsýn og að vanda er boðið upp á nýjungar í bland við gamalgróna áfangastaði. 
Meðal nýjunga er beint flug til Majorka en það hefur ekki staðið Íslendingum til boða frá hruni. 

Daði segir marga huga að sólarlanda- og 
borgarferðum um þessar mundir.

Eftirspurnin á Majorka hefur ekki minnkað þrátt fyrir efnahagsþrengingar í heiminum og því hefur verðið verið of hátt fyrir íslenskan markað undanfarin ár. Með hagstæðum 
samningum er eyjan nú komin á kortið á ný.

SKÍÐAFERÐIR Í ÖLPUNUM 
ERU ÆVINTÝRALEGAR
Á hverju ári fara þúsundir Ís-
lendinga í skíða ferðir í Alpana. 
Gott veður, nægur snjór, frábærar 
brekkur, ítölsk matar gerð og 
skemmti legur félags skapur í 
heil næmu fjalla lofti er upp lifun 
sem allir ættu að njóta. Skíða-
áfanga staðir Úrvals Útsýnar eru 
Selva Val Gardena og Madonna di 
Campiglio á Ítalíu, en þar eru ein 
glæsi legustu skíða svæði heims 
og hafa verið vin sælustu skíða-
áfanga staðir Ís lendinga undan-
farin ár. Brott farir eru í febrúar í 
beinu leigu flugi til Verona og því 
hver að verða síðastur að bóka!

SKEMMTISIGLINGAR  
FLJÓTANDI LÚXUSHÓTEL
Tilhugsunin um fljótandi lúxus-
hótel sem líður á milli áfanga-
staða er freistandi. Í skemmti-
siglingu vaknar fólk daglega á 
nýjum og spennandi áfangastað. 
Dýrindis matur er í boði allan 
daginn og langt fram á nótt og 
um borð er ótrúlega margt til 
skemmtunar. Úrval Útsýn er með 
samning við stærstu skipafélög 
heims og selur fjölbreyttar ferðir 
sem henta öllum. 

AÐRAR SPENNANDI 
FERÐIR Á VEGUM 
ÚRVALS ÚTSÝNAR

Verð frá:

98.153 kr.
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í viku 
á  Hótel Pierre Vacances í íbúð með 2 
svefnherbergjum. Brottför: 19. júní.

í M ð ð ó íFalda perlan í Miðjarðarhafinu, sem sló í gegn
ssíðasta sumar hjá íslenskum ferðamönnum, er 
komin aftur í sölu! Sólríkar strendur, hvítkölkuð 
hús og seiðandi flamenco-tónlist.g

Spánn, Andalúsía

ALMERÍA
Falda perlan í Miðjarðarhafinu

LÁGMÚLA 4  108 RVK
SÍMI 585 4000 
URVALUTSYN.IS

Ferðaskrifstofa

Sumar 2012
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Farðu á spilavíti í Las Vegas
Í syndaborginni Las Vegas í 
Bandaríkjunum leyfir fólk sér ým-
islegt sem það ekki gerir heima hjá 
sér. Borgin er þekkt fyrir ofdekur. 
Þar er að finna fleiri spilavíti en 
í nokkurri annarri borg heims-
ins og þar eru fimmtán af tuttugu 
stærstu hótelum jarðar. Orðatil-
tækið „what happens in Vegas, 
stays in Vegas“ á hér vel við. 

Reyktu eins og Egypti í Kaíró
Vatnspípan shisha er allsráðandi í 
Egyptalandi þar sem sjá má karl-
menn á hverju götuhorni blása 
reyk um nef og munn. Það er eitt-
hvað heillandi við þetta apparat 
sem oft á tíðum er mikið skreytt. 
Að prófa slíka pípu á einu af fjöl-
mörgum kaffihúsum Kaíróborg-
ar er fullkomin leið til að bragða á 
egypskri menningu. 

Borðaðu á Ramadan
Þeir sem ekki eru múslimar þurfa 
ekki að fasta á Ramadan þó þeir 
heimsæki land þar sem íslamstrú 
ríkir. Hins vegar getur verið örð-
ugleikum háð að finna einhvern 
veitingastað sem er opinn. Veit-
ingahús og búðir virðast öll lokuð. 
Gott ráð er að leita að búð þar sem 
dagblöð hylja gluggana. Nokkr-
ar líkur eru á að inni fyrir sé að 
finna kaffihús þar sem fólk situr, 
drekkur kaffi og fær sér snarl. 

Gistu eins og konungborinn
Raj-höllin í Jaipur var byggð árið 
1727. Þar er að finna bogagöng, 
gulli skreytt loft, baðherbergi úr 
marmara, húsgögn úr fílabeini og 
kristalsljósakrónur. Höllin er í dag 
hótel þar sem gestum líður eins 
og kóngafólki. Þeir sem hafa nóg 
á milli handanna gætu til dæmis 

pantað Shahi Mahal-svítuna sem 
kostar 40 þúsund dollara nóttin en 
þar er að finna einkasundlaug og 
spa, auk þess sem þar eru þjónar 
ef þú skyldir hafa skilið þína eftir 
heima. 

Stíflaðu kransæðarnar
Veitingastaðurinn Heart Attack 
Grill hefur eitt motto: „Taste worth 
dying for“ sem útleggst á íslensku, 
bragð sem deyja má fyrir. Af-
greiðsludömurnar eru klæddar 
eins og hjúkkur og bera fram rétti á 
borð við „fjórfalda hjáveituborgar-
ann“ sem í eru um 8.000 hitaeining-
ar. Ef gestir ná að klára slíkan borg-
ara aka hjúkkurnar viðkomandi út 
í hjólastól. 

Bragðaðu himneskan rétt
Á veitingastaðnum Mezzaluna 
í Bangkok getur þú pantað einn 
dýrasta eftirrétt heims. Hann 
ber heitið „The Chocolate Varia-
tion“ og kostar hann 640 dollara. Í 
eftirréttinum er Madagascar súkk-
ulaðikaka með jarðarberja-súkk-
ulaði frauðbúðingi, skeiðfylli af 
kampavínssorbet og crème brulée 
með flögum af trufflusveppi. Allt 
þetta er borið fram á diski með ætu 
gullnu laufi. Með þessu fylgir svo 
glas af hinu sjaldgæfa víni Moyet 
Très Vieille Grande No 7.

Súptu á eins og hirðingi
Þeim sem á leið um mongólsku 
steppurnar og er boðið inn í tjald 
hirðingja verður líklega boðið að 
smakka á hinum klassíska airag. 
Um er að ræða landabrugg úr gerj-
aðri kaplamjólk. Drykkurinn er 
svolítið súr og allar líkur á að menn 
verði ansi fullir enda ætlast til þess 
að drukkið sé nokkuð ríf lega af 
þessum görótta drykk. 

Sakbitin 
skemmtun
Lonely Planet hefur tekið saman nokkra hluti sem 
ferðamenn leyfa sér á ferðalögum sínum. Svokallaðar 
„guilty pleasures“ eða sakbitnar ánægjustundir. 

Náð í merarmjólkina.Hamborgaraskrímsli.

Egypskur maður með vatnspípu.Viva Las Vegas.

Við höldum upp á tuttugu 
ára afmæli Heimsferða 
með því að auka framboð 

á ferðum,“ segir Tómas J. Gests-
son, framkvæmdastjóri Heims-
ferða, glaðlega. Hann nefnir Bill-
und á Jótlandi í Danmörku sem 
nýjan áfangastað. „Flugvöllurinn 
í Billund er við hliðina á Legolandi 
og þaðan liggja leiðir til allra átta,“ 
bendir hann á. 

Ferðir til nokkurra staða verða 
endurvaktar hjá Heimsferðum. 
Þar á meðal til hinnar vinsælu 
eyju Majorku. „Við endurnýjum 
líka kynnin við Tenerífe og verð-
um með ferðir þangað allan árs-
ins hring,“ upplýsir Tómas. Hann 
segir Heimsferðir auk þess bjóða 
flug til Alicante í sumar á góðu 
verði. „Við byrjuðum að auglýsa 
Alicante á Þorláksmessu og höfum 
fengið ótrúlega góð viðbrögð. Því 
höfum við sett inn aukaferðir 
þangað og erum að spá í fleiri sem 
ná lengra fram á haustið.“

Af áfangastöðum í sérferð-
um nefnir Tómas þýsku borg-
ina Dresden og portúgölsku 
eyjuna Madeira og af borgum 
sem Heimsferðir f ljúga til í vor 

telur hann upp Barselónu, Prag, 
Búdapest, Ljubljana og Sevilla. „Í 
tengslum við ferð til Búdapest 27. 
apríl verður boðið upp á spenn-
andi ferð til Vínarborgar enda er 
bara um tveggja stunda akstur 

þar á milli. Í Vínarborg verð-
ur gist í tvær nætur, þaðan farið 
til Bratislava í Slóvakíu og Györ í 
Ungverjalandi, gist þar aðrar tvær 
nætur og í lokin er kynnisferð um 
Búdapest.“ 

Taka afmælisárið 
með trukki
Heimsferðir fjölga ferðum sínum á nýju ári. Endurvekja Majorku og Tenerífe, bæta 
Billund við og bjóða upp á spennandi Vínarferð í tengslum við flug til Búdapest. 

Schönbrunn í Vín er glæsileg bygging með fögrum garði umhverfis.

Vikuferð 11.04.–18.04. 2012. Fimm golfdagar ásamt mat og kvöldskemmtun. 
Lokakvöld með veglegri verðlaunaafhendingu og  stórtónleikum með fyrirliðunum 

Stebba Hilmars og Eyfa.

Léttleikandi golfferð til Spánar ásamt 
þátttöku í Costablanca Open golfmótinu, 
ærlegri skemmtun og tónleikum með 
Stebba & Eyfa.

Stebbi & Eyfi verða fararstjórar ferðarinnar og um leið fyrirliðar sinna liða 
í Icelandic Open golfmótinu. Hópnum verður skipt upp í tvö lið sem keppa 
innbyrðis alla daganna. Einnig verður keppt í parakeppni (Betri Bolti)þar 
sem samanlagt skor alla daganna með tilliti til forgjafar ræður úrslitum.
Icelandic Open er 4ra daga mót og spilaðar 72 holur á eftirfarandi 
völlum:

Fyrsta daginn verður þó sjálfsætt upphitunarmót á Campoamor 
með „Texas Scramble“ fyrirkomulagi svona rétt til að koma golfurum 
á bragðið eftir lítið golf um veturinn. 

Mótsstjóri verður Þórður Ingason alþj.  golfdómari. 

Verð frá aðeins kr. 165.900,- og innifalið:
Flug með Icelandair og flugvallarskattar
Gisting m.v. 4 í hótelíbúð á Playa Marina strandhverfinu Cabo Roig
Allt golf í 5 daga
Allur matur og skemmtun 4 kvöld
Flugvallarakstur og akstur til og frá golfvöllum
Íslensk fararstjórn
30 min kennsla hjá Ívari Haukssyni og fyrirlestur 
Lokahóf og stórtónleikar með Stebba & Eyfa

Verð án gistingar 
kr. 149.900,-

Spilaðir 2 hringir Spilaður 1 hringur Spilaður 1 hringur

Frekari upplýsingar um ferðatilhögun á www.costablanca.is. 
Fyrirspurnir eða pantanir á bjarni@costablanca.is eða í 6621447

Takmarkað sætaframboð



ÚTSÖLUVERÐ 
118.930.-

ÚTSÖLUVERÐ 
216.000.-

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

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI   20-50% AFSLÁTTUR

ACE tungusófi
Stærð: 240x157

Verð:169.900,-

GOTCHA horn/tungusófi
Stærð: 302x213x152

Verð:288.000,-

ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSSSSSSSSSSSSSSSÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ  ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚTTTTTTTTTTSSSSSSSSSSSSÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖLLLLLLLUUUUUUUVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
55558888...11111111111110000000000000000000000...-----------55888.1111111111000000000000000.------

BBBooooooorrððð - HHHHHHHvvvííííííííííííttttttttttttttttttt hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhááááááááááággggggggllllllaaaaaaaannnnnnnnssssssssssBoooorð - HHvííítttttt hhháágggllaannsss
SSSttttttttæææææææærrrrrrrrððð::: 1111111888888888000xxxxxxxxxx11111111000000Stttæææærrrrð: 11118880xxxx11100

VeeeeeVeeerðrðrðð::::::Veeee ðrðrðð::8883333333333333....000000000000000000000000000000000,,-83333...000000000000,-

-30%

TV skenkur - natural eik
Breidd: 183cm  Verð: 99.900,-  

ÚTSÖLUVERÐ  79.920.- 

-20%

-25%

GOTCHA hornsófi
Stærð: 280x190   Verð: 258.000,-   

ÚTSÖLUVERÐ: 193.500,-

MERCURY tungusófi
Stærð: 290x165  Verð: 249.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 187.425,-

-25%

Skenkur - Dökk eik 
Stærð: 150 cm

Verð: 129.900,-   ÚTSÖLUVERÐ: 97.425,-

ÚTSÖLUVERÐ 
97.930.-

Stækkanlegt borð
Dökk eik  Stærð: 160(248)x100

Verð: 139.900,-

-25%

-30%

-30%

-20%

SCARLETT Tungusófi
Stærð: 310x180 Verð: 244.000,-

ÚTSÖLUVERÐ  195.200.-

ATH! BREYTANLEGUR Í
3JA SÆTA SÓFA OG SKEMIL

-25%

KANSAS Leðurstóll
Verð: 16.900,-   

ÚTSÖLUVERÐ: 11.830,-

-30%
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Í gegnum Ferð.is er leikur einn 
að skipuleggja draumaferðina,“ 
upplýsir Björn Guðmundsson, 

sölu- og markaðsstjóri Ferð.is.
Hann segir ferðaskrifstofuna 

svara kalli neytenda eftir ódýr-
um og öruggum kosti í skipulagn-
ingu ferðalaga, og með einföldu en 
skilvirku þjónustustigi sé hægt að 
bjóða ferðamönnum einstaklega 
hagstæð kjör. 

„Ferð.is er ferðaskrifstofa með 
öllum tilskildum leyfum og trygg-
ingum, og því frábrugðin öðrum 
bókunarsíðum. Í gegnum hana er 
í senn skemmtilegt og auðvelt að 
skipuleggja ferðalög; viðskipta-
vinir velja einfaldlega áfangastað 
sinn, brottfarardag og heimkomu-
dag, og ganga frá kaupunum á net-
inu,“ útskýrir Björn.

Í boði eru pakkaferðir, en einnig 
flug, hótel og bílaleigubílar. 

„Við bjóðum fjölbreytt úrval 
áfangastaða en sólarlandaferð-
ir eru áberandi fram til vorsins,“ 
segir Björn og nefnir Portúgal sem 
einn af aðaláfangastöðum Ferð.is 
á sumri komanda, en þangað hefst 
vikulegt flug frá 22. maí.

„Algarve-hérað er þekkt fyrir 
klettóttar strendur, hvítan sand og 
mikla veðursæld. Þar getur engum 
leiðst í fríinu því hvarvetna blasir 
við úrval afþreyingar og skemmt-
unar, eins og fyrsta flokks golfvell-
ir, tívolí, vatnagarðar og sædýra-
garðar,“ upplýsir Björn og bætir 
við að í Algarve bjóðist úrval gisti-
staða við allra hæfi.

„Fyrir fjölskyldufólk mælum við 
sérstaklega með Adriana Beach 
Club-hótelinu. Það er notalegt og 
líflegt smáhýsahótel með öllu inni-
földu, og einnig gnótt fjölskyldu-
herbergja í boði. Hótelið stend-
ur aðeins 300 metra frá ströndun-
um Praia da Falesia og Praia dos 
Tomates. Í Albufeira mælum við 
svo með Hótel Odnamar sem er 
íslenskum ferðalöngum að góðu 
kunnugt,“ segir Björn.

Ferð.is verður einnig með viku-
legt flug til Alicante á Spáni frá 28. 
mars til miðs októbers.

„Það hentar íslenskum sumar-
húsaeigendum í Alicante einkar 
vel, en einnig er stutt í ferða-
mannabæina Benidorm, Albir og 
Calpe.“

Ódýrari 
drauma-
ferðir
Ferð.is er ný ferðaskrifstofa 
á netinu. Þar gefst Íslend-
ingum kostur á ódýrum 
ferðum án þess að slakað sé 
á kröfum um öryggi, 
þjón ustu og góðan aðbúnað. 

Adriana Beach Club-hótelið á Algarve er vinsæll valkostur fjölskyldufólks sem kýs notalegheit í smáhýsum og líflega afþreyingu í sundlaugargarðinum, en hótelið stendur einnig skammt frá ströndinni. 

Ferð.is flýgur til Portúgal með Icelandair. ferð.is
sími 570 4455

Flug fram og til baka með flugvallarsköttum. 

fljúgðu  ferð.is er íslensk ferðaskrifstofa sem 
einungis er starfrækt í gegnum netið. 
Íslendingum gefst með ferð.is kostur á að 
kaupa ódýrar ferðir á netinu án þess að 
slaka á kröfum um öryggi, þjónustu og 
góðan aðbúnað.

Portúgal 
í sumar

ekki salta 
sumarfríið! 

Beint vikulegt 
flug í allt 
sumar 
frá 8. maí

Skelltu þér til Portúgal 
í sumar á toppverði. 

*Fyrsta brottför er 8. maí og næsta 22. maí, upp frá því er flogið vikulega

Ný ferðaskrifstofa á netinu
ferð.is

fyrir
  minna

Verð frá 93.515 kr. 

Flug og gisting
Ondamar Hotel  
22. - 29. maí. 

Á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 
1 svefnh. Innifalið: Flug, skattar og gisting. 
Verð m.v. 2 í stúdió frá 100.191 kr. 

Á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í þríbýli.
Innifalið: Flug, skattar og gisting með öllu inniföldu. 
Verð m.v. 2 í tvíbýli frá 136.370 kr.

Algarve Algarve Algarve

Verð frá 116.990 kr. 

Flug og gisting
Adriana Beach Club
Allt innifalið!  22. - 29. maí  

Verð frá 77.700 kr. 
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10. júlí



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

Sýningin Sæborgin:  Kynjaverur og ókindur verður 
opnuð í Gerðarsafni í dag. Þemað eru sæborgir í íslenskri 

myndlist auk þess sem sýnd verða myndbönd Bjarkar Guð-
mundsdóttur, gripir og bækur frá Nexus, Star Wars-leikföng, 
ljósmyndir og myndbönd frá CCP og stoðtæki frá Össuri.

Af hverju D Lux 1000?

Eins og náttúran hafði í hyggju

Áríðandi tilkynning! D vítamín birgðir 
Íslendinga eru í lágmarki nú í skammdeginu
DLUX1000 er byltingarkennt D-vítamín í munnúðaformi
Tryggir hámarksnýtingu !

magnaða
sólarvíta-

mínið

D vítamín til daglegra nota
Hentar öllum aldri
Náttúrulegt piparmyntubragð

3
   mánaða
skammtur

Innflutningsaðili:

Tösku og hanskabúðin    Skólavörðustíg 7    101 Reykjavík    Sími 551 5814    www.th.isstíg 7    101 Reykjavík    Sími 551 5814   www.th.is

INNRÉTTINGATILBOÐ
Glæsilegar danskar 
innréttingar í hæsta 

gæðaflokki

www.friform.is

VARANLEG VERÐLÆKKUN
OG20% VIÐBÓTARAFSLÁTTURG
15% 

Þóra Tómasdóttir um einsleitar myndir af konum í fjölmiðlum, móðurhlutverkið og spennandi nám.

Þ
óra Tómasdóttir var ráðin ritstjóri tímaritsins 
Nýs lífs í fyrra og er óhætt að segja að kúvend-
ing hafi orðið á efnistökunum. Fjölbreytileikinn 
ræður ríkjum þar sem alls kyns ólíkar konur 

stíga fram í sviðsljósið og deila reynslu af áhugaverðum 
og oftar en ekki óhefðbundnum hlutum. Sjálf segist Þóra 
vilja gera tímarit sem endurspegli breiðari samfélags-
hóp. Tímarit sem hún læsi sjálf.

„Ég hef oft sagt að sýna þurfi fleiri hliðar á konum 
í fjölmiðlum og kalla til nýja og ferska viðmælendur. 
Íslenskar konur eru að gera fullt af spennandi hlutum; 
þær eru vel gefnar, lesnar, menntaðar, á bólakafi í 
atvinnulífinu og barnauppeldi og hafa tekist á við 

3

Pönkari í mér
NÁMSAÐSTOÐ

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

Öll skólastig - Réttindakennarar
Nemendaþjónustan sf     www.namsadstod.is    s. 557 9233



Kynning

Kynning

Ýmiss konar ávinningur  þykir vera af iðkun jóga og meðal annars hefur 
það nýst kylfingum til að auka færni sína í íþróttinni. Hægt er að sækja 
jóganámskeið sem leggja áherslu á golf þar sem kenndar eru æfingar 

sem bæta sveifluna, auka úthald, minnka líkur á meiðslum og fleira.

Vissir þú …
● að sumir jógar æfa ekki á fullu eða nýju tungli? Ástæðan er sú að þeir 

telja að tunglið hafi áhrif á vatnið í líkama okkar á svipaðan hátt og það 
hefur áhrif á sjávarföll. Þannig hafi tunglið líka áhrif á tilfinningar 
okkar.

● að sumir jógar æfa ekki á laugardögum? Ástæðuna er að leita til 
þess að laugardagur, Saturday eða Saturn‘s day, er talinn vera dagur 
plánetunnar Satúrnusar. Þessi pláneta á að vera þekkt fyrir að vera 
sundrandi og villt.

● að margir jógar borða ekki kjöt? Það er rakið til þess að kjöt er dautt 
og því enginn lífskraftur í því. Þar sem jóga er ætlað að auka Prana 
(lífskraftinn) gerir kjöt lítið til þess og hefur jafnvel öfug áhrif. 

● að Ujjayi-öndunin eða haföndun er mjög mikilvæg í jóga? Þegar hún 
er gerð rétt kemur hún úr aftasta hluta hálsins og hljómar svipað og 
Darth Vader úr Stjörnustríði.

● að árið 2008 stunduðu 16 milljónir Bandaríkjamanna jóga og eyddu 
5,7 milljörðum dollara í dót sem tengist sportinu?

● að jóga er talið geta aukið fullnægingu þar sem jóga styrkir vel 
grindarbotninn?

● að bær í Georgíu í Bandaríkjunum bannaði jóga árið 1990?
● að fjölmennasti jógatími heims samkvæmt heimsmetabók Guinnes var 

haldinn á Indlandi árið 2005. 29.973 nemendur frá 362 skólum tóku þátt 
í jógaæfingum í 18 mínútur.

● að lengsta jógamaraþon karlmanns varði í 29 klukkutíma og fjórar 
mínútur? Það var Michael Schwab frá Austurríki sem setti metið í 
Vín 2009.

● að lengsta jógamaraþon konu varði í 32 klukkutíma? Það var Yasmin 
Fudakowska-Gow frá Kanada sem setti metið í Quebec í Kanada árið 
2010.

Skondnar stað-
reyndir um jóga

Líkamsræktarstöðin Reebok 
fitness opnaði í Holta görðum 
11. nóvember á síðasta ári. 

Þar er boðið upp á mikið úrval 
hóptíma og nutu hot jóga-tímarnir 
strax mikilla vin sælda. Þeir eru 
nú í boði níu sinnum í viku ásamt 
þremur hefð bundnum jóga-
tímum. „Þá bjóðum við upp á hot 
balance sem fer líka fram í heitum 
sal. Þar eru gerðar hægar styrktar- 
og jógaæfingar með lóðum og eru 
tímarnir hugsaðir fyrir þá sem 
vilja taka enn meira á því,“ segir 
Guðríður Erla Torfadóttir, eða 
Gurrý eins og hún er kölluð, sem 
meðal annars kennir hot jóga á 
stöðinni.

Rebook fitness er 3.700 fer-
metrar að stærð. Þar eru fimm 
stórir hóp tíma salir, þar af einn 
hjóla salur með yfir 100 hjólum, 
stór hot jóga- salur og þrír þrek-
salir. „Hot jóga-salurinn er um 
það bil 160 fermetrar og tekur allt 
að 80 manns. Hann er frábrugðinn 
öðrum sölum þar sem hot jóga 
er kennt að því leyti að loftið 
endurnýjast á tíu mínútna fresti. 
Þar er því alltaf ferskt loft og 
finnst fólki sem hefur prófað hot 
jóga annars staðar þetta mikill 
munur,“ segir Gurrý. 

Hún segir al ls k y ns fólk 

sækja tímana. „Þetta er allt frá 
kyrrsetufólki, sem þarf að liðka 
sig, til íþróttamanna sem þurfa 
að teygja á móti hörðum æfingum. 
Hvort heldur sem er segist fólk 
fljótt finna mikinn mun. Hitinn 
gerir það að verkum að það kemst 
dýpra í stöðurnar og jafnvægið er 
fljótt að koma.“ Gurrý segir marga 
verða háða hot jóga. „Fólki líður 
svo vel eftir svona heita tíma að 
það kemur aftur og aftur.“

Allur tækja búnaður í Reebok 
Fitness kemur frá GÁP, þar á 
meðal allar jóga tengdar vörur. 
„Þetta eru meðal annars jóga-

dýnur, teppi, belti, kubbar og jóga-
handklæði svo dæmi séu nefnd en 
fáir sölu aðilar á Íslandi hafa jafn 
breitt úrval af jóga vörum,“ segir 
Gurrý. Hún segir kubbana góða til 
stuðnings fyrir þá sem eru óvanir 
jóga og beltin sömuleiðis en 
þau eru notuð til að stytta vega-
lengdina sem þarf til að komast í 
tilteknar stöður. Jógahandklæðin 
eru svo sérstaklega hentug í hot 
jóga en þar er farið fram á að 
þátttakendur séu með handklæði 
ofan á dýnunni. „Undir þeim 
eru plastbólur sem heldur þeim 
stöðugum á dýnunni og því 

engin hætta á að fólk renni til í 
æfingunum,“ segir Gurrý. 

Hún segir stöðinni hafa 
verið afar vel tekið og efast ekki 
um að gott tíma úrval og ótrúl-
egt verð hafi þar mikið að segja. 
„Mánaðaráskrift kostar 2.990 
krónur og fyrir það fæst að-
gangur að full komnum 
tækja sal og öllum 
hóp t í mu m. Fól k 
skráir sig í áskriftina 
á netinu og bókar 
sig fyrirfram í tíma. 
Þannig getur það 
gengið að sínu plássi 
vísu  og kemur ekki 
að fullum sal. Það 
er því hægt að panta 
sér tíma í hot jóga 
eða a n nað með 
margra daga fyrir-
vara og skipu leggja 
þannig vikuna. Þá 
er enginn bindi tími 
og er hægt að segja 

upp áskriftinni hvenær sem er.“ 
Gurrý segir líka hægt að skrá sig í 
mánaðar áskrift og bóka sig í tíma á 
staðnum. „Við erum með tölvur og 
iPad í and dyrinu og ef fólk lendir 
í vand ræðum er alltaf einhver á 

staðnum til að að stoða.“

Auðvelt að verða háður hot jóga
Líkamsræktarstöðinni Reebok fitness hefur verið vel tekið en þar fer saman lágt verð og mikið tímaúrval. Þar er meðal annars sérútbúinn hot 
jóga-salur með fyrirtaks loftræstingu og góðum tækjabúnaði.

„Loftið í hot jóga salnum endurnýjast á tíu mínúna fresti. Þar er því alltaf ferskt loft og 
finnst fólki sem hefur prófað hot jóga annars staðar þetta mikill munur,“ segir Gurrý.

Eins og jóga hefur verið og 
er kynnt getur það valdið 
gífurlegum mis skilningi. 

Þannig snýst á stundun jóga 
ekki um að verða liðugur eins og 
stundum er haldið fram heldur 
að ná and legu jafn vægi, koma 
jafn vægi á öll kerfi manns-
líkamans og lifa lífinu í meiri sátt 
við sjálfan sig og um hverfi sitt,“ 
útskýrir Guðmundur Pálmars-
son, jógakennari á Yogastöðinni 
Heilsubót að Síðumúla 15.

Að ha ns á l it i er t i lvera 
fullorðinna orðin svo f lókin og 
marg breyti leg að þeir hafa ein-
hvers staðar á lífs leiðinni glatað 
eðlis lægri gleði og jafn vægi. Á 
Yoga stöðinni Heilsu bót sé lagt upp 
úr því að endur heimta þessa mikil-
vægu þætti í lífi hvers og eins.

„Við kennum iðkendum ein-
beitingu, hreyfingu og öndun á 
sér  stakan hátt sem gerir þeim 
kleift að færa jafn vægi milli 
hugar, öndunar og líkama. Djúp 
öndun án spennu eykur súrefnis-
flæði til allra líf færa líkamans, 
þar á meðal til heila og mænu og 
fyrir vikið er orka okkar jafnari í 
dag legu lífi. Við vinnum mikið 
með hrygginn, sem er ásamt 
mænunni eitt af mikil vægustu 
líf færum líkamans, með það 
fyrir augum að binda enda á 
hvers kyns verki sem tengjast 

honum og fyrir þær sakir upp lifa 
iðkendur meiri vellíðan.“

Guðmundur segir að í jóga 
sé mikil vægt að leiða hugann 
að hverri hreyfingu, hverri at-
höfn til að þjálfa ein beitinguna. 
Þegar það náist upp lifi iðkendur 
mikla innri ró. „Jóga ástundun af 
þessu tagi gerir iðkandann með-
vitaðan um sjálfan sig og um-
hverfi sitt sem er grunn skrefið í 

átt að hamingju ríku lífi, þar sem 
vanda málin verða til út af hugl-
ægu ástandi okkar, ómeðvituðu 
ástandi, í daglegu lífi.“

Hann getur þess að í Heilsu-
bót sé áhersla á að ná persónu-
legu sam bandi við nemendur 
svo öl lum l íði sem best. 
„Okkar mottó er að að laga jóga 
að ein staklingnum en ekki 
einstaklinginn að jóga.“

Grunnur að góðu lífi
Með ástundun jóga er hægt að öðlast hamingjuríkt líf sem byggir meðal annars á 
innri ró og andlegu jafnvægi. Á Yogastöðinni Heilsubót er áhersla lögð á þá 
aðferðafræði. 

Talia Freeman og Guðmundur Pálmarsson taka vel á móti gestum í Heilsubót. 
MYND/VALLI

Jógahandklæðin eru sett 
ofan á jógadýnurnar til 

að gæta fyllsta hrein-
lætis. Undir þeim er 

gúmmí sem heldur þeim 
stöðugum á dýnunni og 

því engin hætta á að fólk 
renni til í æfingunum.

Lengsta jógamaraþon konu varði í 32 klukkutíma.



Framhald af forsíðu

Íþróttahátíðin  Reykjavik International Games eða Alþjóðlegu Reykjavíkurleikarnir 
eru haldnir um helgina. Keppt er í sextán íþróttagreinum og 400 erlendir gestir taka 
þátt ásamt um 2.000 íslenskum íþróttamönnum. Heimasíða leikanna er www.rig.is

Laugavegi 63 S: 551 4422

 

FISLÉTT DÚNÚLPA
FLOTT FYRIR SKÍÐIN 

OG ALLA ÚTIVIST, 
3 LITITR

KYNNINGARTILBOÐ 
29,900.-

NÝTT

Skoðið sýnishornin á laxdal.is

LOKSINS KOMIN 
NÝ SENDING

af vinsælu kuldaskónum 
með mannbroddunum

Dömu og herraskór 
Verð kr. 24.000

alls konar mót læti í lífinu. Þær 
láta því ekki bjóða sér eins leitar 
glans myndir sem er hyglað fyrir 
að vera prúðar. Þetta eru vand-
látar konur sem vilja krefjandi 
lesefni. Nýtt líf í núverandi mynd 
er ætlað þeim.“

Þóra segir ekki þar með sagt 
að umfjallanir um út lit, tísku og 
hönnun sem hafa fengið sinn skerf 
af at hygli í Nýju lífi muni hverfa úr 
tíma ritinu. Enda þyki konum alveg 
jafn gaman að lesa um þau og þjóð-
félags málin. Eitt úti loki ekki endi-
lega annað. „Framsetningin skiptir 
hins vegar höfuðmáli. Mér finnst 
alveg hægt að fjalla á vitrænan 
og gagnrýninn hátt til dæmis 
um tísku. Satt að segja getur 
verið krefjandi blaðamennska að 
fylgjast með henni. Hins vegar er 
alltof mikið af innantómu lesefni í 
boði fyrir konur.“ 

En bendir lestur ekki einmitt 
til að gríðarleg eftirspurn sé eftir 
slíku efni? „Þó að froðuefni sé 
mikið lesið á Netinu þar sem það 
er frítt er ekki endilega víst að fólk 
fari út í búð og kaupi sér tímarit 
um slíkt efni. Ef markmiðið er að 
miðla vandaðri blaðamennsku um 
tísku og þjóðmál sem skilur eitt-
hvað eftir sig, þá er hæpið að stæla 
efni af erlendum heimasíðum.“

Með Nýju lífi tekst Þóra í fyrsta 
sinn á við ritstjórastarfið en hún 
hefur starfað við fjölmiðla í ein tíu 
ár, meðal annars á Fréttablaðinu 
og í Kastljósinu. Hún segist hafa 
haft brennandi áhuga á fjölmiðlum 
frá því að hún man eftir sér sem 
varð meðal annars til þess að hún 

menntaði sig seinna í heimildar-
myndagerð við Nordisk Institutt 
for Scene og Studio í Noregi. „Þetta 
umhverfi á bara rosalega vel við 
mig. Og mér hefur þótt jafn gaman 
að starfa í sjónvarpi, útvarpi eða 
á prentmiðli. Allt gengur þetta jú 
út á að miðla sögum og gagnrýnni 
hugsun,“ útskýrir hún.

Þóra er einmitt þekkt fyrir að 
hafa sterkar skoðanir á mönnum 
og málefnum. Hún fellst fúslega á 
það þegar það er borið upp á hana 
og hlær. „Ég hef alltaf verið svo-

lítill pönkari í mér. Mér er eðlis-
lægt að rýna í hlutina. Þannig að 
ég er ófeimin að fylgja eigin sann-
færingu. Mér finnst líka gaman 
að hafa nóg fyrir stafni þótt ég 
sé kannski ekkert rosalega skipu-
lögð.“

Óhætt er að segja að Þóra þurfi 
ekki að kvarta undan verkefna-
skorti um þessar mundir. Utan 
vinnunnar fer mestur tími í nám í 
menningarstjórnun við Bifröst og 
barnauppeldi. Hún segist hlakka til 
að geta einbeitt sér betur að hvoru 

tveggja nú þegar nýjasta eintak af 
Nýju lífi fer í prentun í dag.

„Ég ætla bara að læra og hafa 
það kósí með dóttur minni og horfa 
á fullt af spennandi myndum. Svo 
ætla ég að koma mér betur fyrir 
á nýja heimilinu, var nefnilega að 
flytja um áramótin.“ Hún hugsar 
sig um. „Heyrðu, láttu það fylgja 
með að ef einhver veit um gott 
stofuborð má hann endilega hafa 
samband.“ Hlær. „Nei, ekkert vera 
að skrifa það.“ 

 roald@frettabladid.is

„Mér er eðlislægt að rýna í hlutina...er ófeimin að fylgja eigin sannfæringu.” segir Þóra. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

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

Mörkinni 6 - Sími 588 5518

.towww.www.
NÆG BÍLASTÆÐI

Útsala - Útsala
allt að 

50% afsláttur
t að alalllltt aðað 

% afsláttur% aafsfsslálátáttttuturur

Verð áður
34.900,- 

Verð nú
17.450,-





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

PROTOCOL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Protocol Assistant 
lausa til umsóknar.
 
Umsóknarfrestur er til 31 janúar 2012. Frekari upplýsingar er að 
finna á heimasíðu sendiráðsins: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html 
 
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the  
position of Protocol Assistant. The closing date for this postion is 
January 31, 2012. Application forms and further information can 
be found on the Embassy’s home page: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html 
 
Please send your application and resumé to:
reykjavikvacancy@state.gov
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Starfssvið:
Uppbygging, áætlanagerð, stjórnun og stefnumótun í samráði við 
stjórn samtakanna. Í starfinu felst yfirumsjón og ábyrgð á öllum 
viðskiptum og samskiptum við aðildarfélaga, viðskiptavini og 
fjölmiðla. 
Framkvæmdastjóri  RR heyrir undir stjórn Ráðstefnuborgarinnar 
Reykjavíkur og stýrir daglegum rekstri skrifstofunnar. 
Framkvæmdastjóri er ábyrgur fyrir og stýrir öflugum 
markaðsaðgerðum, sem stuðla að því að auka fjölda MICE ferða-
manna í Reykjavík og styrkja þar með rekstrargrundvöll greinar-
innar í borginni. Framkvæmdastjóri greinir m.a. tækifæri til að 
sækja  ráðstefnur og aðra alþjóðlega viðburði til borgarinnar og 
byggir upp sterkt net tengiliða innanlands og á helstu markaðs-
svæðum. Viðkomandi  verður  talsmaður félagsins í fjölmiðlum og 
þarf því að eiga gott með að koma fram opinberlega. Áhersla er 
lögð á frumkvæði, metnað og jákvæðni í starfi.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun og a.m.k. fimm ára starfsreynsla sem nýtist 
 í starfi
• Umtalsverð reynsla af alþjóðaviðskiptum og markaðsmálum
• Þekking  á MICE greininni er mikill kostur
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Reynsla af áætlanagerð og rekstri
• Rík ábyrgðartilfinning
• Frjó og skapandi hugsun
• Sveigjanleiki og lipurð í samskiptum 
• Mikil færni í íslensku, talaðri og ritaðri, framúrskarandi 
 enskukunnáttu talaðri og ritaðri. Gott vald á þriðja tungumáli 
 er kostur

Ráðstefnuborgin Reykjavík auglýsir eftir framkvæmdastjóra
Ráðstefnuborgin Reykjavík  (RR) eru nýstofnuð félagasamtök, sem rekin eru af Reykjavíkurborg, fyrirtækjum í ferðaþjónustu og öðrum 
hagsmunaaðilum. Markmið samtakanna er að stórauka vægi ráðstefnumarkaðarins í Reykjavík m.a. með því að koma upplýsingum 
um Reykjavík á framfæri á alþjóðamarkaði og kynna á fjölþættan hátt möguleika í Reykjavík til ráðstefnu- og viðburðahalds. 
Leitað er að öflugum og hugmyndaríkum einstaklingi í starf framkvæmdastjóra sem á auðvelt með að greina viðskiptatækifæri og 
hefur hæfni til að koma þeim í framkvæmd.

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veita Sif Gunnarsdóttir forstöðumaður Höfuðborgarstofu 
í síma 590 1500 og Addý Ólafsdóttir Markaðs- og viðburðastjóri Icelandair 5050 300
Umsóknir skal senda á sif.gunnarsdottir@reykjavik.is 

Mjólkursamsalan ehf. óskar eftir að ráða bifvéla-
virkja með full réttindi sem verkstjóra á 

bifreiðaverkstæði fyrirtækisins í Reykjavík.

Um er að ræða framtíðarstarf við verkstjórn 
og viðgerðir á bílaflota fyrirtækisins.  Krafa er 
um að viðkomandi hafir reynslu af verkstjórn 
og viðgerðum stórra  bíla.  Viðkomandi þarf 
að geta unnið sjálfstætt og hafa góða færni í 
mannlegum samskiptum. 

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá berist í  
netfangið magnusg@ms.is fyrir 27. janúar n.k.  

Mjólkursamsalan ehf er framsækið framleiðslu- og 
markaðsfyrirtæki á sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 
bænda og er eitt stærsta og traustasta matvælafyr-
irtæki landsins. Félagið rekur 5 starfsstöðvar víðsvegar 
um landið. Frekari upplýsingar um fyrirtækið er að finna 
á heimasíðu félagsins www.ms.is.
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Hugbúnaðarprófanir

Leitað er að háskólamenntuðum einstaklingum með reynslu af hugbúnaðarprófunum.

Háskólamenntaðir einstaklingar sem hafa starfað við þróun hugbúnaðar koma einnig vel til greina.

Reynsla af vinnu samkvæmt Agile/Scrum aðferðafræðinni, eða sambærilegum vinnuferlum, er kostur.

ráðgjöf     ráðningar    rannsóknir

Nánari upplýsingar um störfin veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá.

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Við leitum að hugbúnaðarprófurum í nokkur störf hjá öflugum og traustum fyrirtækjum

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN 
ÍSAFIRÐI

TÆKNIMAÐUR
Hafrannsóknastofnunin auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu tæknimanns á útibúinu á Ísafirði. Starfið felst 
m.a. í umsjón og viðhaldi rafeindabúnaðar og neðan-
sjávarmyndavéla. Góð tölvukunnátta nauðsynleg. 
Æskilegt er að umsækjendur hafi próf í rafeindavirkj-
un. Reynsla eða sambærileg menntun kemur einnig 
til greina.

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir sendist Hafrannsóknastofnuninni fyrir 15. 
febrúar nk. Nánari upplýsingar veita Hjalti Karlsson, 
útibúinu á Ísafirði, í síma 575-2300 og Vignir Thor-
oddsen í síma 575-2000.

 
Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun 
landsins á sviði haf- og fiskirannsókna og gegnir auk 
þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og 
verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist 
alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og 
háskóla. Stofnunin rekur fimm útibú, tilraunaeldisstöð í eldi 
sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði 150 
starfsmenn í þjónustu sinni. 
 

Hafrannsóknastofnunin
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík

s: 575 2000

arionbanki.is  — 444 7000

Fjárstýring
Laust starf hjá Arion banka

Arion banki leitar að reynslumiklum sérfræðingii
í verðbréfamiðlun til starfa innan fjármálasviðs
bankans. Við leitum að hæfileikaríkum
einstaklingi sem hefur metnað til að takast 
á við krefjandi verkefni. i

Helstu verkefni
Viðskipti með skráð verðbréf fyrir hönd bankans 
Umsjón með viðskiptavakt hlutabréfa og skuldabréfa
Þátttaka í frumútboðum verðbréfa
Greining á nýjum fjárfestingakostum

Hæfniskröfur
Háskólanám í viðskiptafræði, hagfræði
eða sambærileg menntun
Löggilding í verðbréfamiðlun
Reynsla af verðbréfaviðskiptum nauðsynleg
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veita Eiríkur Dór 
Jónsson, forstöðumaður fjárstýringar, sími 444 7171, 
netfang eirikur. jonsson@arionbanki.isg og Íris Guðrún
Ragnarsdóttir starfsmannaþjónustu í símar 444 6064,
netfang iris.ragnarsdottir@arionbanki.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2012. 
Umsækjendur sæki um starfið á vefsíðu bankans, 
www.arionbanki.is
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Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

Hjá Eimskip starfar fjölbreyttur og skemmtilegur hópur öflugra starfsmanna og nú leitum við 
að einstaklingi í þann hóp sem tilbúinn er að takast á við spennandi verkefni og starf. 

Fjárfestatengill
Eimskipafélag Íslands hf. leitar að öflugum og metnaðarfullum aðila í starf fjárfestatengils. 
Viðkomandi mun m.a. bera ábyrgð á upplýsingagjöf til hluthafa, fjárfesta, markaðsaðila og fjölmiðla.

Starfssvið 
      Vinna og undirbúningur við skráningu félagsins í Kauphöll
      Undirbúningur ársskýrslna og aðalfunda
      Umsjón með tilkynningum til Kauphallar og markaðsaðila
      Undirbúningur fyrir ársfjórðungslegar kynningar á afkomu félagsins
      Samskipti við fjárfesta og fjölmiðla 
      Umsjón með upplýsingum til fjárfesta á heimasíðu Eimskips
      Önnur tengd verkefni

Hæfniskröfur
      Háskólamenntun er skilyrði, framhaldsnám er kostur
      Reynsla og þekking á fjármálamörkuðum
      Mjög góð íslensku- og enskukunnátta 
      Framúrskarandi færni til að tjá sig í ræðu og riti  
      Færni í mannlegum samskiptum og til að leiða verkefni

Elín Hjálmsdóttir, starfsmannastjóri Eimskips (elin@eimskip.is s: 525 7375) veitir nánari upplýsingar um starfið og tekur á móti umsóknum. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2012. 

Skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip er hreint sakavottorð. 
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.
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Atvinnutækifæri 

Reginn fasteignafélag auglýsir eftir  
rafvirkja- og húsasmíðameisturum 

Reginn fasteignafélag auglýsir störf rafvirkja– og húsasmíðameistara 

Hæfniskröfur og eiginleikar Húsasmíðameistarar Rafvirkjameistari 

Starfsmaður í þjónustukjarna

Auglýst eru laus 2 störf starfsmanna í þjónustukjarna í 
sameigin legri þjónustu á vegum Heimaþjónustu Reykja-
víkur og Þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis. 

Helstu verkefni:
• Umönnun einstaklinga í heimahúsum undir handleiðslu  
 sjúkraliða/hjúkrunarfræðings
• Persónuleg aðstoð og stuðningur við athafnir daglegs lífs
• Þrif á heimili íbúa
• Eldamennska á heimili íbúa
• Taka þátt í þverfaglegri teymisvinnu

Hæfniskröfur: 
• Góð almenn menntun, félagsliðamenntun æskileg
• Reynsla af störfum með fötluðu fólki æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku kunnátta

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Launakjör eru skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar og 
Eflingar, stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Soffía F.R Hede í síma 665-5873, 
netfangið:soffia.fransiska.hede@reykjavík.is

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf fyrir  
1. ferbrúar 2012.

Leitum að fólki til 

Sinna bókhaldi og launum

Sinna fólki

Sími 770 2221 – 546 7000
www.sinnum.is

Sinnum heimaþjónusta færir út kvíarnar og leitar nú að fólki í skrifstofustarf en einnig sjúkra-
liðum, félagsliðum og almennum starfsmönnum í heimaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. 
Við leitum að jákvæðum einstaklingum sem eru lagnir í mannlegum samskiptum.

Ef þú hefur reynslu af bókhaldsstörfum, ert glögg/glöggur 
á tölur og hefur ríka þjónustulund, þá gæti þetta verið 
spennandi tækifæri fyrir þig!

Vegna aukinna verkefna vantar okkur einnig sjúkraliða, 
félagsliða og almenna starfsmenn í framtíðarstarf í heima-
þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Við leitum að jákvæðum 
einstaklingum sem eru lagnir í mannlegum samskiptum 
og hafa ánægju af því að sinna fólki sem þarf aðstoðar við, 
hvort sem um er að ræða fötlun, öldrun, tímabundinn 
eða varanlegan sjúkleika. Viðkomandi verður að hafa 
bíl til afnota.

STARFSSVIÐ: 
 Færsla bókhalds og afstemmingar
 Vsk uppgjör
 Launaútreikningar 
 Aðstoð við innheimtu og útgáfu reikninga

HÆFNISKRÖFUR:
 Háskólapróf í viðskiptafræði æskilegt
 Reynsla af bókhaldsstörfum og þá helst 

 í dk bókhaldskerfinu
 Töluglögg(ur) og með góða þekkingu á Excel 
 Nákvæmni í vinnubrögðum
 Ánægja af mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar nk. Umsóknir 
skilist með rafrænum umsóknum á www.sinnum.is.

í alhliða heimaþjónustu, hreingerningu, aðhlynningu, 
heimahjúkrun og hvíldardvöl ásamt daglegum rekstri 
á sjúkrahóteli LSH.



www.nyherji.is     

VIÐ VILJUM 
RÁÐA!

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. Ef þú hefur áhuga og telur þig 
hafa réttu eiginleikana skaltu senda inn umsókn ásamt ferilskrá á heimasíðu Nýherja, www.nyherji.is, fyrir 30. janúar nk.  

Nánari upplýsingar og fyrirspurnir veitir Valka Jónsdóttir, starfsmannastjóri, valka.jonsdottir@nyherji.is.

Sérfræðingur í ráðgjöf og innleiðingu
á Microsoft lausnum
Ráðgjöf og innleiðing á lausnum frá Microsoft, m.a. SQL, Active Directory,  
Exchange, Sharepoint, System Center og Office 365.

Hæfniskröfur:
 Að minnsta kosti þriggja ára reynsla í ráðgjöf og innleiðingu Microsoft lausna.

 Viðeigandi vottanir frá Microsoft.

 Þekking á netkerfum æskileg.

 Háskólamenntun er kostur.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Þorvaldur Einarsson, 

deildarstjóri sérfræðilausna, thorvaldur.einarsson@nyherji.is.

Sérfræðingar í IBM hugbúnaðarlausnum 
Innleiðing og ráðgjöf á IBM TIM/TAM (Tivoli Identity 
Management og Tivoli Access Management) lausnum hjá 
viðskiptavinum Nýherja.

Hæfniskröfur:
 Reynsla af IBM hugbúnaði er kostur.

 Góð tæknikunnátta ásamt reynslu af þjónustu.

 Reynsla af auðkenningarkerfum s.s. AD, Domino og LDAP er kostur.

  Tæknilegar vottanir eru kostur.

 Háskólamenntun er kostur.

Ráðgjöf og rekstur á IBM TSM afritunarlausnum hjá 
viðskiptavinum Nýherja. 

Hæfniskröfur:
 Reynsla af TSM og Linux/Unix er kostur.

 Reynsla af gagnagrunnum og skýrslugerð með BI verkfærum er kostur.

 Góð tæknikunnátta ásamt reynslu af þjónustu.

 Tæknilegar vottanir eru kostur.

 Háskólamenntun er kostur.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ásmundur Bjarnason, 

deildarstjóri rekstrarlausna, asmundur.bjarnason@nyherji.is. 

Tæknimaður á Egilsstöðum
Þjónusta við viðskiptavini og umsjón kerfisrýmis. Viðkomandi 
þarf að takast á við fjölbreytt verkefni og geta unnið sjálfstætt.

Hæfniskröfur:
 Góð tæknikunnátta og áhugi á vélbúnaði.

 Reynsla af Microsoft umhverfi. AD, SCCM o.fl.

 Reynsla af þjónustu.

 Starfsmaður verður að vera búsettur á austurlandi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásmundur Bjarnason, 

deildarstjóri rekstrarlausna, asmundur.bjarnason@nyherji.is.

Nýherji óskar eftir að ráða kraftmikla og heilsteypta ein-

staklinga sem vilja verða hluti af öflugu teymi úrvals 

sérfræðinga. Við leitum að fólki með drifkraft, útsjónarsemi 

og getu til þess að finna lausnir á ýmsum viðfangsefnum.  

Í boði eru spennandi störf og mikil tækifæri fyrir rétta aðila.

Sérfræðingur í IP símkerfum 
Uppsetning og þjónusta tölvubúnaðar tengdum Avaya og Cisco 
símkerfum og samvirkni þeirra með Unified Communications (UC) kerfum.

Hæfniskröfur: 
 Þekking á netkerfum og IP símkerfum.

 Þekking og reynsla af Linux stýrikerfum.

 Háskólamenntun er kostur. 

Nánari upplýsingar um starfið gefur Þorvaldur Einarsson, 

deildarstjóri sérfræðilausna, thorvaldur.einarsson@nyherji.is.
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Tæknimaður í notendaþjónustu
Notendaþjónusta við fyrirtæki, sem og daglegur rekstur 
ýmissa kerfa. 

Hæfniskröfur:
 Áhugi og þekking á tækni.

 Reynsla af þjónustustörfum og rík þjónustulund.

 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

 Tæknilegar vottanir eru kostur. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Zoëga, 

deildarstjóri framlínuþjónustu, gunnar.zoega@nyherji.is. 

Nýherji er eitt öflugasta upplýsingatæknifélag landsins. Hjá Nýherja og dóttur-
félögum starfa samtals um 540 starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð. 
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Járnprýði ehf vantar vanan stálsmið eða blikksmið til starfa. 

Þarf að geta unnið sjálfstætt og vera reyklaus. 

Viðkomandi þarf að vera íslenskumælandi. 

Járnprýði er lítið og persónulegt fyrirtæki 
sem veitir víðtæka þjónustu. 

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið 
ingi@jarnprydi.is

Rannsóknarvinna
Erum að leita að metnaðarfullum einstaklingi 
til að koma inn í öflugt rannsóknarteymi innan 
fyrirtækisins. Viðkomandi mun starfa bæði með 
innlendum og erlendum aðilum að rannsóknum.  
Gerða er krafa um Ph.D eða MSc. á sviði  
verkfræði, stærðfræði eða sambærilegrar mennt-
unar. Góð stærðfræðikunnátta er nauðsynleg.  
Þá er mikilvægt að viðkomandi hafi gott sjálfs-
traust og getu til að miðla og fjalla um verkefni á 
gagnrýninn hátt ásamt því að búa yfir frumkvæði 
og sjálfstæði í sínum störfum.

Hugbúnaðarþróun
Erum að leita að metnaðarfullum einstaklingum 
í öflugan hóp forritara. Starfssvið viðkomandi er 
hönnun og forritun hugbúnaðarlausna. Menntun  
í tölvunarfræði eða sambærileg menntun og 
reynsla í forritun er skilyrði. Öguð vinnubrögð  
og lipurð í samskiptum eru lykileiginleikar ásamt 
vilja og getu til að skila af sér góðri vinnu.

Tern Systems er þekkingarfyrirtæki sem vinnur samkvæmt Agile og stuðlar að öryggi og hagkvæmni  
í flugumferðarstjórn með því að bjóða upp á traustar hugbúnaðarlausnir og sveigjanlega þjónustu sem 
byggir á þróun og reynslu á einu af víðfeðmasta og umferðamesta flugstjórnarsvæði heims. Helstur 
vörur okkar eru radar- og fluggagnakerfi, samskiptarofi og flughermun til þjálfunar. Viðskiptalönd  
okkar eru Ísland, Suður Kórea, Indónesía, Írland, Kosovo og Marokkó.

www.tern.is

Controlling the Sky 
CNS/ATM Solutions

Umsóknarfrestur er til 10. febrúar. Nánari upplýsingar veitir Magnús Már Þórðarson,  
Framkvæmdastjóri Tern Systems í síma 525-0531 eða í tölvupósti magnus@tern.is
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á jobs@tern.is

Brilliant iOS and Android 
programmers needed

Gogogic is seeking to fill several mobile developer 
positions. Ideal candidates love what they do and 
are passionate about games.

Please send your application to jobs@gogogic.com 
before Monday January 30th.

JOB QUALIFICATIONS:

REQUIRED

BONUS

JOB REQUIREMENTS

Please send your CV and cover letter to jobs@gogogic.com 
All applications are confi dential and will be answered through e-mail.

About Gogogic

Viðskiptatækifæri
Er verið að ganga það hart fram gagnvart fyrirtæki 
þínu að þú sjáir ekki útgönguleið.
Vantar þig leið til að bjarga  þekkingu þinni, 
viðskiptasamböndum og atvinnu.
Útflutningsfyrirtæki  leitar nú  eftir tækifærum til að 
bæta við sig innflutningi.
Höfum yfir að ráða húsnæði, tækjum og búnaði 
sem til þarf.
Ef þú telur þig hafa eitthvað áhugavert að bjóða 
vinsamlega  hafið samband í tölvupósti 
glb@internet.is og við höfum samband.

Óskum eftir að ráða afgreiðslufólk til 
starfa í verslanir okkar.

Bæði fullt starf og hlutastarf í boði.
Reynsla af afgreiðslustörfum æskileg.

Umsóknir sendist til kringlan@prooptik.is

Afgreiðslufólk

Sölufulltrúa vantar
 
Vogue í Mörkinni 4, Reykjavík, leitar eftir sam-
viskusömum sölufulltrúa  til starfa sem fyrst. Til 
greina kemur bæði fullt starf eða hlutastarf.
Æskilegt er að umsækjendur séu 20 ára eða eldri, 
hafi reynslu af verslunarstarfi eða saumaskap og 
áhuga á fata og gardínuefnum.

Umsækjandi þarf að uppfylla eftirfarandi kröfur: 
• Mannleg samskipti
• Söluhæfileika
• Áhuga á tískustraumum í fata og gardínuefnum. 

• Tölvukunnáttu: 
 word, excel og outlook og hæfileika til að læra á  
 tölvukerfi verslunarinnar.
• Aðstoða við að panta og bóka vörur.  
• Taka á móti pöntunum
• Saumakunnátta (æskileg en ekki nauðsynleg)

Vinsamlegast sendið ferilskrá með mynd fyrir  
31. janúar nk. á netfang: vogue@vogue.is  eða  
sveinndal@vogue.is  

Vogue
Mörkinni 4 104 Reykjavík s. 533 3500

Starf á rannsóknastofu í lífvísindum
Einastaklingur með B.S. eða M.S. menntun á sviði lífvísinda 
óskast til tímabundinna starfa í eitt ár á rannsóknastofu 
Ísteka ehf. Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja starfs-
reynslu. Upplýsingar gefur Hólmfríður Einarsdóttir í síma 
581-4138. Umsóknum skal skila á netfang holmfridur@
isteka.com fyrir 27.janúar 2012.

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum 
(biologics) og mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. 
Starfsemin er GMP vottuð og framleiðsluferlar og starfshættir 
samþykktir af lyfjastofnunum út um allan heim, m.a. af FDA í USA.
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Hlutverk Orkustofnunar er að vera stjórn-

völdum til ráðuneytis um orku og 

auðlindamál, standa fyrir rannsóknum 

á orkubúskap og orkulindum þjóðar-

innar, safna og miðla gögnum um 

orkumál, vinna áætlanir til lengri tíma 

og stuðla að samvinnu á sviði orkumála 

og rannsókna innan lands og utan.

Á Orkustofnun starfa sérfræðingar með 

umfangsmikla reynslu og byggir stofnunin 

á víðtækri færni og menntun þeirra.

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

Matráður
Náttúrufræðistofnun Íslands auglýsir eftir matráð í 50-60% 
starf við stofnunina í Garðabæ.

Starfið felur í sér: 
• Að matreiða létta máltíð í hádeginu fyrir starfsmenn  
 stofnunarinnar
• Umsjón með eldhúsi og matsal
• Innkaup á matvælum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla í matreiðslu nauðsynleg, menntun æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Vinnutími er áætlaður frá kl. 10-14 virka daga. Umsækjandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir María Fanndal Birkisdóttir 
í síma 590 0500. Umsókn, ásamt starfsferilskrá og kynningar-
bréfi, skal senda á netfangið mariafb@ni.is eða á heimilisfang 
Náttúrufræðistofnunar Íslands, Urriðaholtsstræti 6-8, 210 
Garðabæ.
Umsóknarfrestur er til 29. janúar 2012. 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Öllum umsók-
num verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. Við ráðningar í störf hjá Náttúrufræðistofnun Íslands er 
tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN
Sérfræðingur á sviði gagnagrunna 

og hugbúnaðar
Hafrannsóknastofnunin leitar að starfsmanni til að 
hafa yfirumsjón með viðhaldi, skiplulagningu og upp-
byggingu gagnagrunna ásamt  því að hafa umsjón 
með hugbúnaði og hugbúnaðarþróun. 
Menntunarkröfur:
Háskólmenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði, 
kerfisfræði, upplýsingatækni eða skyldum raun-
greinum.
Hæfniskröfur:

 kerfi og almennri gagnasafnsfræði.

 æskileg.

hefur góða samskipta- og skipulagshæfileika og 
áhuga á málefnum sjávarútvegs.

hlutaðeigandi stéttarfélags.

um menntun og starfsreynslu, auk nafna tveggja 
meðmælenda, skal skila til Hafrannsóknastofnunar-

(hafro@hafro.is).

Nánari upplýsingar um starfið veitir

 
Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun 
landsins á sviði haf- og fiskirannsókna og gegnir auk 
þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og 
verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist 
alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og 
háskóla. Stofnunin rekur fimm útibú, tilraunaeldisstöð í eldi 
sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði 150 
starfsmenn í þjónustu sinni. 
 

Hafrannsóknastofnunin
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík

s: 575 2000
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Eðlifræðingur / Verkfræðingur

Geislavarnir ríkisins óska eftir að ráða sérfræðing til starfa við 
stofnunina. 

Starfið felur einkum í sér verkefni vegna læknis fræðilegrar 
notkunar jónandi geislunar og viðbúnaðar. 

Starfið býður upp á mikla möguleika til þróunar í starfi.

Menntunarkröfur: Háskólamenntun í eðlisfræði, verkfræði eða 
tæknifræði. Framhaldsmenntun er æskileg.

Góð íslensku- og enskukunnátta auk Norðurlanda máls 
nauðsynleg.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og  
viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður M. Magnússon, 
forstjóri, sími 442 8200.

Umsóknir um starfið skulu sendar Geislavörnum ríkisins, 
Rauðarárstíg 10, 150 Reykjavík eða á póstfangið starf@gr.is, 
eigi síðar en 24. janúar 2012.

Geislavarnir ríkisins eru með vottað gæðakerfi samkvæmt ISO 
9001:2008 staðlinum og bjóða upp á góða starfsaðstöðu og 
hvetjandi starfsumhverfi.

Sjá nánari upplýsingar um Geislavarnir ríkisins á
www.geislavarnir.iS

 
Umsjónarmaður fasteigna 

Háskóla Íslands 
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Laust er til umsóknar starf umsjónarmanns fasteigna á háskólasvæðinu. 
Ráðið er í starfið frá 1. mars 2012 og til hálfs árs með möguleika á áframhaldandi ráðningu. 
Starfið felst í alhliða umsjón húsnæðis, þ.m.t. umsjón með hússtjórnarkerfum, öryggismálum 
og ræstingu. Viðkomandi sinnir einnig mikilvægu þjónustu- og upplýsingahlutverki við notendur 
húsanna.

Hæfni- og menntunarkröfur:
Krafist er iðnmenntunar, tölvukunnáttu, þjónustulipurðar og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Viðkomandi þarf að vera duglegur, skapgóður og tilbúinn til að takast á við margvísleg verkefni. 
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af notkun öryggis- og hússtjórnarkerfa og hafi vald 
á ensku og einu Norðurlandamáli.

Umsóknarfrestur er til 6. febrúar nk.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Vilhjálmur Pálmason, 
deildarstjóri hjá rekstri fasteigna í síma 525 4365 
eða GSM 894 2114.

Sjá nánar á www.starfatorg.is 
og www.hi.is/skolinn/laus_storf

Laus er til umsóknar staða verkefnastjóra fræðsludeildar Listasafns Reykjavíkur.

Kjör samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Um er að ræða fullt starf og nauðsyn-
legt er að viðkomandi geti hafið störf 12. mars.

Skrifleg umsókn með upplýsingum um menn tun, starfsferil og meðmæli sendist safnstjóra Listasafns 
Reykjavíkur, Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, en hann veitir jafnframt nánari upplýsingar 
(hafthor.yngvason@reykjavik.is) 

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2012.

Leiðarljós Listasafns Reykjavíkur er að vera framúrskarandi alþjóðlegur vettvangur myndlistar sem leggur 
áherslu á markvissa þjónustu við ólíka hópa og er eftirsóknarverður viðkomustaður í daglegu lífi fólks.

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

Verkefnastjóri fræðsludeildar Listasafns Reykjavíkur 

Starfssvið:
Starfið felst í miðlun fræðslu og upplýsinga um sýn-
ingar og myndlist almennt til gesta í skipu lögðum 
heimsóknum í safnið (skólahópa á öllum skóla-
stigum, frístundahópa og annarra hópa). Verkefna-
stjóri undirbýr og sér um gerð fræðslu efnis, skipu-
leggur og hefur umsjón með störfum leiðsögufólks 
sem annast leiðsögn fyrir almenn ing. Tekur þátt í 
hugmyndavinnu, rannsóknum og þróunarstarfi er 
tengjast fræðslu um myndlist og miðlun safna. 

Hæfniskröfur: 
Krafist er háskólamenntunar af framhaldsstigi á sviði 
myndlistar og/eða myndlistarsögu eða háskóla-
menntunar af fyrsta stigi auk mikillar reynslu á 
starfssviðinu. Tölvukunnátta og færni í íslensku og 
ensku er mikilvæg. Starfið krefst mikils frumkvæðis, 
skapandi hugsunar, drifkrafts og góðra skipulags- og 
samskiptahæfileika. 

Næsti yfirmaður er safnstjóri Listasafns  
Reykjavíkur.
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 Tvö störf lektora í Lagadeild 
Háskóla Íslands 
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Við Lagadeild Háskóla Íslands er laust til umsóknar starf lektors á sviði eignaréttar.
Umsækjendur skulu hafa lokið fullnaðarprófi í lögfræði með kandídats- eða meistaraprófi frá 
íslenskum háskóla eða sambærilegu prófi frá erlendum háskóla og hafa sannað hæfni sína til 
sjálfstæðra rannsókna á sviði lögfræði. Auk þess er krafist góðrar samstarfshæfni og lipurðar 
í mannlegum samskiptum.

Lektor á sviði fjármunaréttar og réttarfars
Við Lagadeild Háskóla Íslands er laust til umsóknar starf lektors á sviði fjármunaréttar og 
réttarfars. Umsækjendur skulu hafa lokið fullnaðarprófi í lögfræði með kandídats- eða meistara-
prófi frá íslenskum háskóla eða sambærilegu prófi frá erlendum háskóla og hafa sannað hæfni 
sína til sjálfstæðra rannsókna á sviði lögfræði. Auk þess er krafist góðrar samstarfshæfni og 
lipurðar í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Róbert R. Spanó,
forseti Lagadeildar í síma 525 4329, netfang: robertrs@hi.is.

Sjá nánar á www.starfatorg.is og www.hi.is/skolinn/laus_storf
Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið mið af
jafnréttisáætlun skólans.

Lektor á sviði eignaréttar

AÐSTOÐ Á TANNLÆKNASTOFU
Aðstoðarmanneskja óskast í fullt starf á tannlæknastofu í  
Reykjavík.  Á tannlæknastofunni, sem staðsett er miðsvæðis í 
Reykjavík, starfa 15 manns; tannlæknar, aðstoðarfólk og tann-
smiðir. Starfið felst m.a. í að aðstoða tannlækna við störf þeirra, 
símavörslu og afgreiðslu.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir vinsamlegast sendist á box @frett.is  merkt 
,,Aðstoð-2101” fyrir 27 janúar.

Vantar vana rafvirkja til vinnu, 
næg vinna framundan

Hafið samband í síma 414-2400 
á milli kl. 08:00-12:00 og 

13:00-16:00 alla virka daga.

SVEITAHÓTEL ÓSKAR 
EFTIR ÖFLUGU STARFSFÓLKI 

Í SUMAR.
• Kokkur og eða mjög hæfileikarík manneskja á 
 sviði eldamennsku með brennandi áhuga 
 á matargerð.
• Störf við ræstingar, þrif og umbúnað á 
 herbergjum, uppvask, þvott og þ.h. störf.
• Störf við þjónustu í sal og afgreiðsla af bar.

Leitum að kraftmiklum samviskusömum 
einstakling um á aldrinum 25-60 ára sem eiga 
auðvelt með mannleg samskipti. Þurfa hafa jákvætt 
viðhorf til vinnu og geta unnið vel undir álagi. 
Húsnæði á staðnum. 
Umsóknir ásamt feriskrá og meðmælum sendist á 
netfangið info@latrabjarg.com

Þjónustustjóri í UT

tækni

Svar tækni ehf leitar að þjónustustjóra/tæknistjóra 
með verk/tæknifræði eða sambærilega menntun.

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2012.
Umsóknum, með góðri ferilskrá, skal senda á netfangið
umsokn@svar.is

Við erum:
- Þjónustu og sölufyrirtæki í símtækni og öryggismyndavélum
- Vaxandi fyrirtæki með mikla möguleika og góð vörumerki
- Erum leiðandi á þeim mörkuðum er við störfum á

Við leitum að:
- Verkfræðingi, tæknifræðingi eða iðnfræðingi með reynslu af 
  verkstýringu og stjórnun
- Þekking á netkerfum, símkerfum og öryggismyndavélum æskileg
- Örugg og fagleg samskipti við viðskiptavini nauðsynleg
- Góð íslensku kunnátta nauðsynleg sem og framsetning í rituðu máli
- Sjálfstæði í vinnu og frumkvæði til að leysa erfið verkefni
- Geta leitt hóp tæknimanna til framtíðar og verið leiðtogi þeirra
- Hafa gaman af nýrri tækni og geta aðstoðað sölumenn með 
   tæknilegar útfærslur

Megin starf sérfræðingsins snýr að umsjón og 
skipulagi sjálfboðaliðastarfs á vegum Umhverfis-
stofnunar, fræðslu því tengdu, styrkumsóknum 
vegna starfsins ásamt samstarfi við innlend og 

erlend sjálfboðaliðasamtök. 

Ítarlegri upplýsingar um starfið,  hæfniskröfur 
og umsóknarfrest er að finna á starfatorg.is og 

http://www.ust.is/storf_i_bodi

Akureyri - Egilsstaðir - Ísafjörður - Mývatn - Patreksfjörður 
Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

UMSJÓN MEÐ SJÁLFBOÐA  LIÐA STARFI
Umhverfisstofnun auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings til að hafa 
umsjón með sjálfboðaliðastarfi á vegum stofnunarinnar

Óskum eftir vönum auglýsingasölumönnum í verktöku. Miklir tekjumöguleikar.
Umsóknir sendist á karl@birtingur.is

 
Birtíngur er stærsti útgefandi tímarita á Íslandi.

Markmið Birtíngs er að bjóða upp á ánægjulega skemmtun og afþreyingu fyrir alla  
fjölskylduna með útgáfu vandaðra tímarita þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi.

Tímaritin eru öll í fremstu röð og hafa notið mikilla vinsælda íslenskra lesenda í áraraðir.

NÝTT LÍF

SAGAN ÖLLHeilsan
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Hjá Tollstjóra starfar hópur hæfileikaríks starfsfólks sem hefur það að markmiði að veita góða og skilvirka 
þjónustu og standa vörð um hagsmuni almennings og atvinnulífs. Lögð er áhersla á símenntun starfs-
manna, heilsueflingu og góðan aðbúnað.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
Athygli er vakin á að umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Ritari á 
skrifstofu tollstjóra

Kröfur til umsækjenda:Starfssvið:

Um er að ræða fjölbreytt verkefni sem hæfa jafnt konum sem 
körlum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti 
lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásdís Eir Símonardóttir, 
sérfræðingur á mannauðssviði, í síma 560-0309.

Umsóknarfrestur er til 5. febrúar nk. 

Umsóknum merktum „ritari á skrifstofu tollstjóra“ ásamt ferilskrá 
skal skilað í gegnum tölvupóst: asdis.simonardottir@tollur.is

 Almenn þjónusta við tollstjóra s.s. símsvörun, bókun 
viðtalstíma og upplýsingagjöf í því sambandi.

 Umsjón með gerð ársskýrslu.

 Samantekt á tölfræði og lykiltölum.

 Þátttaka í gerð og eftirfylgni ársáætlana.

 Aðstoð við framkvæmd þjónustu- og gæðamála.

 Þátttaka í undirbúningi, framkvæmd og eftirfylgni 
mælinga.

 Aðstoð við skýrslugerð og gerð glærukynninga.

 Aðstoð við erlend samskipti.

 Ritvinnsla, bréfaskriftir og ljósritun.

 Skráning mála og vistun gagna í 
skjalavistunarkerfinu GoPro.

 Umsjón með notkun skrifstofubifreiða og fundarsala 
og almenn þjónusta í tengslum við fundi yfirstjórnar.

 Önnur tilfallandi verkefni.

 Háskólapróf.

 Þekking og reynsla sem nýtist í starfi.

 Færni til að tjá sig skipulega, bæði í ræðu og riti.

 Góð vélritunar- og tölvukunnátta (Windows umhverfi).

 Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli.

 Góð hæfni í mannlegum samskiptum.

 Kurteisi, þjónustulund, nákvæmni, talnalæsi og 
samviskusemi.
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Tímabundin staða félagsráðgjafa 
hjá Velferðarsviði Álftaness

Velferðarsvið Sveitarfélagsins Álftaness auglýs-
ir eftir félagsráðgjafa í 50% starf í 12  mánuði.

Starfið felst í vinnu á sviði félagsþjónustu og 
barnaverndar.
Hæfniskröfur 
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
• Reynsla af barnaverndarstarfi er kostur

Laun eru skv. samningi Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi fagfélags.
 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknum skal skilað til Velferðarsviðs Álftaness, 
Bjarnastöðum, 225 Álftanes eða á heimasíðu 
Álftaness  http://www.alftanes.is/eydublod/.  

Umsóknarfrestur er til  10. febrúar 2012. 

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Hrefna Sverris-
dóttir, yfirfélagsráðgjafi, í síma 550-2300, 
gudrun@alftanes.is 

adventures.is | + 354-562-7000 

Við leitum að sumarstarfsfólki í söludeildina 
okkar á Laugavegi 11. Gerðar eru kröfur um 
góða þekkingu á Íslandi, gott vald á ensku og 
brennandi áhuga á ævintýramennsku

Vinsamlegast sendið okkur ferilskrá og nokkrar 
línur um ykkur á jobs@adventures.is fyrir 
10.febrúar.

Nánari upplýsingar á adventures.is/jobs

Langar þig að 
vinna við að selja 
ævintýraferðir? 

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi 

á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
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STARFIÐ:  
Ábyrgð á uppsetningu og 

viðhaldi flugáætlunar í birgða- 

og dreifikerfum; eftirlit með 

fargjöldum, sætanýtingu og 

bókunum; greiningarvinna, umsjón 

með nettilboðum, upplýsingagjöf 

vegna flugáætlunar og formennska 

í áætlunarnefnd; yfirumsjón 

með leiguflugi. Daglegur rekstur 

deildarinnar og þátttaka í stefnu-

mótun félagsins.

STARFIÐ:  
Almenn lagerstörf, móttaka 

og sending íhluta, skráning í 

tölvukerfi, meðhöndlun og eftirlit 

með verkfærum, önnur tilfallandi 

störf í flugskýli.

Umsóknarfrestur er til 29. janúar 2012. Tekið er við umsóknum í gegnum  

heimasíðu félagsins www.flugfelag.is á þar til gerðu eyðublaði.

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólamenntun sem nýtist vel 

í starfi, t.d. viðskiptafræði eða 

verkfræði; jákvætt hugarfar og 

lipurð í mannlegum samskiptum, 

reglusemi, skipulagshæfileikar og 

áhugi á að takast á við krefjandi 

verkefni; góð íslensku- og 

enskukunnátta, dönskukunnátta 

æskileg. Viðkomandi þarf að vera 

talna glöggur og vinna vel undir álagi.

HÆFNISKRÖFUR:
Góð þekking á varahlutum og verk-

færum, góð tölvu- og enskukunnátta, 

skipulagshæfileikar, nákvæmni og 

sjálfstæði í vinnubrögðum, jákvætt 

hugarfar og góðir samskipta hæfi-

leikar, árvekni og reglusemi. 

Reynsla af sambærilegum störfum  

er æskileg.

Flugfélag Íslands óskar eftir að ráða deildarstjóra 
áætlunar- og tekjustýringardeildar. 

Deildin heyrir undir sölu- og markaðssvið og 
hefur umsjón með flugáætlun og fargjöldum í 
dreifikerfum félagsins auk þess að sinna leiguflugi.

Flugfélag Íslands óskar eftir að ráða starfsmann  
á lager tæknideildar félagsins á Reykjavíkurflugvelli. 

Tæknilager hefur umsjón með innkaupum á öllum 
íhlutum í flugvélar félagsins og viðhaldi þeirra 
ásamt lagerhaldi. 

Við leitum að jákvæðum og öflugum  

samstarfsmanni í frábæran hóp sem hefur  

frumkvæði, samvinnu og áreiðanleika að 

leiðarljósi við dagleg störf.

Eitt af markmiðum félagsins er að hafa 

ætíð á að skipa öflugri liðsheild með 

jákvæð viðhorf og metnað til að skila  

góðu verki.

Hjá Flugfélagi Íslands starfa um 260  

manns sem allir gegna lykilhlutverki  

í starfseminni. 

Við leitum að jákvæðum og öflugum  

samstarfsmanni í frábæran hóp sem hefur  

frumkvæði, samvinnu og áreiðanleika að 

leiðarljósi við dagleg störf.

Eitt af markmiðum félagsins er að hafa 

ætíð á að skipa öflugri liðsheild með 

jákvæð viðhorf og metnað til að skila  

góðu verki.

Hjá Flugfélagi Íslands starfa um 260  

manns sem allir gegna lykilhlutverki  

í starfseminni. 

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

FÆREYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

GRÆNLAND

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

NARSARSSUAQ
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Deildarstjóri  
áætlunar- og  
tekju stýringardeildar

Starfsmaður  
á tæknilager
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Starfslýsing
Tvær stöður verk/tæknifræðinga í metanólverksmiðju við 
Svartsengi.
Ábyrgðarsvið
Daglegur rekstur og viðhald á tækni- og vélbúnaði 
verksmiðjunnar. Greining á vandamálum sem upp kunna að 
koma í rekstri verksmiðjunar og hæfni til að gera viðeigandi 
ráðstafanir. Þróun og umbætur í framleiðslu.

Hæfniskröfur 
BS í verk/tæknifræði. Hæfni til að vinna eftir og hanna 
nákvæmar tæknilýsingar og þróa tækja- og kerfisupplýs-
ingar. Öguð og vönduð vinnubrögð og skipulagshæfileikar. 
Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mann-legum samskiptum. 
Tungumálakunnátta: Enska.
Tölvukunnátta: Word, Excel, Windows.
Athygli er vakin á að um vaktavinnu er að ræða fyrstu 
mánuðina. 

Starfslýsing
Tvær stöður framleiðslustarfsmanna í metanólverksmiðju 
við Svartsengi.
Ábyrgðarsvið
Daglegur rekstur og viðhald á tækni- og vélbúnaði 
verksmiðjunnar. Greining á vandamálum sem upp kunna að 
koma í rekstri verksmiðjunar og hæfni til að gera viðeigandi 
ráðstafanir. Sinna viðhaldi og afhendingu á eldsneyti. 
Þróun og umbætur í framleiðslu.

Hæfniskröfur 
Tæknimenntun á sviði rafmagns-, rafeinda-, vélfræði eða 
reynsla af vélgæslu og lagnavinnu. Reynsla í kerfisbundnu 
viðhaldi tækni- og vélbúnaðar framleiðslufyrirtækja. 
Sjálfstæð, fagleg og öguð vinnubrögð. 
Tungumálakunnátta: Enska.  
Tölvukunnátta: Word, Excel, Windows.
Athygli er vakin á að um vaktavinnu er að ræða.

Carbon Recycling International  (CRI) er íslenskt frumkvöðla-
fyrirtæki með höfuð-stöðvar í Reykjavík sem endurvinnur 
koltvísýring úr útblæstri iðn- eða orkuvera og umbreytir í
endurnýjanlegt metanól eldsneyti sem blanda má út í bensín sem 
hentar öllum bílum. Endurvinnsla koltvísýrings dregur úr losun 
gróðurhúsa-lofttegunda. Fyrir-tækið hefur lokið við byggingu 
fyrstu verksmiðju sinnar tegundar í heiminum við hlið orkuvers 
HS Orku við Svartsengi, Grindavík.

Verk/tæknifræðingar
Verksmiðjustarfsmenn

Störf í verksmiðju við 
Svartsengi

Umsóknarfrestur: 29. janúar 
Vinsamlegast sendið ferilskrá á netfang 

drifa@carbonrecycling.is
Frekari lýsingar fást á vefsíðunni okkar:  

www.carbonrecycling.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!
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Auglýsing um útboð
á rekstri tjaldsvæðis við Kaupvang á Egilsstöðum

Fljótsdalshérað auglýsir til leigu aðstöðu og rekstur fjögurra stjörnu tjaldsvæðis á Egilsstöðum næstu 
fjögur ár, með möguleika á framlengingu. Gert er ráð fyrir að leigutaki taki við aðstöðunni og sjái um 
allan daglegan rekstur svæðisins og umhirðu, ásamt markaðssetningu þess.
 
Tilboðsfrestur er til kl. 12.00, 10. febrúar 2012.
 
Tilboðin verða opnuð á skrifstofu Fljótsdalshéraðs að Lyngási 12, Egilsstöðum, kl. 13.00 þann 14. febrúar 2012 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
 
Þeir sem áhuga hafa á að gera tilboð í leigu tjaldsvæðisins og aðstöðu geta nálgast útboðsgögn á skrifstofu 
Fljótsdalshéraðs að Lyngási 12, eftir kl. 12.00 þann 25. janúar 2012.
 
Veittur er fyrirspurnarfrestur til kl. 12.00 þann 7. febrúar 2012. Öllum fyrirspurnum verður svarað skriflega til 
þeirra sem tekið hafa gögn.
 
Tilboð skulu send til: Fljótsdalshérað, Lyngási 12, 700 Egilsstaðir – merkt Tjaldsvæði. Einnig má senda tilboð 
á netfangið odinn@egilsstadir.is.
 
Nánari upplýsingar gefur Óðinn Gunnar Óðinsson, atvinnumála-, íþrótta- og menningarfulltrúi, á skrifstofu 
sveitarfélagsins, í síma 4 700 700 eða netfang odinn@egilsstadir.is. 
 
Áskilinn er réttur til að hafna öllum tilboðum. Öllum tilboðum verður svarað skriflega eftir að ákvörðun 
bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs liggur fyrir.

Við í versluninni Kosti óskum eftir að ráða til starfa 
einstakling í fullt starf í stöðu vaktstjóra. 

Viðkomandi þarf að búa yfir ríkri þjónustulund, vera 
brosmildur og hress, jákvæður, kraftmikill, drífandi 
og ábyrgur einstaklingur.

Reynsla af verslunarstörfum og reykleysi finnst okkur 
vera ótvíræður kostur.

Áhugasamir eru hvattir til að koma í heimsókn 
í verslunina Kost og sækja um starfið hjá Birgi 
verslunarstjóra, frá kl. 10-17 alla virka daga.

Ert þú sá/sú sem við leitum af?

Kostur ehf | Dalvegi 10-14 | 201 Kópavogur | 
| Sími: 560-2500 | www.kostur.is | 

Vaktstjóri óskast í fullt starf

SÖLUSTJÓRI OPEL

Starfssvið:
Almenn sölustjórn, erlend samskipti og sala á bílum
auk eftirlits með daglegum rekstri 

Hæfniskröfur:
· Reynsla af sölustörfum og löngun til að skara fram úr
· Gott vald á íslensku og ensku
· Góð kunnátta í framsetningu tölvugagna
· Word og Excel kunnátta
· Háskólamenntun æskileg
· Rík þjónustulund, kurteisi og nákvæm vinnubrögð

Sölustjóri þarf að hafa ánægju af því að veita góða þjónustu og löngun til að
skara fram úr og vera öðrum fyrirmynd. Hann þarf að vera nægilega sjálfstæður 
til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hafa gaman af samvinnu og 
mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst vera léttur í lund.

Umsóknum á að skila á netfangið skuli.skulason@ih.is fyrir 30. janúar

VIÐ LEITUM AÐ DUGMIKLUM STARFSMANNI SEM ER 
TILBÚINN TIL AÐ SÝNA FRUMKVÆÐI OG AXLA ÁBYRGÐ

Ingvar Helgason og B&L / Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
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HAMARSHÖLLIN, GERVIGRAS 
OG BOLTAGÓLF

Tvö aðskilin útboð

Verkís hf., fyrir hönd Fasteignafélags Hveragerðisbæjar, 
óskar eftir tilboðum í framkvæmdir vegna Hamarshallar-
innar á íþróttasvæði Hveragerðisbæjar.

Um er að ræða frágang í loftbornu íþróttahúsi sem reist 
verður sumarið 2012.  

Útboðin fela í sér:
Útboð 1: Gervigras Flatarmál = 3.342 m²
Útboð 2:  Boltagólf Flatarmál = 1.120 m²

Athafnarsvæði Flatarmál = 400 m²

Verklok útboðs 1 er 25. maí 2012. Verkbyrjun 7. maí n.k. 
Verklok útboðs 2 er 10. sept. 2012. Verkbyrjun 20. ágúst n.k.

Útboðsgögn verða afhent í gegnum verkefnavef Verkís frá 
25 janúar 2012. Sækja þarf um aðgangsorð á tölvupóst-
fang verkis.selfoss@verkis.is  með nafni, heimilisfangi og 
síma.

Tilboðum skal skila á Bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar, 
Sunnumörk 2, 810 Hveragerði fyrir kl. 14.00, 10. febrúar 
2012, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum, sem þess óska.

ÚTBOÐ

Útboð

Atvinna

Primex leitar að fjölhæfum starfskrafti í fjölbreytt starf. 
Við leitum að jákvæðum, framtakssömum, drífandi og vel skipu-
lögðum starfsmanni sem reiðubúinn er að takast á við fjölbreytt 
verkefni.

Starfssvið
• Yfirumsjón með gæðastjórnun
• Vöruþróun og rannsóknir
• Bakhjarl við markaðs- og sölustarf félagsins
• Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun er skilyrði
• Háskólamenntun á framhaldsstigi er kostur
• Reynsla eða þekking á gæðastjórnun æskileg
• Reynsla af rannsóknastörfum er nauðsynleg
• Mjög góð enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Nákvæmni, frumkvæði og góð samstarfshæfni

Primex er sterkt og framsækið og ört vaxandi líftæknifyrirtæki sem 
stofnað var árið 1997. Félagið, sem er dótturfyrirtæki Ramma ehf,  
er í fremstu röð í heiminum í framleiðslu á kítíni úr rækjuskel og 
afleiðum þess, kítósan sem er fjölmargar gerðir af fjölsykrum. 

Félagið er vel þekkt enda leiðandi á heimsmarkaði þegar krafist er 
gæða og áreiðanleika í vörum og þjónustu og hefur Primex yfir að 
ráða öflugu neti sölu- og dreifingaraðila um allan heim.

Margvíslegar afurðir félagsins hafa fjölbreytta eiginleika og 

margþætta notkunarmöguleika sem verið er að rannsaka víða um 
heim, þ. á m. lyfvirkni. Markaðir sem Primex starfar á tengjast m.a. 
fæðubótarvörum, snyrtivörum, matvælum, vatnshreinsun svo og 
sáraumbúðum og sárasmyrslum. Markaðir fyrir sérhæfðar gerðir 
kítósans eru ört vaxandi og þar leggur Primex höfuðáherslu á að 
ná framúrskarandi árangri. 

Starfsemi Primex er á Siglufirði þar sem er fullkomin verksmiðja, 
rannsóknastofa og skrifstofur. Hjá félaginu starfa 13 kraftmiklir 
starfsmenn með langa starfsreynslu. Félagið starfar eftir vottuðu 
alþjóðlegu gæðakerfi ISO 22000 og leggur ríka áherslu á að starfs-
menn taki virkan þátt í að framfylgja verklagi kerfisins.

Á Siglufirði, sem nú er hluti af sveitarfélaginu Fjallabyggð, er 
góður framhaldsskóli,  grunnskóli, leikskóli og tónskóli. Félagslíf er 
öflugt, íþróttalíf er mjög fjölbreytt og skíðasvæði bæjarins er með 
þeim bestu á landinu. Í bænum er sjúkrahús og heilsugæsla og öll 
almenn þjónusta. Með tilkomu Héðinsfjarðargangna er örstutt til 
Ólafsfjarðar og Dalvíkur og aðeins 77 km til Akureyri.

Nánari upplýsingar veitir:  
Einar Matthíasson
Sími 460 5570 
GSM 8942741
einar@primex.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar n.k.

Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast sendar á 
einar@primex.is 

Efnafræðingur –  Matvælafræðingur –  Líftæknifræðingur 
– Líffræðingur eða sambærilegt
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SFR – stéttarfélag óskar eftir íbúðum 
og/eða sumarhúsum til leigu.

SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu óskar 
eftir íbúðum eða sumarhúsum á suð austurlandi 
(Flúðir, Kirkjubæjarklaustur, Vík, Höfn og nágrenni) 
til framleigu fyrir félagsmenn sína sumarið 2012. 
Einungis fullfrágengið húsnæði í góðu ásigkomu-
lagi kemur til greina og lóðir þurfa einnig að vera 
fullfrágengnar.

Áhugasamir sendi upplýsingar til Önnu Dóru 
Þorgeirsdóttur, verkefnastjóra SFR á netfangið 
dora@sfr.is fyrir 27. jan. næstkomandi. Allar 
almennar upplýsingar verða að koma fram, s.s. 
verð, almennt ástand eignarinnar, staðsetning, 
stærð, möguleikar á fjölda gesta, aldur eignar, 
aðstaða (heitir pottar og slíkt), lýsing á útivistar-
möguleikum og afþreyingu í næsta umhverfi, 
o.s.frv. auk mynda.

Öllum tilboðum verður svarað.

auglýsir styrki til rannsókna, lista og
þróunarverkefna, sem geta nýst börnum
á leik- og grunnskólaaldri.

Umsókn, ásamt greinargerð um verkefnið, skal 
senda fyrir 20. febrúar 2012.
Stjórn Barnavinafélagsins Sumargjafar áskilur 
sér rétt til að óska eftir nánari upplýsingum  um 
verkefnið og fjármögnun þess og leita umsagnar 
fagaðila.

Reykjavík 19. janúar 2012.
Barnavinafélagið Sumargjöf
Pósthólf 5423, 125 Reykjavík
Netf: sumargjof@simnet.is

Til sölu

Styrkir

Námskeið

Tilkynningar

Tilkynningar

Styrkir

Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr. 
72/2008. Meginhlutverk sjóðsins er að veita lán og 
styrki til verkefna sem þjóna þeim markmiðum að 
efla fiskrækt, bæta veiðiaðstöðu, styðja við rannsó-
knir í ám og vötnum og auka verðmæti veiði úr 
þeim. Umsóknir um lán og styrki úr Fiskræktar-
sjóði, sem koma til greiðslu árið 2012, skal senda 
stjórn sjóðsins fyrir 1. mars 2012. 
Umsóknum skal skilað í sex eintökum til sjóðsins.
Þeir sem fengið hafa styrk úr sjóðnum og sækja 
aftur um, eru beðnir að skila inn framvindu-
skýrslu með nýrri umsókn.
Umsóknareyðublöð vegna styrkveitinga úr Fisk-
ræktarsjóði má nálgast á http://www.fiskistofa.is 
undir lax- og silungsveiði.

Þar má einnig nálgast verklagsreglur sjóðsins.  
Einnig er hægt að hafa samband við Jóhönnu E. 
Pálmadóttur, Akri sími 452-4290 eða starfsmann 
sjóðsins Marínu E. Samúelsdóttur í síma 569 7900 
ef viðkomandi hefur ekki aðgang að tölvu. Umsókn-
um um styrki eða lán úr sjóðnum skal skila til for-
manns Fiskræktarsjóðs á sérstöku eyðublaði á eftir-
farandi heimilisfang:

Fiskræktarsjóður
Jóhanna E. Pálmadóttir formaður
Dalshrauni 1b
220 Hafnarfjörður.

FISKRÆKTARSJÓÐUR
Salmonid Enhancement Fund

Til sölu úr þrotabúi Theriak ehf.
Skrifborð, stólar, hillur og annar skrifstofubúnaður.

Opið hús mánudaginn 23. janúar kl. 15-17
Borgartúni 30 efsta hæð.

Tilboð óskast í tölvupósti á freyja@logmannsstofa.is
Fyrir kl. 17:00  þriðjudaginn 24. janúar.

Minjasafnið á Akureyri óskar eftir áhugasömum 
aðilum til að reka veitingasölu og veitingasal í Laufási 
í Grýtubakkahreppi. 

Einnig kemur til greina að viðkomandi taki að sér rek-
stur á minjagripaverslun. Í Laufási er á sumrin rekin 
umfangsmikil ferðaþjónusta í tengslum við Gamla 
bæinn Laufás. Möguleikar á frekari útleigu á 80 sæta 
veitingasal allt árið. 

Gamli bærinn í Laufási er opinn frá 9-17 alla daga frá 
29. maí til 1. september. 

Allar nánari upplýsingar gefur safnstjóri Haraldur Þór 
Egilsson í síma 462-4162 alla virka daga. haraldur@
minjasafnid.is

Tilboð berist fyrir10. febrúar. n.k.

Veitingarekstur og 
minjagripasala í 
Laufási

MINJASAFNIÐ Á AKUREYRI –AÐALSTRÆTI 58
S: 462-4162 –WWW.MINJASAFNID.IS

Jöfnunarstyrkur til náms
Umsóknarfrestur á vorönn 2012 er til 15. febrúar -

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta l
ána hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á náms-
kostnaði. Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá 
sem verða að stunda nám fjarri heimili sínu.

  fjarri lögheimili og fjölskyldu sinni vegna 
  náms).

  sækja nám frá lögheimili og fjölskyldu fjarri 
  skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 

Umsóknarfrestur vegna vorannar 2012 er til 
15. febrúar næstkomandi!

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

COMENIUS

MENNTAÁÆTLUN
EVRÓPUSAMBANDSINS

NÁMSKEIÐ Í GERÐ COMENIUS 
SAMSTARFSUMSÓKNA
7. FEBRÚAR N.K Í ÁRNAGARÐI 

FYRIR HVERJA:  leik-, grunn-, framhaldsskóla  
STAÐUR:  Fjarfundastofa í Árnagarði -  stofa 310 
STUND:  7. febrúar kl 14-16 
SKRÁNING:  fyrir 3. febrúar hjá laula@hi.is

Evrópsk samstarfsverkefni byggja á samstarfi minnst 3 stofnana frá a.m.k. 3 
Evrópulöndum. Verkefnin eru til 2 ára og styrkir eru veittir til gagnkvæmra 
heimsókna kennara, starfsmanna og nemenda þegar það á við.

STYRKIR ERU ALLT AÐ 24.000 €

UMSÓKNARFRESTUR ER 21. FEBRÚAR NK. 

Á fundinum verða umsóknareyðublöðin skoðuð og umsækjendur leiddir í gegnum 
umsóknar- og matsferlið. Leiðbeinandi: Þorgerður Björnsdóttir

Hægt er að óska eftir aðgengi að námskeiðinu í gegnum fjarfundabúnað 
símenntunarstöðva á landsbyggðinni. 

Nánari upplýsingar um áætlunina og forgangsatriði næsta umsóknarfrests er að 
finna á www.comenius.is og heimasíðu Menntaáætlunar ESB www.lme.is 

LANDSKRIFSTOFA MENNTAÁÆTLUNAR ESB
Comenius

Háskólatorgi, Sæmundargötu | 101 Reykjavík | 525 4311
www.lme.is

Um er að ræða 342 fermetra verslunarhúsnæði á jarðhæð auk u.b.b. 50 
fermetra lagerrýmis í kjallara. Húsnæðið skilast tilbúið undir innrétt-
ingar eða lengra komið eftir nánara samkomulagi. Afhending verður í 
apríl í framangreindu ástandi. Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu 
Fasteignamarkaðarins ehf.

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

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

Laugavegur 74
Verslunarhúsnæði til sölu eða leigu.



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

BÍLAR &
FARATÆKI

 SUBARU IMPREZA WAGON GX 4WD. 
Árgerð 2006, ekinn 221.þ km,bensín, 5 
gírar,topp viðhald og einn eigandi. Verð 
1.070.000. Rnr.124975..S:562-1717. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

TILBOÐ 1.280.000.-
PEUGEOT 407 SW 2.0i. Árgerð 2005, 
ekinn aðeins 98.þ km,sjálfskiptur. Verð 
áður 1.590.000.- Tilboð 1.280.000.- 
Rnr.245144..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

Lynx x-trim 2007 Ekinn 6000 km 800cc 
144” x 15” negldur Verð 990.000.- 
Tilboð 920.000.- www.ellingsen.is

Ski Doo mxz rs 800 2007. Ekinn 
2000km. 121” x 15” negldur Benzinbrúsi 
Handahlífar. Verð 990.000.- Tilboð 
890.000.- www.ellingsen.is

Ellingsen
Fiskislóð 1, 101 Reykjavík

Beinn sími sölumanna: 820 
1418 og 840 1757

http://www.ellingsen.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

NÝTT COLEMAN SEDONA 8 fet, 
Markísa og Decor pakki innifalið, 
Truma miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 
ára ábyrgð, Afsláttur 500.000kr, Verð 
aðeins 1.789.800kr, ATH takmarkað 
magn, Er á staðnum,

NÝTT COLEMAN CHEYENNE 10 fet, 
Markísa og Decor pakki innifalið, 
Truma miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 
ára ábyrgð, Afsláttur 600.000kr, Verð 
aðeins 2.189.800kr, ATH takmarkað 
magn, Er á staðnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00

http://www.isband.is

HYUNDAI H-1 9 manna. Árgerð 2004, 
ekinn 89 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.190þ. Rnr.154614. Skoðar öll skipti !

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

M.BENZ Glk 250 cdi 4matic. Árgerð 
2011, ekinn 2 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 7.990.Umboðsbíll Rnr.217673.

LAND ROVER Freelander 2 s. Árgerð 
2007, ekinn 49 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.190. Rnr.217460.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

LAND ROVER Range Rover 
Supercharged, Árg. 2/2007, ekinn 93 
Þ.KM, Með öllum aukabúnaði, lítur 
mjög vel út, Listaverð 8,9m, Verð aðeins 
6.950þ.kr Rnr.116686. Er á staðnum.

 TOYOTA Land Cruiser 200 VX DÍSEL 
35”. Árg1/2008, ek 28 Þ.KM, sjálfsk, 
Með öllum aukahlutum, DVD, 
Bakkmyndavél ofl, Stórglæsilegur bíll, 
Ótrúlegt verð 12.000þ.kr Staðgreitt, 
Rnr.192153. Er í salnum hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

Hyundai Santa Fe Árgerð 11/2001, 
ekinn 173þ.km, ssk. Ný tímareim - 
ný smurður. Er á staðnum! Tilboð 
690.000kr! Raðnúmer 152537. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

 Bílar til sölu

MAZDA E 2200 DIESEL. 2001. EK180Þ. 
NÝ SMURÐUR. UPPL. 864-3560. VERÐ 
450Þ. +VSK.

Suzuki Grand Vitara XL7, 7 manna, 
árg. ‘03 ek. 105þús. Vél 2,7 sjálfssk. 
topplúga, leður og overdr. Góður og 
fallegur bíll. Verð 1400þús. Uppl. s. 
898 3206.

Subaru Legacy 4X4, sjálfskiptur, nýsk. 
03/2008, sumar og vetrardekk fylgja, 
ekinn aðeins 67 þús. Ásett verð 
2.900.000. Tilboð 2.390.000. Vel með 
farinn bíll. Skoða skipti á ódýrari bíl 
uppl. í síma 8472700

Skoda Octavia 4x4 station, DIESEL, 
beinskiptur. Bíll sem eyðir litlu. Ekinn 
um 95 þús. skráður 06/2008. Ásett 
verð 2.750þ. Fæst á 2.450 þ. staðgreitt. 
Uppl.6600288

peugeot boxer langur, árg’07, ekinn 
80þús dísel, gott tilboð í boði, skipti 
möguleg. uppl í síma 7762793 
/7766109

Nissan x-trail 4x4 2006 ek. 81þús., ss., 
lúga, krókur, álfelgur. Verð 1,9m kr. 
Sími-690 2160.

toyota corolla árg 2001, ek. 182 þús.
skoðaður’13 Nýjar legur í gírkassa, 
kúpling og ný vetrardekk. Verð 590 
þús. Upp. í s. 699 3467

DIESEL Toyota Auris 1.4 Terra 
beinskiptur, bíll sem eyðir litlu sem 
engu, ekinn 55 þús. skráður 6/2008. 
Ásett verð 2190þ. Fæst staðgreitt 
1.990.000. Skoða skipti á ódýrari. Uppl. 
í síma 6600288

Toyota Verso Luna 7 manna, 2009 
árgerð ekinn aðeins 49.000, Ásett verð 
3.790.000 fæst á 3.350.000 uppl. í 
síma 8985651

NISSAN TERRANO árg’98 ekinn 180þús, 
nysk’13, góð dekk, verð 690 nú 490. 
fyrstur kemur fyrstur fær. 7726107

Sparbíll/Metanbíll
BMW X5, ek. 200þús árg. ‘02 Beinssk. 
ný dekk. 1600kr/100km. Verð 
2.900.000 Uppl. s. 693 2991.

VW Bjalla árg’01 ek um 100þ 1,6vél 
nýleg vetrardekk, nýjir bremsudiskar og 
klossar er í toppstandi verð. 1.150þús 
uppl í s. 6915698

Til sölu Subaru Legacy ‘96, ekinn 
237 þús. sjálfskiptur, 4x4,1.994 cc. 
Skoðaður 07.’12. Verð 195 þús. kr. simi. 
696 8068.

Renault Scenic árg. ‘05, 1,6 l, beinsk., 
ekinn 75 þ. km. Verð 1200 þús. Uppl. 
í s. 861 8380.

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is - 
S.5522000.

Toyota Touring 1.8 4x4, árg.’99. Beinsk. 
Ekinn 150þús. Verð 430þús. S. 698 
4087.

4X4 DÍSEL
Skoda Octavia 4x4 dísel. 08’árg. ek.85.þ 
Ásett 2790.þ. Uppl. 840 6035.

Toyota Corolla sol setan, árg. 07, ek. 
42.500 km. Disel, ssk. Uppl. 894 6339

Toytoa Yaris Terra Díesel á frábæru 
verði Bíll sem fær frítt í stæðin. EKINN 
AÐEINS 28000, skráður 3/2008. 
Beinskiptur 1 eigandi. Frábær bíll, eyðir 
engu og lítur út eins og nýr. Verð 
1.990.000. Tilboð staðgreitt 1.750.000. 
Sími 664 1608.

Til sölu nýr Honda jepplingur árg 
‘11. Ek. aðeins 4000 þús km, ssk, 
dráttarkúla. Tvöfaldar mottur í gólfi, 
þakboga og ný harðskeljadekk. Uppl. 
í s. 866 6684

Smiðjuvegur 30, 200 Kópavogur

Til sölu
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Volkswagen Passat, árg.’91, sjálfsk, cd 
spilari, 280þús. 777 4426.

CASE 695 SR 2004. 3250 TÍMAR 3 
SKÓFLUR. RIPPER. TENGI F. FLEYG. 
UPPL. .VERÐ 5.5 + VSK .864-3560.

CASE 695 SR 2004. 3250 TÍMAR 3 
SKÓFLUR. RIPPER. TENGI F. FLEYG. 
UPPL. 864-3560.

MAZDA E 2200 DIESEL. 2001. EK.180Þ. 
NÝ SMURÐ. VERÐ 450Þ + VSK. UPPL. 
864-3560.

Tilboð 50Þ. Til sölu Volkswagen caddy 
01 „ Þarfnast lagfæringa skoðaður 2012 
. uppl. í s. 692 3051.

Ódýr og sparneytinn Skoda Fabia 2001 
árg.bsk,silfurlitaður,4 dyra,ekinn 144þ 
verð 490þ. simi 7711700

 0-250 þús.

Mitsubishi Carisma 98.sjálfsk ek190þ.í 
góðu ástandi. Tímareim ný og fl. uppl 
í s 8979252.

Óska eftir gömlum Combi Camp. Þarf 
að vera vel með farinn. Upplýsingar í 
síma 898-6577.

Nissan micra 5dyra, árg’95 ekinn 
109þús. góð dekk, skoðaður’13. verð 
250þús. sími.6993467

Renault Kangoo 99. eh 150þ.Nýsk,Í 
góðu lagi.verð 230þ .uppl í s.8979252

 250-499 þús.

ódýr Volvo V40, árg. ‘00, ek. 145 þkm. 
Uppl. 896 1931/554 5391.

Til sölu Opel Vectra árg.2000 ekin 
225000km.Ný tímareim yfirfarið hedd.
Nýjar spindilkúlur,nýjir framgormar 
nýjir klossar framan og aftan.Skoðaður 
12.Verð 375000kr.Uppl.8669913.

Honda Accord - mjög 
lítið keyrður

 Verð 390þús.
Gott eintak af Honda S/D 2,0 LSI, 
grænn árg. ‘95, sjálfsk. ekinn aðeins 123 
þús. km. skoðaður 08/11, vetrardekk 
+sumardekk á felgum fylgja. Verð 390 
þús. Uppl. í síma 896-0747.

 500-999 þús.

Ford F350 Diesel TILBOÐ
Ford F350 7,3 power stroke 4x4 árg., 
2000 ekinn 198 þ. m, skoðaður 2013. 
sjálfskiptur, krókur, spolier, 2 falt að 
aftan, góður bíll, mikið endurnýjaður, 
verð 1.490.000- TILBOÐ 790,000- . S. 
861-7600.

Diesel jeppi
MMC Pajero Sport 2.5 diesel nýskr 
7/99 ekinn 222 þ km svartur 5 gíra 
krókur, nýleg dekk, spoiler, krókur, 
filmur, mikið endurnýjaður, skoðaður 
2013. Tilboð 449.000- ath skipti á 
ódýrari uppl. í síma 861-7600.

Subaru Impreza árg ‘03 ek. 157 þús, 
sjálfsk. Nýsk. Verð 900 þús. Sími 
6963005

SKI-DOO MXZ árgerð 2004 ekinn 900 
km, auka sæti. Frábært eintak. Uppl. 
894-5252

Nissan Terrrano árgerð 2000 til sölu. 
Nýskoðaður og í góðu standi. Sæti 
fyrir 7, skoða skipti á Land Cruser eða 
fólksbíl. Annars er óskað eftir tilboði. 
Uppl. í s. 6903004

 1-2 milljónir

Subaru Impreza ‘04 2L 4x4, ssk, 
reykl. ek.38þús km. Topp bíll. 1350þ. 
S.7719896 8227799 6607782

DIESEL Á TILBOÐI
Peugeot 407 DIESEL árg. 9/2006 ek. 
215 þ. km sjálfskiptur, 17” álfelgur, 
glertoppur, ný heilsársdekk, sko ‘13, 
nýtt hedd frá Bernhard. ek. 100 þús á 
sjálfssk. glæsilegur bíll í toppstandi verð 
1.890.000- TILBOÐ 1.090,000 uppl. í 
s. 861-7600. Möguleiki á allt að 600þ 
á visa rað.

Grár Toyota Yaris DIESEL til sölu 
1.600.000 kr. ekinn 140.000 km Eyðir 5 
- 7 l á 100 km. Engin skipti upplýsingar 
í síma 770 1013.

 2 milljónir +

Chrysler Pacifica Touring AWD árg ‘06 
Stórglæsilegur 6manna lúxusbíll m/
öllu, þmt dráttarbeisli/krók. Ek. 95þ.
km. V. 3.000þ. kr. Uppl. í s. 895-5464

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

 Jeppar

Til sölu nýskoðaður Musso árg ‘99, ek. 
200 þús, disel, ssk, 33” breyttur, ásett v. 
950 þ, Stgr.verð 790 þús. S. 898 1705

Toyota Landcrusier 150 GX. Sjsk. Diesel, 
Ekinn 47.000., 2010 árgerð. ný nelgd 
vetrardekk. Ásett verð 8.690.000, 
skoða skipti á ódýrari, fæst á góðu 
staðgreiðsluverði. Möguleiki á 80% 
láni. Uppl. í síma 6600288

Glæsilegur Toyota Landcrusier 120 GX, 
árg. 2006 33” breyttur, húddhlíf, filmur 
og dráttarbeisli, ný dekk. Einn eigandi 
ekinn 119 þús. Ásett verð 5.150.000 
Fæst staðgreitt á 4.450.000 Uppl. í 
síma 8985651

Flottur Nissan Patrol GR. Sjsk. Diesel, 
Ekinn aðeins 77.000. 2006 árgerð. 
7 manna, topplúga, leðurklæddur, 
dráttarbeisli. Mjög vel með farinn, einn 
eigandi. Nýleg nelgd dekk. Ásett verð 
4.190.000, fæst staðgreitt á 3.650.000. 
Möguleiki á 70% láni. Uppl. í síma 
8580405

Mitsubishi Pajero Intense+ Sjálfskiptur, 
Diesel, ekinn 22 þús. Skráður í júní 
2011. 7 manna. Ný nelgd vetrardekk. 
Ásett verð 8.690.000, fæst staðgreitt 
7.990.000. Möguleiki á 70%-80% láni. 
Uppl. Í síma 8580405

Toyota Hiace 4wd TD, árg. 2007, 9 
manna, vel með farinn bíll, diesel, ekinn 
aðeins 99.500 km. Ásett verð með vsk. 
3.390.000 Uppl. Síma 8580404

Tilboð - Pajero 33”2003 árgerð, ekinn 
156 þús km. Tilboðsverð 2 milljónir. 
Upplýsingar í 618-1381

Góður diesel jeppi!!!!
Land Rover Discovery ll 2.5 Diesel 
árg. ‘99 ekinn 237 þ. km sjálfskiptur 
4x4 skoðaður 2013 krókur topplúgur 
álfelgur heilsársdekk eyðslugrannur bíll 
verð 1,490,000 Tilboð 790,000 uppl. 
í síma 861-7600. ATH skipti á ódýrari.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Vörubíla og 
vinnuvéladekk

Eigum á lager 315/80R22,5 
vörubíladekk á góðu verði Höfum 
einnig gott úrval af vinnuvéladekkjum 
O.K. Varahlutir ehf sími 696-1050- 
okspares@simnet.is

 Húsbílar

 Fjórhjól

Óska eftir beltabúnaði fyrir can am 
outlander 800. uppl. í s. 664-8581.

 Vélsleðar

Til sölu snjósleði Yamaha Vernture. Árg. 
2005, 1000cm3 120 hö. Ekinn.1938km. 
Upplýsingar í síma 665 1700.

 Vinnuvélar

Seltjarnarnes og 
Vesturbær

3. - 4. herb. íbúð óskast á leigu á 
Seltjarnarnesi eða í Vesturbænum. 
Uppl. í síma 694 8717.

 Lyftarar

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

 Bátar

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU 
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

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

Smíðum álhurðar í báta stórar sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Hjólbarðar

Til sölu tvö dekkjasett, 40” ProComp 
á 17” álfelgum og 47” negld á 17” 
Bedlock felgum, 8 gata Dodge deiling. 
Mjög lítið notuð. Uppl. 6609961.

 Varahlutir

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

GS Varahlutir 
 Sími 567-6744

Bremsu- og stýrishlutir í flestar gerðir 
bíla. Pöntum á fimmtudögum, varan 
komin á mánudegi. Gott úrval af 
Gabríel dempurum á lager. Bíldshöfða 
14, 110 Rvk.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land 
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 10-14.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Flutningsþrif, gólfbónun, ræsting, 
teppahreinsun og gluggaþvottur www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Bókhald

Rekstraraðilar, húsfél, einstaklingar. 
Bókhald, laun, vsk, framtöl ofl. Ódýr 
og góð þjónusta. bokhjalp@internet.
is - sími 840 5767.

Ég get bætt við nokkrum einstaklingum 
í bókhaldi og framtölum fyrir 
rekstraraðila og einstaklinga. Mikil 
reynsla, Guðmundur Guðjónsson 
Bókhaldsþjónusta s: 552 9412 og 862 
4739

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Óli smiður
Tek að mér verkefni stór sem smá, 
úti sem inni, mikil reynsla & vönduð 
vinnubrögð. Óli smiður 698 9608.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

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

 Nudd

Slökunar nnudd, Reykjavík 101, 857 
0740.

 Spádómar

Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Spásími 908 7000

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Trésmiður, innréttingar, parket og öll 
almenn smíðavinna. Mikil reynsla, 
vönduð vinna. S:862 8141.
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 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.

Er hálka? 
Við eyðum hálku

Íslenska Gámafélagið býður 
upppá hálkueyðingu, söndun 
og söltun á öllum stærðum og 

gerðum plana.
Allar nánari upplýsingar 
veita ráðgjafar Íslenska 

Gámafélagsins. www.gamur.is 
S: 577 5757 eða 

gamur@gamur.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Öskudagsbúningar
Alvöru útsala með 20-50% aflslætti af 
öllum öskudagsbúningum og 10% af 
öðru í búðinni. Notið tækifærið. Skoðið 
úrvalið á hokuspokus.is Hókus Pókus 
Laugavegi 69 s-551 7955.

ÚTSALA, ÚTSALA
10 -35 % afsláttur af öllum 
saltkristalsvörum til 21. janúar. Verið 
velkomin. Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn 
gata). Opið mán-fös 12-18, lau 12-15. 
Sími 517-8060. ditto.is

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Kílóverð 1700.- kr. Allar upplýsingar í s. 
8687204 eða á www.myranaut.is

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu notaðar þvottavélar og 
ísskápa. Einnig ódýra varahluti í flestar 
gerðir þvottvéla. Síðumúli 37, neðan 
verðu. S. 847 5545.

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

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.

 Sjónvarp

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

HEILSA - NUDD
Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOX-
úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR og 
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú 
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla 
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. Uppl í 8916447 Óli

 Þjónusta

Dóra Dröfn Skúladóttir, 
geðhjúkrunarfræðingur, hefur opnað 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með Diploma í Hugrænni 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.

Frelsi frá streitu og kvíða 
s:694 5494

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

Næsta BYRJENDANÁMSKEIÐ Í YOGA 
hefst 31. janúar. Yogastöðin Heilsubót 
www.yogastodin.com S: 5885711 og 
6918565

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SKRÁÐU ÞIG Á 
NÁMSKEIÐ

Tréútskurður, skartgripasmíði, 
Hnífasmíði, Tálgun, Gler mósaik, 

Víravirki, Brýnsla ofl.Silfurleir 
23.-26. Feb - Tálgun 1.&4.
mars-Brýnsla 6.-7.mars.

Nánar á handverkshusid.is 
Handverkshúsið Bolholti 4, 

s:555-1212

Námskeið Þæfing - 
Tauþrykk

Þæfingarnámskeið þriðjud. 24. 
jan. - 21. feb., kl. 19:20-22:00. 

4 skipti. 

Þæfingarnámskeið fimmtud. 
8. - 29. mars, kl. 19:20-22:00. 

4 skipti. 

Framhaldsnámskeið í þæfingu, 
kennari Inge Marie Regnar; 

fimmtud. 16. feb. og föstud. 17. 
feb. kl. 19:20-22:00. 

Tauþrykk/silkiþrykk, kennari 
Soffía Magnúsdóttir; laugard. 4. 
feb. kl. 10:00-12:00 og 11.feb. 

kl. 10:00-16:00.
Fleiri námskeið á heimasíðu: 

www.handidir.is 

Upplýsingar í síma 616 6973, 
netf: handidir@handidir.is;

GÍTARNÁMSKEIÐ
Fyrir byrjendur & fleiri. 

Unglingar & eldri. Konur & 
karlar. Prufutími & Einkatímar. 

S: 562-4033 866-7335.
Hljómar undir söng

 Kennsla

SYSTEMA - Russian martial art Þessi list 
hefur aldrei verið kennt áður á Íslandi ‘’ 
Break your ego’s and face your fears’’

 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.

HEIMILIÐ

 Húsgagnaviðgerðir

Leysum málningu og bæs af gömlum 
húsgögnum, hurðum o.fl. S. 897 
5484/3327.

 Dýrahald

Bullmastiff hvolpar
Gullfallegar HRFI bullmastiff tíkur til sölu. 
Sjá nánar á bullmastiff.123.is 2 tíkur eftir 
í 6 hvolpa goti. Rakkinn er innfluttur 
frá Írlandi undan írskum meisturum og 
tíkin er íslenskur meistari og alþjóðlegt 
meistarastig. Uppl. 863-7001

Husky tík tilbúin til afhendingar, 
örmerkt og bólusett V. 120þ. Steinunn 
869-7035.

Labradorhvolpar til sölu.Skaftárhvolpar. 
Ættbók frá HRFÍ. Báðir foreldrar HD:A 
og ED:A. Nánari upplýsingar í síma 
896-0028 og 555-4351

Langar þig í hund?
Hundaræktarfélag Íslands er eina 
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem 
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag 
Íslands stuðlar að réttri meðferð, 
aðbúnaði og uppeldi hunda og góðum 
samskiptum milli hundeigenda, 
yfirvalda og almennings. Leitaðu 
upplýsinga á vefsíðu HRFÍ, www.hrfi.is

Dverg Schnauzer hvolpar, 
undan verðlauna 

foreldrum.
Eigum nokkra gullmola eftir 2 
svartir rakkar fæddir 17 nóv, 2 p&s 
rakkar og 1 p&s tík fædd 23 nóv. 
Öll gullfalleg, tilbúin til afhendingar, 
skilast ættbókarfærð og örmerkt. Sjá 
facebook.com/Sifurloppu Uppl. veitir 
Margrét s: 8216222 / 5646272.

Hreinræktaðir Labrador-hvolpar til sölu. 
Góðar ættir. Ættbók HRFÍ. Tilb. til afh. í 
lok feb. Uppl. í s. 8462628 (Facebook 
Hetju labrador)

DVERG SCHNAUZER
Dverg schnauzer til sölu hreinræktaðir 
með ættbók frá HRFÍ. Bæði svartir 
og pipar/salt. Tilb. til afh. Afhendast 
líf og sjúkdómatryggðir í ár. Uppl. í s. 
897 6229.

HÚSNÆÐI

 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

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.

2 herb til leigu í 101 rvk, 8493230 eftir 
kl 10 á morgnanna.

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 
773 3182.

 Húsnæði óskast

Snyrtilegir og traustir leigjendur óska 
eftir 3-4 herbergja íbúð til leigu í 
Sjálandi í Gb. eða Norðurbakka í Hfj. 
Verðhugmynd 150 þús per mán. 12. 
Mánaða binding. Leigutímabil frá 1. 
Maí 2012. Upplýsingar í síma 8975012.

2 reglus. hásk.nemar 23&25 ára leita 
að 3herb. leiguíbúð miðsvæðis í Rvk til 
1 árs. S.8674650

Tveir góðir vinir, reglusamir, snyrtilegir, 
í fullri vinnu, óska eftir íbúð til leigu á 
Stór-Reykjavíkursv. Tvö svefnherb. Verð 
60-120þús á mán. Áhugasamir hafi 
samb. í síma 847-2003 eða email á 
kristjanjohann86@gmail.com

Meistaranemi óskar eftir íbúð til leigu, 
er reglusöm og reyklaus. S:823-4870.

 Húsnæði til sölu

Glæsileg 138 fm endaíbúð við 
Baugakór, auk stæðis í bílgeymslu, 
Hagstæð lán áhv. Uppl. í s. 695-1095.

 Sumarbústaðir

GISTING - AKUREYRI
orlofshus.is S. 897 5300.

 Atvinnuhúsnæði

Lítið iðnarðarbil eða stór skúr óskast 
í Rvk eða í nágrenni. Max 100 þús. á 
mán. S. 820 7359.

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Suðurlandsbraut 6, 108 Reykjavík
Opnunartími:
Mánud. - Föstud.     11.00 - 20.00
Laugard. - Sunnud. 12.00 - 18.00 Sími: 534 7268

387 kr.

550 kr.

699 kr.
320 kr.

387kr.

ALLT FYRIR
AUSTURLENSKA MATARGERÐ

Til sölu Námskeið
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 Gisting

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Gott verð, dags, viku- og 
mánaðarleiga. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

ATVINNA

 Atvinna í boði

Starfsmaður óskast í 
eldhús!

Vantar vanan starfskraft í eldhúsið 
okkar, vinnutími 09-17/18. Alla virka 
daga. Eingöngu vanur, reyklaus og 
reglusamur kemur til greina. Ekki 
yngri enn 20 ára. Vinsamlegast sendið 
ferilsskrá með mynd á ginger@ginger.is

Vinna heima
Frábært til framtíðar sem krefst vilja og 
tíma. Tekjur: auka eða aðal. Þú ræður 
ferðinni. 2 klst á dag 5 daga vikunnar 
s. 821 4445

Starfskraft vantar í nýja verslun með 
meðgöngu- og brjóstagjafafatnað. 
Reynsla af verslunarstörfum og þekking 
á vöruflokknum skilyrði. Sendið 
umsókn og ferilskrá á anna.axels@
gmail.com

Au Pair - 
Kaupmannahöfn

Ítölsk - íslensk fjölskylda búsett 
í Kaupmannahöfn með tvö 

börn, 2 og 6 ára, 
óskar eftir að ráða au pair 

frá 1. mars eða fyrr.

Áhugasamir hafi samband á 
netfang: jennast@hotmail.com

Café Roma Kringlunni

óskar eftir starfsmanni í fullt 
framtíðarstarf. Aldur 20+. 

Íslenskukunnátta og reykleysi 
skilyrði.

Umsóknir sendist á 
kaffiroma@gmail.com

Óskum eftir leigustól 
í vinnu

Góð kjör í boði
grjoni@raudhetta.is

 Atvinna óskast

45 ára iðnaðarmaður óskar eftir starfi 
Uppl. Kristinn 6978694 eða kiddi66@
gmail.com

Stýrimaður óskar eftir plássi á sjó. 
Vanur. S. 868 7522.

 Viðskiptatækifæri

Danskt ehf til sölu, með bankareikningi 
og heimabanka, frekari uppl 
aarhus187@gmail.com

TILKYNNINGAR

 Einkamál

33 ára kona
vill kynnast karlmanni, fyrst með 
hressilegan símaleik í huga og sjá 
hvort það leiði til nánari kynna. Rauða 
Torgið, s. 905-2000 og 535-9920, augl.
nr. 8266.

25 ára KK
vill kynnast eldri manni. Rauða Torgið, 
s. 905-2000 og 535-9920, augl.nr. 
8815.

Konur að leik
a.m.k. tvær nýjar uppt, e.t.v. fleiri, hjá 
Kynl.sögum Rauða Torgsins, s. 905-
2000 og 535-9930.

Mugison, hafðu samband. Hrútinum er 
kalt á eyrunum. s.8493230

Ég er kona um 70 ára sem óska eftir 
að hitta góðan mann á líkum aldri sem 
ferðafélagi og vinur. Verður að hafa bíl. 
Svar sendist á Fbl merkt „vinur”.

Spjalldömur 908 1616
Opið þegar þér hentar. Aðallega á 
kvöldin og næturnar. Ný stúlka.

Eitt hús óselt, selst fullbúið að innan 
og utan frágengið með lóð. Skipti 
koma til greina á minni eignum. 
Sýningarhús að þrúðsölum 5

SG smiður ehf. Er að byggja 198 fm einbýlishús við Þrúðsali.

Framkvæmdarstjóri verður á 
staðnum milli 14-16 í dag.  

Uppl. í síma 892 4624

Fasteignir

Fasteignir

Aðalheiður Karlsdóttir 
lögg.fasteignasali
 
Þorlákur Ómar Einarsson  
sölustjóri

HÖFUM 
TIL SÖLU

 • Glæsilega þakíbúð 
  miðsvæðis í Reykjavík,
  íbúð í sérflokki.
 
 • Einbýlishús í Reykjavík 
  og Garðabæ, eignir í 
  sérflokki.
     
Allar nánari upplýsingar gefa sölumenn Stakfells.

Fasteignir
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Flugfrelsi heitir ný og spennandi vara 
sem Flugfélag Íslands hefur hafið 
sölu á. „Um er að ræða nokkurs konar 

klippikort sem hentar vel þeim sem eru 
mikið á ferðinni innanlands,“ útskýrir Eva 
Björk Guðjónsdóttir, deildarstjóri þjónustu-
vers Flugfélags Íslands. 

Flugfrelsi er ætlað fólki sextán ára og 
eldra. Þá eru keyptir sex flugleggir á sér-
stöku tilboðsverði en Flugfrelsi kost-
ar 64.500 krónur sem gera 10.750 krón-
ur fyrir hvern fluglegg. „Þá eru skilmálar 
Flugfrelsisins einnig mjög góðir. Til dæmis 

er enginn bókunarfyrirvari og farið er 
endurgreitt að fullu ef afbókað er og látið 
vita fyrir brottför,“ útskýrir Eva Björk.

Hún útskýrir að Flugfrelsiskortin virki 
svipað og klippikort. „Þegar kortið er keypt 
fær kaupandinn númer kortsins og það 
númer er gefið upp þegar flug er bókað og 
það flug svo dregið af inneign á kortinu,“ 
lýsir hún. 

Eva Björk segir sölu Flugfrelsisins fara vel 
af stað og því ljóst að þessi nýjung leggst vel í 
viðskiptavini Flugfélags Íslands. „Við höfum 
líka ákveðið að bjóða upp á Flugfrelsi á til-
boðsverði út janúar,“ segir Eva Björk en á til-
boðinu kostar Flugfrelsiskortið 59.850 krón-
ur, eða 9.975 krónur flugleggurinn.

Afsláttarkjör fyrir börn og unglinga
Flugfrelsi er byggt á eldri vöru sem hefur 
verið í boði hjá Flugfélagi Íslands. Flugfélag 
Íslands hefur til dæmis síðan 2005 boðið 

afsláttarkjör fyrir börn sem fljúga reglulega 
ein á milli landshluta. „Við köllum þessa 
krakka Flugkappa,“ segir Eva Björk glaðlega. 
Afslátturinn fæst með því að foreldrar eða 
forráðamenn kaupa kort með tíu flugleggj-
um á afsláttarkjörum.  „Þessi kort eru mjög 
vinsæl og eru Flugkapparnir orðnir margir.“

Árið 2008 bætti Flugfélag Íslands síðan 
við nýrri vöru, SMU (sem þýðir: súper 
mikilvægur unglingur) sem er inneignar-
kort með  sex flugleggjum. „SMU er ætlað 
fyrir tólf til sextán ára unglinga.  Börnin 
verða unglingar og unglingarnir verða full-
orðnir og fljótlega fór Flugfélag Íslands að 

fá fyrirspurnir um sambærileg afsláttarkjör 
fyrir fullorðna  fólkið og þá varð Flugfrelsi 
til,“ segir Eva Björk og er ánægð með frábær-
ar viðtökur.

Hægt er að kaupa og fá allar upplýsing-
ar um Flugfrelsi á heimasíðu Flugfélags 
Íslands www.flugfelag.is. 

Skilmálar eru mjög 
góðir. Til dæmis  er 

enginn bókunarfyrirvari.

Flugfrelsi fyrir sextán ára og eldri
Flugfélag Íslands býður upp á nýjan kost fyrir fólk sem er mikið á ferðinni innanlands. Flugfrelsi kallast þessi nýja vara en í því felst að keyptir eru 
sex flugleggir en kortin virka svipað og klippikort. Nýjungin leggst vel í viðskiptavini sem margir hverjir hafa nýtt sér þetta nýja tækifæri.

„Um er að ræða nokkurs konar klippikort sem hentar vel þeim sem eru mikið á ferðinni innanlands,” segir Eva Björk Guðjónsdóttir hjá Flugfélagi Íslands. MYND/STEFÁN

1 Meiji-helgidómurinn og 
Sensoji-hofið í Tókýó.

30 milljónir gestir árlega
Meiji-helgidómurinn var byggður 
fyrir hundrað árum til að heiðra 
keisarahjónin japönsku, Meiji og 
Shoken. Sensoji-hofið sem einn-
ig er í miðri Tókýó var tileinkað 
Bodhisattva Kannon, samúðar-
fyllsta Búddanum, árið 628. 

2 Kashi Vishwanath-hofið í 
Varanasi á Indlandi. 

21,9 milljónir gesta
Hofið, með sínum tveimur gullnu 
hvolfþökum, stendur við vest-
ari bakka Ganges-fljótsins og er 
ásamt f ljótinu einn heilagasti 
staður hindúa. 

3 Basilíkan í Guadalupe 
í Mexíkó borg. 

20 milljónir gesta
Bygging eldri basilíkunnar hófst 
snemma á sextándu öld og lauk 
árið 1709. Hin nýja basilíka var 
byggð upp úr 1970 og lítur út eins 
og íþróttaleikvangur. Þar eiga að 
komast fyrir um 50 þúsund gestir. 

4 Tirupati Tirumala Devastha-
nams-hofið í Andhra 

Pradesh á Indlandi. 
18,25 milljónir gesta
Hópur fólks af hindúatrú sem 
lagði áherslu á jöfnuð og ást byrj-
aði byggingu þessa hofs fyrir um 
1200 árum. 

5 Notre Dame-dómkirkjan í 
París. 13,65 milljónir gesta

Notre Dame er vinsælasti ferða-
mannastaður Frakklands. Kirkj-
an var reist á árunum 1163 til 
1345.

6 Sacré Coeur-basilíkan í 
París. 10,5 milljónir gesta

Basilíka hins heilaga hjarta 
stendur björt og fögur á toppi 
hæðar þar sem gott útsýni er yfir 
Parísarborg.

Mest sóttu must-
erin og hofin
Vefsíðan www.travelandleisure.com hefur tekið saman 
lista yfir þá helgu staði í heiminum sem eru mest 
heimsóttir af ferðamönnum. 
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Frábært verð
Frá 102.600 kr. – með allt innifalið
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í íbúð á Dream 
Villa Tagoro 6. júní í 7 nætur. Verð m.v. 2 fullorðna í íbúð kr. 124.900 á 
mann.

Frábært verð
Frá kr. 98.900 – með allt innifalið 
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í herbergi á 
Griego Mar 19. júní í 7 nætur. Verð m.v. 2 fullorðna  í herbergi 
kr. 117.600 á mann.
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Sumarið kemur!

Sala sumarleyfisferðanna 2012 er hafin!
Heimsferðir hefja nú sölu á sumarleyfisferðunum 2012. Í boði eru frábærir áfangastaðir, 
fjölbreyttir gistivalkostir, fyrsta flokks þjónusta og ótrúlega hagstæð verð. 

Bókaðu strax 

og tryggðu þér 

hagstæðasta 

verðið! 

frá kr. 102.600 – með allt innifalið

frá kr. 98.900 – með allt innifalið 

Tenerife

Costa del Sol



Frábært verð
Frá 135.900 kr. – með allt innifalið í tvær vikur
Netverð á mann í, m.v. 2 fullorðna og 1 barn, 2-11 ára, í herbergi á Globales 
Playa Santa Ponsa 29. maí í 14 nætur. Verð m.v. 2 fullorðna  í herbergi 
kr. 159.400 á mann. 

Mallorca

Madeira í vor

frá kr. 135.900 – með allt innifalið

Sérferð 10.-20. apríl
Madeira, er stundum nefnd „skrúðgarðurinn í Atlantshafinu“ 
enda með fádæmum gróðursæl og býr yfir einstökum 
náttúrutöfrum. Hér ríkir afar þægilegt loftslag allan ársins hring. 
Innan um tilkomumikil fjöll, vínekrur, ávaxtagarða og fagran 
hitabeltisgróðurinn hafa eyjaskeggjar skapað hina fullkomnu 
aðstöðu ferðamannsins. Í þessari sérferð verður dvalið á góðu 
4* hóteli skammt fyrir utan höfuðborgina. Fjölmargar spennandi 
kynnisferðir eru innifaldar í verð ferðarinnar þar sem farþegar 
kynnast töfrum þessar fallegu eyju.

Skráðu þig í netklúbb Heimsferða á heimsferdir.is

Alicante Billund
frá kr. 19.900 
Flugsæti á mann aðra leiðina á völdum 
dagsetningum.

frá kr. 13.900 
Flugsæti á mann aðra leiðina á völdum 
dagsetningum.

borgarferða
Glæsilegt úrval

í vor  Barcelona
 Prag
 Budapest

 Ljubljana
 Sevilla

Frábærar sérferðir Vínarborg og Györ
Bratislava – Budapest 

27. apríl - 1. maí 
Beint flug til Budapest 

Verð á mann:
Kr. 145.900 á mann í tvíbýli. 
Kr. 159.900 á mann í einbýli. 

Innifalið:
Flug til og frá Budapest, skattar, gisting á góðum 3*/ 3*+  
hótelum í 4 nætur með morgunverðarhlaðborði. 4 kvöldverðir.  
Kynnisferðir um: Vínarborg, Bratislava, Györ og Budapest.  
Akstur til og frá flugvelli og á milli áfangastaða. 
Íslensk fararstjórn miðað við lágmarksþátttöku 20 manns. 

Dresden
27. apríl - 1. maí 
Beint flug til Prag 

Verð á mann:
Kr. 159.900 á mann í tvíbýli.                                 
Kr. 176.800 á mann í einbýli. 

Innifalið:
Flug til og frá Prag, skattar, gisting í 
4 nætur með hálfu fæði. Kynnisferð um 
Dresden og Meissen. Akstur til og frá 
flugvelli og íslensk fararstjórn miðað við 
lágmarksþátttöku 20 manns. 

Verð kr. 237.900 
á mann í tvíbýli.

Innifalið:
Flug, skattar, gisting á 4* hóteli 
með hálfu fæði í 10 nætur, 
5 kynnisferðir, akstur til og frá 
flugvelli og íslensk fararstjórn. 
Miðað við lágmarksþátttöku 
20 manns.

Fararstjóri: 
Ása María Valdimarsdóttir
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ÚT AÐ BORÐA Í SVÍÞJÓÐ
Svo gæti farið að ódýrara verði að fara út að borða í Svíþjóð á næstunni 
þar sem stjórnvöld þar í landi hafa lækkað virðisaukaskatt á matsölustöð-
um. Frá þessu greinir vefsíðan turisti.is.
Um áramótin lækkaði 
skatturinn úr 25 pró-
sentum niður í tólf 
en með lækkuninni 
vonast stjórnvöld til 
að heimamenn verði 
duglegri við að fara út 
að borða en vissulega 
græða ferðamenn einnig á 
þessu fyrirkomulagi.

Vefurinn www.iceland.ja.is var opnaður við hátíðlega athöfn í Lista-
safni Reykjavíkur nýlega. Markmið hans er að veita erlendum ferða-
mönnum betra aðgengi að upplýsingum um landið og íslenskar vörur 
og þjónustu. Vefurinn er samstarfsverkefni Já og aðila í ferðaþjónustu 
enda gerir hann íslensk fyrirtæki sýnilegri ferðamönnum, bæði áður 
en þeir koma til landsins og meðan á dvöl þeirra stendur. Um svokall-
aðan snjallan vef er að ræða sem notandinn nær auðveldlega í, hvort 
sem hann er í tölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma.

Já sér um rekstur ítarlegs gagnagrunns yfir öll íslensk fyrirtæki 
sem er uppfærður daglega. Öll ferðaþjónustufyrirtæki sem þegar 
eru skráð hjá Já færast sjálfkrafa á hinn nýja vef, www.iceland.ja.is, 
þeim að kostnaðarlausu. Þar verður líka hægt að finna þau á rafrænu 
landakorti og sjá hver þeirra eru innan seilingar hverju sinni. - gun

Upplýsingavefur um Ísland

Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri Já, og 
Frímann Gunnarsson, heimsborgari og alls-
herjar frömuður, við opnun iceland.ja.is

VORHÁTÍÐ Á NÆSTA LEITI
Kínverjar eru nú í óðaönn að 
undirbúa vorhátíðina sem hefst 
með pompi og prakt á mánudag 
og stendur yfir í fjörutíu daga. 
Hátíðarhöldin eru talin vera þau 
mikilvægustu í Kína þar sem 
fjölskyldur sameinast til að fagna 
nýju ári en það er að þessu sinni 
kennt við Drekann samkvæmt 
kínverskri stjörnuspeki.
Þegar hafa milljónir Kínverja 
ferðast til fjölskyldna sinna. Talið 
er að meira en þrír milljarðar ferða 
verði farnar meðan á hátíðarhöld-
unum stendur.

EINSTAKT NÁTTÚRU
GRIPASAFN
Kvikmynd bandaríska leikstjór-
ans Woodys Allen, Midnight in 
Paris, sló í gegn á síðasta ári og er 
hans aðsóknarmesta frá upphafi. 
Myndin segir af bandarískum 
handritshöfundi sem ferðast 
aftur í tímann í París og hittir þar 
marga mikilsmetna listamenn 
á þriðja tug síðustu aldar. 
Ýmsum þekktum kennileitum 
bregður fyrir, þar á meðal nátt-
úrugripasafninu Deyrolle sem á 
sér langa sögu en það hýsir stórt 
safn uppstoppaðra dýra, allt frá 
sjaldgæfum skordýrum og upp 
í ljón og tígrisdýr. Hluti safnsins 
eyðilagðist í bruna 2008 og síðan 
þá hafa vísindamenn um allan 
heim bætt skaðann með því að 
gefa safninu fágæt sýnishorn.

Ferðaskrifstofa

Lok
sin

s a
ftur

!

Bjóðum aftur hin geysivinsælu VIVA hótel þar sem aðbúnaður 
fyrir fjölskyldufólk er eins og hann gerist bestur!

Sumar 2012

- Perlan í Miðjarðarhafinu

98.800 kr.frá:
Verð miðast við 2 fullorðna og 2 börn. 
22. maí  gist í 7 daga á Hótel VIVA Sunrise.

- ódýrustu sætin bókast fyrst!



HUNDRUÐIR TITLA Í BOÐI!
VERÐ FRÁ 999
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Fáanlegt í Kringlu, Smáralind og Skeifu, minna úrval í öðrum verslunum.

Gildir til 27. janúar eða á meðan birgðir endast.
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G A L Í L E Ó D R U L L U S O K K U R

A E E R A J K A E

L O K A S J Ó Ð U R Ó S K A S T U N D

T A A M Ð Ð P P D

A L B A N Í A A N D M Æ L A R É T T I

L Y D N F Æ R Ú N

Æ T V I S T U R K L Á R A V Í N G

K T N Í Í I N I A

B A R N A S K A R A V Í N V I Ð U R

S Ú K N S R Æ

T A U M L A U S J Ú D A S A R K O S S

Ú T R V R K U F K

F L Ó A N N V I Ð B Á R A K A A

H K A N L N Æ N M

E R F I Ð U R D R Á P A B R Á K U M

N R Ð H I F Ú O H

D E A V E R K L O K M L

A U K A H L U T I I A F B A K A

N Í Ð S L U

L A U F S K Á L A R É T T Ú T V A R P

Krossgáta
Lárétt
1. Láta borgarhluta gegn borgun (11) 
9. Fangir rum og afruglir í öreindir (9) 
10. Sílspikaðir sjólaxar og kúlur við 

þakskegg, er þetta mannamatur? (10) 
11. Þekkja auðvitað skapanorn (9) 
13. Ringluð bora rana í fiskana (8) 
14. Hof hins heilaga heimabruggs? (11) 
15. Ormur eða undranagdýr í fjörunni? (9) 
17. Drafla ristir utan áhaldið (11) 
19. Hátta ráð til að skikka kölluð (9) 
21. Getur viðskilnaðarskuld kostað 

mann lífið? (8) 
24. Graða-Linda ruglast í ávaxtalundi (10) 
28. Elska eilítið smáa (7) 
29. Leggja sinn skerf í skemmtunina með 

veisluviljann að vopni (12) 
31. Hæg kallast hérvist laus við aðkallandi 

verkefni (13) 
33. Gefið pílu heiti og standið við ránfugl í 

landslagi (8) 
34. Ábataæti er gróðagisk (11) 
35. Undirstöðusigtin eru ekki djúp 

en gjöful þó (10) 
36. Flytur þá og afhendir þótt fúlir séu (6) 
37. Sjötti keppendahópur heldur 

við frúna (7) 
38. Rek gamlan rokkara í gegn (5)

Lóðrétt 
1. Úr ati og fjöri verður ólifnaður (8) 
2. Rægi rúm ólifnaðar (9) 
3. Finn kóna sem kannski stundar 1 lóðrétt 

í 2 lóðrétt (11)
4. Kýs eina klukku af mörgum sem klæði (5) 
5. Draga aur og dauða dáta inní kosningar (6) 
6. Sonur stopp vegna kambsins (8)
7. Ég sagði bil og boli, froðusnakkur (6) 
8. Öllu má ljúga í hinn ringlaða 

Grútar-Jan (9) 
9. Hér lýkst fótur um knött svo úr 

verður tuðra (10) 
12. Birtist þið með klæði og krakka (6) 
16. Gröftur eða sigling? (6) 
17. Ræða á fornu höfuðbóli er aldrei tveggja 

manna númer (8) 
18. Síðasta greiðsla fyrir jarðarför? (12) 
20. Áhangandi hryðjuverkamanns eftirsóttur í 

íslenskum undirstöðuatvinnuvegi (11) 
22. Þilja inntak og efna klæði (9) 
23. Borga hóp að utan til að finna 

kauphlutann (11) 
25. Lækka bleyða, hér er þoka (8) 
26. Miklar afbragðsklappir eru þetta! (10)  
27. Sigldur vill breið skip og hlý klæði (9) 
30. Særi legg með loforði (7) 
32. Blæblíð og farðafríð (6)

H U G S J Ó N A -
F Ó L K

Vegleg verðlaun

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist 
upphafið að stórkostlegu ævintýri sem enn sér ekki fyrir endann 
á. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 25. janúar næstkomandi á 
krossgata@frettabladid.is merkt „21. janúar“.

Lausnarorð síðustu viku var 
hugsjónafólk.

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 Erling Ragnarsson, 
Reykjavík.
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Á þessum degi fyrir 36 árum, 
hinn 21. janúar árið 1976, fór 

Concorde-þota í farþegaflug í 
fyrsta skipti.

Þetta flug markaði tímamót í 
flugsögunni og var mikið verk-
fræðilegt afrek þar sem um var að 
ræða fyrstu hljóðfráu farþegaþot-
una sem flaug reglulegt áætlunar-
flug.

Tilurð Concorde-þotunnar var 
samstarfssáttmáli breskra og 
franskra stjórnvalda tólf árum 
áður um að sameina krafta sína 
til að ná þessu takmarki á undan 
Bandaríkjunum og Sovétríkjunum.

Bandaríski orrustuflugmað-
urinn Chuck Yeager rauf fyrst-
ur manna hljóðmúrinn árið 1947 
þegar hann fór yfir 1.236 kílómetra 
hraða á klukkustund. Því stefndu 
flugvélaframleiðendur að því að ná 
en það varð þrautin þyngri.

Fjölmargar áskoranir biðu vís-
indamannanna, þar sem hreyfl-
arnir þyrftu að vera tvöfalt öflugri 
og skrokkur vélarinnar þurfti að 
geta þolað gríðarlegan hita og átök 
vegna bylgjunnar sem gengur yfir 
vélina er hún fer í gegnum hljóð-
múrinn.

Sovétmenn lögðu mikla áherslu 
á að verða fyrri til og urðu meðal 
annars uppvísir að iðnaðarnjósnum. 

Það bar þó nokkurn árangur því að 
sovéska flugfélagið Aeroflot opin-
beraði í lok árs 1968 frumútgáfu af 
TU-144, fyrstu hljóðfráu farþega-
vélina, sem gárungar á Vesturlönd-
um kölluðu Konkordski vegna lík-
inda við Concorde, sem var forsýnd 
stuttu síðar.

TU-144 náði þó ekki almennri 
hylli þar sem ein slík þota brot-
lenti á flugsýningu árið 1973, og 
Concorde náði yfirburðastöðu. 
TU-144 flaug aðeins um 100 flug 
innanlands áður en notkun vélar-
innar var hætt.

Concorde hóf sig samtímis á 
loft frá London og París og hafði 
vissulega alla þá kosti sem til var 
ætlast. Vélin flaug jafnan á 2.170 
kílómetra hraða á klukkustund og 
komst yfir Atlantshafið á undir 
þremur klukkustundum þegar 
best lét.

Vinsældirnar létu þó á sér 
standa og aðeins British Airways 
og Air France notuðu þær sextán 
vélar sem framleiddar voru.

Áfallið reið svo yfir árið 
2000 þegar Concorde-þota brot-
lenti skömmu eftir flugtak og 
203 létust. Það markaði endan-
lega hnignun þotunnar frægu og 
síðla árs 2003 var haldið í síðustu 
áætlunarferðina.  - þj

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1976

Farþegaflug á hraða hljóðsins
Concorde-þotur hófu sig til lofts í fyrsta áætlanafluginu og mörkuðu 
straumhvörf í flugsögunni.

Í GEGNUM HLJÓÐMÚRINN Mikið var lagt upp úr hönnun þotanna til að auka hrað-
ann. Nefi vélarinnar var beint niður í flugtaki til að bæta útsýni flugmanna, en á flugi 
var það fært upp til að draga úr vindmótstöðu.

ÚTSÖLU
LOK!

Útsölunni 

lýkur 

sunnudaginn 

22. janúar Komdu 

og gerðu 

frábær 
kaup!

HÚSGAGNAHÖLLIN  Bíldshöfða 20  Reykjavík  sími 585 7200 
OPIÐ Virka daga 10-18 laugard. 12-18 sunnud. 13-17

ALLAR VÖRUR Á ÚTSÖLU!

15-80% afsláttur



Leikhúspakki á flugfelag.is!

Miðasala á gamlabio.is og á midi.is
Símanúmer í miðasölu: 563 4000 (Opið alla daga milli 14:00 og 18:00 og lengur á sýningarkvöldum)

lau  21. jan  kl. 20:00
fös  27. jan  kl. 20:00
lau  28. jan  kl. 20:00

fös  3. feb  kl. 20:00
lau  4. feb  kl. 20:00
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timamot@frettabladid.is

Mikið er um dýrðir við opnun Evrópu-
stofu – Upplýsinga mið stöðvar ESB 
við Suður götu 10 í Reykjavík í dag. 
„Við byrjum þetta klukkan ellefu með 
dálítilli opnunar at höfn með Timo 
Summa, sendi herra ESB á Íslandi og 
Oddnýju G. Harðar dóttur fjármála-
ráðherra,“ segir Birna Þórarinsdóttir, 
framkvæmdastýra Evrópustofu.

Jafn framt segir Birna að brugðið 
verði á leik í upp hafi dags með því að 
hleypa af stokkunum ljós mynda sam-
keppni sem í gangi verði næstu vikur. 
Þeir sem þátt taka eiga að reyna að 
festa á mynd hvernig Evrópa og Evrópu-
samstarfið birtist þeim í umhverfi 
og daglegu lífi. Þrjár myndir hljóta 
verðlaun, en Birna segir fyrstu verðlaun 
verða ferð fyrir tvo til Evrópuborgar.

„Svo kemur líka Sigríður Thorlacius 
og syngur fyrir okkur með gítar-
undirleik. Í hádeginu bjóðum við upp 
á belgískar vöfflur og fleiri veitingar 
og síðan verður dregin fram risastór 
Evrópu kaka,“ segir hún og bætir 
íbyggin við að allir eigi að geta „fengið 
sinn skerf af ESB- kökunni“.

Þá gefst gestum kostur á að prófa 
eigin þekkingu í Evrópumálum og 

fræðast um Evrópusambandið. Liður í 
þeirri fræðslu er stórt veggspjald sem 
Evrópustofa fékk teiknarann góðkunna, 
Halldór Baldursson, til að gera og sýnir 
fimm lykilstofnanir sambandsins, auk 
tímaáss sem sýnir Evrópusamrunann.

„Svo ætlum við að vera með fyrirbæri 
sem við köllum Karlinn á kassanum, 
en tekinn verður fram sápukassi sem 
verður vettvangur umræðu um kost og 
löst á Evrópusamstarfinu,“ segir Birna.

Ekki mun þó hætta á því að þeir, sem 
Evrópuumræðan brennur hvað heitast 
á, fái einokað kassann, því hver og einn 
fær bara að stíga á hann einu sinni og 
hver fær bara að tala í þrjár mínútur.

Birna áréttar að allir séu velkomnir 
í Evrópu stofu, en markmið hennar sé 
að gefa upp lýsingar, stuðla að aukinni 
um ræðu, þekkingu og skilningi á eðli 
og starf semi Evrópu sam bandsins. 
„Stofunni er komið á laggirnar af 
almanna  tengsla  fyrir tækinu Athygli 
og þýska fyrir tækinu Media Consulta 
og rekin með styrk frá Evrópu-
sambandinu,“ segir hún. 

Evrópustofa verður svo opin frá tíu 
til sex virka daga og frá tíu til tvö á 
laugar dögum. „Hingað getur fólk komið 

og vafrað á netinu, lesið bækur, blöð og 
upplýsingaefni um Evrópusambandið. 
Svo er náttúrulega hægt að hringja eða 
senda okkur póst með spurningum sem 
við reynum að svara eftir bestu getu.“

Síðan er líka komin í loftið, vefsíðan 
www.evropustofa.is, sem Birna segir 
eiga að geta verið upphafspunkt allra 
sem afla vilji sér upplýsingar um ESB. 

„Við nálgumst verkefnið á þann hátt 
að við viljum reka upplýsinga miðstöð 
og skipu leggja umræðu fundi fyrir alla. 
Hingað eru allir vel komnir, algjör-
lega óháð skoðun þeirra á Evrópu-
sambandinu og aðildarumsókn Íslands,“ 
segir Birna.

Eftir opnun segir Birna næstu skref 
vera að skipuleggja kynningarfundi 
bæði í borginni og víðar. „Við gerum ráð 
fyrir að fara á næstu mánuðum nokkurn 
vegin hringinn í kring um landið með 
opna fundi um Evrópusambandið. 
Síðan stefnum við líka að því að opna 
lítið útibú norður á Akureyri,“ segir 
Birna og kveður það geta litið dagsins 
ljós á næstu misserum. „Við ætlum að 
einhenda okkur í það um leið og við 
erum búin að opna hér í Reykjavík.“

 olikr@frettabladid.is

VIÐ SUÐURGÖTUNA Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastýra Evrópustofu, býður gesti og gangandi velkomna í opið hús milli klukkan ellefu og 
fjögur í dag, laugardag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EVRÓPUSTOFA:  OPNUN Í DAG VERÐUR HLAÐIN VIÐBURÐUM OG UPPÁKOMUM

Allir fá skerf af ESB-kökunni

KRISTÍN MARJA BALDURSDÓTTIR  rithöfundur á afmæli í dag.

„Ef verk mín hafa verið innlegg í jafnréttisbaráttu, fagna ég 
því. Í mínum huga er jafnrétti það sama og mannréttindi.“

Mótmæli áttu sér stað við Alþingi, 
Stjórnarráðshúsið og Þjóðleikhúskjallarann 
þennan dag árið 2009. Samfylkingarfélagið 
í Reykjavík fundaði í Þjóðleikhúskjallaranum 
og samþykkti þar ályktun um að slíta bæri 
stjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn. Þar 
voru bæði þingmenn og almennir flokks-
menn sammála og töldu rétt að kjósa í vor.

Geir H. Haarde forsætisráðherra var á 
öðru máli, en þingflokkur Sjálfstæðisflokks 

fundaði einnig þennan dag. Geir taldi mikið 
glapræði að efna til kosninga á þessum 
tíma enda stæði ríkisstjórnin í stórræðum. 
Hann lá undir gagnrýni frá samflokks-
mönnum sínum fyrir að beita sér ekki fyrir 
breytingum á yfirstjórn Seðlabanka og 
Fjármálaeftirlits. Geir þurfti liðsinni lögreglu 
við að komast frá Stjórnarráðshúsinu því 
mótmælendur héldu uppi kröfu um að 
boðað yrði til kosninga án tafar.

ÞETTA GERÐIST:  21. JANÚAR 2009

Mótmæli á þremur stöðum

63

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát og útför elskulegs 
eiginmanns míns,

Kristjáns Sigurðssonar
Fannborg 3, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Skógarbæjar fyrir 
umhyggju og alúð.

Oddný Helgadóttir

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýju við andlát og 
útför elskulegs eiginmanns míns, föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Sveins Ragnars 
Björnssonar
skipstjóra, Framnesvegi 20, Keflavík, 
áður Garðbraut 56, Garði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks gjörgæsludeildar 
Landspítalans við Hringbraut og Landspítalans í 
Fossvogi fyrir einstaka umönnun og hlýtt viðmót.

 
Loftveig Kristín Sigurgeirsdóttir
Guðlaug Þóra Sveinsdóttir  Baldvin Sigurðsson
Sigurgeir Borgfjörð Sveinsson  Elín Gunnarsdóttir
Björn Sveinsson    Elísa Rakel Jakobsdóttir
Rósa Sveinsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn.

Vaktsími: 
581 3300 & 896 8242

www.utforin.is 

Allan sólarhringinn 

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir Hermann Jónasson

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, 
amma, langamma og systir,

Sesselja Sigríður 
Jóhannsdóttir
Sísí frá Valbjarnarvöllum,

lést á Hjúkrunarheimilinu Mörk sunnudaginn  
8. janúar. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
mánudaginn 23. janúar kl. 13.00.

Steinunn Stefanía Magnúsdóttir Ísleifur Jónsson
Jóhanna Finnborg Magnúsdóttir 
Alda Kolbrún Haraldsdóttir Guðmundur Sveinsson
Sverrir Róbert Guðmundsson
ömmubörn og langömmubörn
og bræður.

24 tíma vakt
Sími 551 3485

Davíð H. Ósvaldsson S: 896 8284   Óli Pétur Friðþjófsson S: 892 8947

ÞEKKING–REYNSLA–ALÚÐ

ÚTFA
RARÞJÓNUSTA

Innilegar þakkir sendum við öllum 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug 
við andlát og útför elskulegrar 
móður okkar, tengdamóður, 
móðursystur, ömmu og langömmu,

Dóru J. Halldórsdóttur.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hjúkrunarheimil inu 
Eir, 3. hæð suður, fyrir einstaka umhyggju og alúð. 

Alda Bragadóttir Björn Ingi Björnsson
 Þorbjörg Jónasdóttir
Elín Sigríður Bragadóttir Guðmundur Guðni Konráðsson
Brynjólfur Bragason Ásta Marta Sívertsen
Soffía Vala Tryggvadóttir Vilhjálmur Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og 
úför elskulegs eiginmanns mín, föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

 Jóns Benediktssonar
fv. útgerðarstjóra, 
Ægisvöllum 2, Keflavík,

sem lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, fimmtu-
daginn 15. desember. Sérstakar þakkir og kveðjur til 
MND-teymis og starfsfólks taugalækningadeildar 
Landspítalans og D-deildar og heimahjúkrunar 
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja.
 
          Bjarnhildur Helga Lárusdóttir
Benedikt Jónsson            Inga Rebekka Árnadóttir
Jóna Guðrún Jónsdóttir    Magnús Valur Pálsson
M. Agnes Jónsdóttir       Óli Þór Barðdal
barnabörn og barnabarnabarn.



FRÍTT FYRIR BÖRNIN 
í Bláfjöll á sunnudag!
Bláfjöll er eitt þeirra skíðasvæða sem tekur þátt í alþjóðadeginum 
WORLD SNOW DAY eða Snjór um víða veröld, en markmiðið 
með honum er að hvetja til aukinnar skíðaiðkunnar barna.

ÓKEYPIS 
Í BREKKURNAR

KENNSLA  
Á GÖNGUSKÍÐI

KENNSLA  
Á SNJÓBRETTI

LUKKUMIÐAR

-25% Á RÚTUFERÐUM

POLLAPÖNK

-20% Í SKÍÐALEIGU

kl. 14.00 kl. 12.00–15.00

SKÍÐAKENNSLA

FRÍTT KAKÓ

fyrir 12 ára og yngri.

Lukkumiðar fyrir börnin,  
í vinning eru gjafabréf frá 
66° norður og Everest og 
árskort á skíðasvæðið.

OPNUNARTÍMAR Í BLÁFJÖLLUM Í VETUR

Virkir dagar: kl. 14.00–21.00

Helgar: kl. 10.00–17.00

Rútufyrirtækið Teitur 
býður upp á 25% afslátt af 
rútuferðum.

20% afsláttur er veittur af 
allri skíðaleigu.

Pollapönk skemmtir kl. 14! Skíðadeildir bjóða upp  
á skíðakennslu við  
Bláfjallaskála.

Upplýsingasími 530 3000 / skidasvaedi.isPI
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Þökkum innilega þá samúð og vináttu 
sem okkur var sýnd við andlát og útför 
móður okkar, tengdamóður, ömmu, 
langömmu og langalangömmu,

Sigríðar Hjálmarsdóttur
(Sissu frá Viðvík).

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki Heilbrigðis-
stofnunarinnar á Sauðárkróki fyrir þá umhyggju og 
alúð sem henni var sýnd öll árin sem hún bjó þar.

Björn Sverrisson Helga Sigurbjörnsdóttir
Svavar Sverrisson
Torfi Sverrisson Herdís Ólafsdóttir
Sigríður Sigurlína Sverrisdóttir Maríus Sigurbjörnsson
Viðar Sverrisson María Gréta Ólafsdóttir
Hilmar Sverrisson Jenný Ragnarsdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður, faðir, sonur 
og bróðir okkar,

Helgi Yngvason 
flugmaður,

lést 16. janúar sl. á heimili sínu í Seattle, 
Bandaríkjunum.
 
Rósa Yngvason
Þór Elfar Helgason
Helgi Jr. Yngvason
Shanine Yngvason
Jaquy Yngvason
Jóhanna Helgadóttir frá Prestbakka
Árni Yngvason
Ragnheiður Yngvadóttir
Eysteinn Þ. Yngvason
Hulda Yngvadóttir
Guðmundur B. Yngvason
Magnús Þ. Yngvason 
Þórdís H. Yngvadóttir 
og fjölskyldur þeirra.

Elskuleg eiginkona, móðir, 
tengdamóðir og amma, 

Bjarkey Sigurðardóttir
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja mánudaginn  
16. janúar. Útför fer fram frá Fossvogskapellu  
fimmtudaginn 26. janúar kl. 13.00.

Páll Sveinsson
Unnur Pálsdóttir
Gylfi Pálsson  Delia Neri
Guðlaug M. Pálsdóttir  Gunnar Stefánsson
og barnabörn.

Hjartkær eiginmaður minn, faðir 
okkar og afi,

Sigurður Bjarnason 
frá Vigur, 
alþingismaður, ritstjóri og sendiherra, 

lést í Reykjavík 5. janúar. Útförin fer fram 
frá Dómkirkjunni mánudaginn 30. janúar kl. 13.00.
 
Ólöf Pálsdóttir
Hildur Helga Sigurðardóttir
Ólafur Páll Sigurðsson
Óðinn Páll Ríkharðsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Einar Helgi Sigurðsson
Furugrund 66, Kópavogi,

er látinn. Útförin auglýst síðar.

Valur Þór Einarsson                 Helga Pálsdóttir
Sigurður Oddur Einarsson     Álfheiður Mjöll Sívertsen
Eva Nína Einarsdóttir              Tómas Höskuldsson
og barnabörn.

Hjartans þakkir fyrir samúð og hlý-
hug  vegna fráfalls ástkærrar móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu, 

Jóhönnu Tryggvadóttur 
áður til heimilis á Kirkjuvegi 4, Hafnarfirði, sem lést 
miðvikudaginn 28. desember sl. Sérstakar þakkir til 
starfsfólks á Boðaþingi, Hrafnistu í Kópavogi, fyrir 
hlýhug og góða umönnun.
 
Bjarni Jónasson  Anna Guðmundsdóttir
Tryggvi Jónasson  Kristín Hraundal
Helga Jónasdóttir   Snæbjörn Geir Viggósson
Jónas Jónasson   Eiríksína Ásgrímsdóttir
Herdís Jónasdóttir
Jóhanna Jónasdóttir
Ásgeir Jónasson  Stanislava Toneva Jónasson
ömmubörn og langömmubörn.

Okkar ástkæra 

Erna Jóna Eyjólfsdóttir

lést í faðmi fjölskyldunnar miðvikudaginn 18. janúar 
síðastliðinn. Útförin verður auglýst síðar. 

Geir Sigurðsson
Sigurður Geirsson
Erlingur Geirsson 
Eyjólfur Guðmundsson Eygló Úlfhildur Ebenezerdóttir
Guðbjörg Eyjólfsdóttir  Óskar Sævarsson
Guðmundur Eyjólfsson  Gréta Björg Blængsdóttir
Andri Þór Eyjólfsson Ragnhildur Reynisdóttir 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
stuðning og hlýhug vegna fráfalls 
ástkærrar eiginkonu, móður, 
ömmu og langömmu,

Guðnýjar Elínar 
Vésteinsdóttur
Hvalseyjum,

sem lést 28. desember sl. Sérstakar þakkir fær starfs-
fólk á kvennadeild Landspítalans og líknardeild 
Landspítalans fyrir einstaka umönnun og hlýhug.

Guðmundur Helgason
Sigríður Lára Guðmundsdóttir Sigmundur Arnórsson
Hildur Margrét Guðmundsdóttir Óðinn M. Baldursson
Jóna Þórunn Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför okkar ástkæra eiginmanns, 
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Hróðmars Gissurarsonar
vélfræðings, Kleppsvegi 4, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við öllu því góða fólki sem 
annaðist hann af umhyggju og hlýju í hans löngu og 
erfiðu veikindum.  Guð blessi ykkur öll.
 
Sigrún S. Waage
Valgerður M. Hróðmarsdóttir  Karl J. Halldórsson
Gunnar Hróðmarsson      Halldóra 
 Guðmundsdóttir
Karólína S. Hróðmarsdóttir   Svavar Kristinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýju við 
andlát og útför móður okkar , 
tengdamóður, ömmu og langömmu, 

Sigríðar Vilborgar 
Jakobsdóttur  
áður til heimilis í Minni-Vogum, 
Vogum.

Sigurður Vilberg Egilsson Selma Jónsdóttir
Sveinbjörn Egilsson Sara Björk Kristjánsdóttir
Klemenz Egilsson Anna Margrét    
 Gunnlaugsdóttir
Guðrún Egilsdóttir Jón Ingi Baldvinsson
Sæmundur Kristinn Egilsson  Guðmunda Anna Þórðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Nýtt orgel frá orgel smiðju 
Klais í Bonn verður vígt við 
messu í Stykkis hólms kirkju 
á morgun. Biskup Íslands 
hr. Karl Sigur björns son og 
vígslu  biskupinn á Hólum 
hr. Jón Þor steins  son verða 
við  staddir vígsluna og mun 
biskup prédika. Einnig 
er von á Philipp Klais og 
Stefan Hilgendorf frá Klais 
orgelsmiðjunni í Þýskalandi. 

Frumflutt verður ný 
út setning á verki eftir 
Hreiðar Inga Þorsteins son 
tón skáld, Jómfrú Mariae 
dans, fyrir sópran, barítón, 
barna kór, blandaðan kór 
og orgel undir stjórn tón-
skáldsins. Þá munu þrír 
organistar flytja orgel-
verk, þeir László Petö kór-
stjóri og organisti Stykkis-
hólms kirkju, Tómas Guðni 
Eggerts son fyrr verandi 
organisti í Stykkis hólms-
kirkju og Hörður Áskels-
son kantor Hallgrímskirkju 
sem sat í orgel nefnd Þjóð-
kirkjunnar þegar undir-

búningur hófst. Hörður 
Áskelsson mun einnig fjalla 
um orgelið á tón leikunum.

Að lokinni messu býður 
bæjarstjórn Stykkishólms 
til kaffiveitinga og að þeim 
loknum hefjast orgeltón-
leikar.

Nýja orgelið er 22 radda 
og um 1220 pípur eru í því. 
Upp hafið að söfn uninni 
má rekja til ársins 2005 er 
haldnir voru minn ingar-
tón leikar um Sigrúnu Jóns-
dóttur, fyrrum organista og 
kór stjóra við Stykkis hólms-
kirkju. Endan leg ákvörðun 
um orgel kaup var tekin 
árið 2007 og samningar við 
Klais gerðir vorið 2008. 
Hrunið kom illa við orgel-
sjóðinn þar sem gengi 
evrunnar snar breyttist til 
hins verra fyrir söfnunina. 
Það fór þó svo að ákveðið 
var að taka höndum saman 
við að ljúka verk efninu og í 
upp hafi árs 2011 hófst loka-
áfangi söfnunarinnar og 
lauk henni nú í janúar 2012.

Nýtt orgel vígt í Stykkishólmi

TÓNSKÁLD Frumflutt verður ný útsetning á verkinu Jómfrú Mariae 
dans eftir Hreiðar Inga Þorsteinsson og mun hann sjálfur stjórna.



Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Nýtt verk úr smiðju Vesturports
leikstjórn: Björn Hlynur Haraldsson

Atli Rafn Sigurðarson
Helgi Björnsson
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ÍSLANDSFUGL
HEILL FROSINN 

KJÚKLINGUR
ÍSLANDSFUGL

HEILL FROSINN 
KJÚKLINGUR

FROSNAR KJÚKLINGABRINGUR 900GR

1995

1498

KJÖRFUGL FERSKAR 
KJÚKLINGABRINGUR

698

BÓNUS VATN 2 LTR.
159

129
5000 dósir í 

boði á þessu verði !

420 GR.MYLLU
MÖNDLUKAKAN

GR MYLLU

498

12900
SENSEO - KAFFIVÉL

FÁEINAR KAFFIVÉLAR Í BOÐI 
BLANDARI - MIXER

600 WATTS 
(SÉRVÖRUVERSLANIR BÓNUS)

7900

BÓNUS 7 SNEIÐAR
SPELT RÚGBRAUÐ

BÓNUS MJÚKAR
KRINGLUR

Ó
179 198

BÓNUS KJALLARA-
BOLLUR MEÐ OSTI

INGUR 99900000GR

ÓBÓNUS KJAJALLLLARARA-
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27ÚRLAUSN Á SUDUKO 
GÁTU 27 ER Á BONUS.IS

 FYRIR 
MYLLUTVENNA



195

HUNTS PASTASÓSUR

 HYDROXICUT
HARDCORE

7500

BÓNUS 
ÞORSKALÝSI

498

498
498 498398

LÍFRÆNT 
KÓKOSVATN

E U R O S H O P P E R

NÚÐLUR Í POKA
85 GR /BEEF

BEST FYRIR MARS 2012

15 KR. PK

HUNTSS PPAASTATT SÓSSUR

FROOSH SMOOTHIE 250ML
298

BERIO EXTRA 
VIRGIN OLÍA 
BERIO EXTRA

598

HUNTS TÓMATAR
41 0  G R  DÓS

98

USA KATTASANDUR 
6.3 KG.

798

259
ENGIFER-

DRYKKUR 330ML
10 KG ROYAL UMBRELLA 
JASMINE HRÍSGRJÓN

10 K10 G ROYAL U LLAAAMBRELL

1998
AAA BÓNUS KAFFI

500 GR

398

249
BARILLA SPAGHETTI 1 KG.

ENGNGIFFI
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krakkar@frettabladid.is
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Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Hvað sagði hringurinn við þrí-
hyrninginn?
Ái, þú stingur.  

Mamma:  María! Af hverju 
situr þú þarna fyrir framan 
spegilinn með lokuð augun?
María:  Mig langar að sjá 
hvernig ég lít út þegar ég sef. 

Tónlistakennarinn:  Brjánn!  
Hvers vegna stendur þú uppi á 
stólnum?
Brjánn:  Til þess að ná hæstu 
tónunum kennari.
 Ásthildur Emma, 6 ára.

Svo var það Skotinn sem var 
svo nískur að hann hló ein-
göngu á kostnað annarra.

Góðan daginn, ég er kominn 
til að stilla píanóið þitt.
Jæja, ég hef ekki pantað neina 
píanó stillingu.
Ég veit það vel, það var 
nágranni þinn sem pantaði 
stillinguna.

Ég hef ekki sofið í marga 
daga.
Af hverju ekki?
Ég sef á næturnar.

YOUTUBE.COM  þekkja líklega flestir. Þar er 
hægt að leita að tónlist, horfa á teiknimyndir og 
fá leiðbeiningar um allt milli himins og jarðar.

Ungfrú Svínka er 
ein af aðalpersónum 
Prúðuleikaranna. Hún 
er mikil prímadonna 
og staðráðin í því að 
verða stjarna. Hún er 
róleg á yfirborðinu en 
getur á augabragði 
orðið bálreið og þá 
sérstaklega ef 
hún móðg-
ast eða ef 
einhver 
stendur 
í vegi 
fyrir 
henni.

Froskurinn Kermit er 
án efa frægasti prúðu-
leikarinn og birtist 
fyrst á skjánum árið 
1955. Eitt sinn krafðist 
Svínka þess að Ker-
mit giftist henni. 
Hún segir þau mjög 
hamingju söm en Ker-

mit er ósammála.
„Samband okkar 

er einungis 
starfstengt,“ 
hefur hann 
látið hafa 
eftir sér.

Fossi björn er 
brandara karl. Ekki eru 
þó allir sammála um 
að brandararnir hans 
séu góðir. Hann er 
besti vinur Kermits 
þótt þeir hafi stund-
um ólíkar skoðanir. 

Geimveran Gonsó er 
ofurhugi sem dembir 
sér í hvert áhættu-
atriðið á fætur öðru. 
Hann elskar að koma 
fram og lítur á 
það sem hann 
gerir sem 
list.

Hver með sínu sniði
Prúðuleikararnir eru nú sýndir í bíó. Kynnumst nokkrum þeirra betur:

Hvers konar leikrit er Fanný og 
Alexander? „Þetta er fjölskyldu-
saga þar sem ýmislegt gengur á, 
það er svolítið erfitt að útskýra. 
Þið verðið bara að koma og sjá.“

Hvernig persóna er Fanný? 
„Hún er frekar róleg, kurteis og 
kemur vel fram við fólk.“

Er erfitt að leika hana? „Nei, 
alls ekki erfitt, það er fyrst og 
fremst mjög skemmtilegt.“

Eruð þið líkar, og þá hvernig? 
„Já, ég held við eigum báðar það 
sameiginlegt að við erum báðar 
rólegar og kurteisar, það segir 
mamma mín alla vega.“

Hvernig fékkstu hlutverkið? 
„Það var bent á mig í prufur 
fyrir þetta hlutverk.“

Hefurðu leikið eitthvað áður, 
og þá hvað? „Já, ég lék í Þjóð-
leikhúsinu kött í Karde mommu-
bænum. Ég lék líka nokkur 
hlutverk í söngleiknum Oliver 
Twist í Þjóðleikhúsinu og hef 
leikið í bíómyndum og talsett 
teiknimyndir.“

Ertu aldrei stressuð fyrir sýn-
ingar? „Jú, ég var smá stress-
uð fyrir frumsýninguna því ég 
þekkti svo marga sem komu að 
sjá mig.“

Hefur eitthvað óvenjulegt gerst 
á sýningu? „Nei, ekki ennþá. 
Ég var svo kvefuð um daginn 
og þurfti oft að passa að hnerra 
ekki. Það var frekar fyndið.“

Í hvaða skóla ertu? „Ég er í 
Hofsstaðaskóla í Garðabæ.“

Hver er uppáhalds náms-
greinin? „Mér finnst enska 
skemmtilegust.“

En sú leiðinlegasta? „Æ, stærð-
fræði er nú ekki í uppáhaldi hjá 
mér.“

Hvað gerirðu í frítímanum? 
„Þegar ég er ekki í fimleik-
um og dansi þá er ég með vin-
konum mínum og svo geri ég 
margt skemmtilegt með fjöl-
skyldunni.“

Hver eru helstu áhugamálin? 
„Fimleikar, dans, leiklist, tón-
list, ferðalög og dýr.“

Áttu þér uppáhaldsbíómynd? 
„Margar, til dæmis You Again, 
Clueless og mér finnst alltaf 
gaman að horfa á Home Alone 
með fjölskyldunni minni um 
jólin.“

En leikara eða leikkonu? 
„Selena Gomez, Jim Carrey og 
Lea Michele og auðvitað Himmi 
sem leikur Alexander. Svo Selma 
Björnsdóttir.“ 

Hver er uppáhaldssöngvarinn? 
„Það eru Beyoncé og Adele.“

Heldurðu með einhverjum 
sérstökum í Eurovision? „Ekki 
ennþá, á eftir að hlusta á öll lögin 
og velja svo.“

Áttu gæludýr? „Já, ég á hund 
sem heitir Castro.“

Uppáhaldsmatur? „Það er jóla-
maturinn og allt meðlætið með 
honum.“

Hvað langar þig að verða þegar 
þú ert orðin stór? „Það er svo 
margt skemmtilegt, get ekki 
ákveðið mig strax. Þegar ég var 
í leikskóla langaði mig að vera 
flugfreyja en það verður bara 
að koma í ljós.“

GAMAN AÐ LEIKA
Ísabella Rós Þorsteinsdóttir, 11 ára, hefur leikið í kvikmyndum, á sviði og talsett 
teiknimyndir. Nú fer hún með hlutverk Fannýjar í leikritinu Fanný og Alexander.

EFNILEG Ísabella Rós Þorsteinsdóttir er önnur tveggja stúlkna sem fara með hlutverk 
Fannýjar í Fanný og Alexander. Hin er Katrín Ynja Hrafnkelsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

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



Loke Auriga Modular Las Vegas

Aves NikitaCatwalk Selene

Opið:
Mánudag til föstudag kl.10 - 18
Laugardag kl. 11 - 16
Sunnudag kl. 12 - 16
www.rafkaup.is

Úrval ljósa á betra verði

10-70% afsláttur 
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. gryfja, 6. ryk, 8. máttur, 9. fugl, 
11. kusk, 12. miklu, 14. málmblanda, 
16. þegar, 17. þvottur, 18. hluti 
verkfæris, 20. í röð, 21. sett.

LÓÐRÉTT
1. kvenflík, 3. guð, 4. útvegunar, 
5. skordýr, 7. andmæli, 10. eldsneyti, 
13. meðvitundarleysi, 15. uss, 
16. úthald, 19. í röð.

LAUSN

Um daginn settumst við nokkrir vinir 
inn á kaffihús og hugðumst eiga nota-

legt spjall um daginn og veginn. Okkur 
til nokkurrar undrunar bar þá svo við að 
á kaffihúsinu voru tónleikar þannig að 
ekki var annað í boði en að sitja og hlusta 
á tónlist.

LISTAMAÐURINN var ung kona sem 
mér skilst að sé um þessar mundir talin 
með efni legri og eftir tektar verðari 
vonar  peningum íslensks tón listar lífs. 
Ýmist gutlaði hún á raf magns píanó sem 
hljómaði eins og spila dós eða plokkaði 

raf magns gítar sem líka hljómaði eins 
og spila dós. Á bak við hana sat piltur 
á hennar reki og strauk trommur með 
burstum. Yfir tóna glundrið og marrið 
í sneril trommu skinninu andaði lista-
konan síðan hásu tísti, eins og hún 
væri að líkja eftir ný vaknaðri uglu 
á fúkka lyfjum, eitthvað sem mér 

heyrðist mestan part vera upp-
hafin og inn hverf væmni á 

ensku. Tón listin var svo 
mild og óágeng að ekki 
einu sinni trommurnar 
voru slegnar, hvað 

þá önnur hljóðfæri. 
Reyndar grunar mig að 
hefði pilturinn gerst svo 
bíræfinn að lemja ein-
hverja trommuna hefði 
stúlkan, þetta viðkvæma 

blóm, samstundis fallið í öngvit ef ekki 
hreinlega hnigið niður örend af lostinu 
yfir svo blygðunarlausum ofstopa. 

ÞEIR, sem enst hafa til að lesa hingað, 
geta líklega getið sér nærri um að þessi 
tónlist höfðaði ekkert sérstaklega til mín. 
Það er allt í lagi. Ég geri enga kröfu til 
þess að allri tónlist beri að höfða til mín. 
Ég er kominn á þann aldur að ef ég væri 
yfir mig hrifinn af lögum unga fólksins 
væri sennilega eitthvað mikið að – annað 
hvort þeim eða mér. 

UNGU fólki ber að ganga fram af 
þeim sem eldri eru. Það er hreyfi aflið 
í fram vindu menningarinnar og vörnin 
gegn stöðnun og stein gervingu list-
sköpunarinnar. Síðan á dögum Sókratesar, 
ef ekki enn lengur, hafa mið aldra fauskar 
eins og ég ævin lega haft veru legar 
áhyggjur af því í hvað stefndi þegar hið 
óalandi og óferjandi pakk, sem skipaði 
yngri kyn slóðir, tæki við ver öldinni. Þessi 
tog streita hefur mótað tón listar söguna, 
hvort sem það var Mozart eða Sex Pistols. 
Hver kyn slóð ögrar þeirri, sem á undan 
fór, með hömlu leysi, hams leysi og boð skap 
sem storkar ríkjandi sið ferði og gildum. Ég 
átti því ekki von á öðru en að tónlist ungu 
kyn slóðarinnar ætti eftir að ganga fram af 
mér. Það sem ég átti ekki von á var að það 
myndi ganga fram af mér hvað hún yrði 
merkingar laus, mátt laus og meinlaus.

Lög unga fólksins

LÁRÉTT: 2. gröf, 6. im, 8. afl, 9. lóm, 
11. ló, 12. stóru, 14. brons, 16. þá, 
17. tau, 18. orf, 20. rs, 21. lagt. 

LÓÐRÉTT: 1. pils, 3. ra, 4. öflunar, 
5. fló, 7. mótbára, 10. mór, 13. rot, 
15. suss, 16. þol, 19. fg. 

GóÐi guÐ! 
ekki láta 

hana borÐa 
mig !!!

Hvernig 
bæna-
meiðan 

fékk nafn 
sitt.

Að halda svona partí 
er ekki bara ólöglegt, 

heldur líka mjög 
áhættusamt!

Foreldrar þínir bera 
ábyrgð á öllu sem 

gerist í þeirra húsum! Það er 
ósann-
gjarnt!

Þannig 
er það 
samt.

Ég vinn alla 
vinnuna og þau fá 
allan heiðurinn??

Gaur...

Jess! ég 
fékk hjól!

Bara eitt? Ég 
er búinn að 
fá fjögur!

Ef við fengum allar 
gjafir í heiminum, 
hvar eigum við að 

geyma þær?

Ég 
pældi 
ekki í 
því.

Kannski kom 
hann líka með 

bílskúr.

Já! bílskúr 
fullan af 

leik-
föngum!

G-
strengs 
Guffi

Heyrðu, Rakettu-
Róbert!

Hvernig er 
staðan á 

þér?

Æ þú veist, 
hér er allt á 
fullri ferð!

Hné-
skeljarnar?

Byrjaðu 
á teikni-

myndunum! 
Brjóttu allt sem 

þú finnur!

20 ÁRA

www.Hillur.is

Á

Super 123

ÁÁ
20%

   Gildir frá 
23-27 Janúar

Ísold ehf. Nethyl 3-3a S: 535-3600

 ánægðir viðskiptavinir

 alla sunnudaga 
klukkan 16.   

Njótið vel

Hemmi Gunn 
 – og svaraðu nú!

Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 



Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu, 
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.



Gjafakort Krónunnar fæst 
á www.kronan.is

GJAFA
KORT

– fyrst og   fremst

ódýr!

1443kr.
pk.

Verð áður 1698 kr. pk.
Goða þorrabakki, 500 g

15%
afsláttur

287kr.
kg

Frosin svið, 2 hausar í pk.Myllu danskt rúgbrauð

2698kr.
kg

Súr hvalur, langreyður

679kr.
stk.

Ora þorrasíld, 580 g

593kr.
pk.

Verð áður 698 kr. pk.
Vestfiskur hákarl, 100 g

15%
afsláttur

Myllu dansktMyMyyllllulu dadaannssktkt

FRÁBÆRT

VERÐ!

ÞORRAMATUR

Í MIKLU ÚRVALI
2

1
fyrir



kronan.is KÍKTU Á

– meira fyrir minna

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar 
á www.kronan.is

699kr.
kg

Verð áður 998 kr. kg
Grísasíða, purusteik

2598kr.
kg

SS bláberjahelgarsteik

kr.kkr.r.

40%
afsláttur30%

afsláttur

2298kr.
kg

Verð áður 3849 kr. kg
Ungnauta Roast Beef, erlent

Grísasíða, purusteikGrrííssassííðða, puurruusttteiik

659kr.
stk.

Krónu Bragðarefur, 1,33 l

1498kr.
kg

Lambalæri,hvítlauks og rósmarín marinerað

189kr.
pk.

Honey Top Naan brauð, 
kókos og rúsínur, 2 stk. í pk.

Ungnauta Ungngnnauttta RRoast oooastt BBeef, erlenteeff, errleent

189kr.
kg

Perur

FRÁBÆRT

VERÐ!

raðraraðað

256kr.
pk.

Prince polo mini,  22 stk. í pk.

339kr.
pk.

First Price ávaxtakaramellur, 400 g

gg , ,, ,, ,, ,

279kr.
pk.

Verð áður 349 kr. pk.
Farmers Chili Crackers, 125 g

20%
afsláttur

,, í pk.k. ík.k. í pk.k.

FF

pp

189kr.
stk.

Coke Light, 2 l

. 99kr.
stk.

Toppur, 4 teg., 0,5 l

199kr.
stk.

Powerade, Mountain Blast 
og orange, 500 ml
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menning@frettabladid.is

Í DAG KLUKKAN 16.00  sýnir Kvikmyndasafnið Gamlet eftir Grigori Kozintsev, en svo heitir rússneska útgáfan 
af Hamlet, í Bæjarbíói í Hafnarfirði. Undir myndinni hljóma tónar Sjostakovitsj sem, ásamt áhrifamikilli myndatöku og 
leik Innokenti Smoktunovskí, undirstrika ill örlög og harðneskjulegt umhverfi söguheims myndarinnar. 

Anna Þorvaldsdóttir tón-
skáld er enn í skýjunum 
eftir lofsamlegar viðtökur 
sem fyrsta sólóplata hennar, 
Rhízoma, fékk. Anna hefur 
margt á prjónunum, meðal 
annars verða tónleikar 
helgaðir verkum hennar á 
Myrkum músíkdögum. 

„Mér finnst ég aldrei hafa 
ákveðið að fara í tónsmíðar, en 
um leið og ég byrjaði að semja 
tónlist þá gat ég ekki hætt. Ég 
varð bara að semja og segja má 
að ég sé knúin áfram af ástríðu 
á tónsmíðum,“ segir Anna 
Þorvaldsdóttir tónskáld. Síðasta 
ár var viðburðaríkt hjá Önnu sem 
lauk doktorsnámi í tónsmíðum 
frá Háskólanum í San Dieogo, 
verk eftir hana var frumflutt af 
Sinfóníuhljómsveit Íslands auk 
þess sem hún gaf út sinn fyrsta 
sólódisk sem hlaut afar lofsamlega 
dóma hérlendis sem erlendis.

„Þetta hefur verið dásamlegt. 
Það er ekki sjálfgefið að hljóta 
svona góðar viðtökur og ég er 
þakklát fyrir þær. Það er mjög 
gaman þegar maður hefur unnið 
að einhverju verkefni svona lengi 
að það gangi svona vel,“ segir 
Anna og viðurkennir að hún 
hafi fengið ýmsar áhugaverðar 
pantanir á verkum í kjölfarið. 
„En það er engin komin á það stig 
að ég geti greint frá þeim,“ bætir 
hún við.

„Þessa dagana er ég hins vegar 
aðallega að huga að tónleikunum á 
Myrkum músíkdögum. Þar ætlar 
Caput-hópurinn að flytja nokkkur 
verk eftir mig, meðal annars 
af disknum. Verkið Streaming 
Arhyhtmia verður frumflutt.“

Meðal þess sem er á döfinni eru 
tónleikar Önnu á Listahátíð í vor. 
„Ég verð með raftónleika, verð 
sjálf í hlutverki flytjanda,“ segir 
Anna sem hefur samið verk fyrir 
hin ýmis hljóðfæri og flytjendur. 
„Ég hef alltaf haft ástríðu fyrir 
stærri samspilsverkum, en 
ég vil alls ekki festa mig í að 
skrifa þannig verk, ég sem líka 
einleiksverk, rafverk, fyrir kóra 
og svo framvegis. Allt annað væri 
stöðnun.“

Anna er alltaf að og hún segir 
að sér líði best þegar hún afkastar 
miklu. „Skriffinnskan tekur 
stundum merkilega mikinn tíma 
en ég reyni að sinna tónsmíðunum 
á hverjum degi.“ Vinnan við 
tónsmíðarnar er hins vegar afar 
misjöfn og fer eftir því hversu 
langt á veg verkin eru komin. 
„Fyrst sest ég niður, hugsa 

verkið, hvernig það á að vera og 
hljómar og hvernig hljóðheimar 
eru í því. Þetta innhverfa ferli 
er mjög mikilvægur hluti í því 
að semja verk. Svo handskrifa 
ég á nótnablöð. Ég vil geta séð 
tónlistina á stórum örkum, nota 
blöð sem eru tvisvar sinnum 
A3 á þegar ég er að semja fyrir 
hljómsveit en A3 þegar ég sem 
fyrir kammersveit. Það fylgir því 
frelsi að mála nóturnar á pappír 
sem ég get alls ekki verið án. 
Tölvuskjárinn er takmarkaðri 
finnst mér. En svo set ég verkið 
inn í tölvu þegar það er tilbúið.“

Innblásturinn að verkum 
sínum segist Anna einkum sækja 
í náttúruna. „Mér finnst rosalega 

gott að leita í náttúruna, þar finnur 
maður hina fullkomnu hönnun. 
Mér finnst mjög inspírerandi 
að horfa á náttúruna, fylgjast 
með öldugangi eða hreyfingum 
vindsins, hvernig smáatriðin 
tengjast hinum stóru. Þetta er 
aðferð sem ég hef tileinkað mér.“

Anna lærði á selló en flutti sig 
yfir í tónsmíðar og lauk prófi frá 
LHÍ áður en hún hélt utan í fram-
haldsnám. Og sem fyrr sagði er 
í nógu að snúast. „Ég er knúin 
áfram af ástríðu þegar kemur að 
tónsmíðum og afar þakklát fyrir 
að hafa tækifæri til að vinna við 
að semja tónlist,“ segir Anna að 
lokum.

 sigridur@frettabladid.is

Knúin áfram af ástríðu

SÆKIR INNBLÁSTUR Í NÁTTÚRUNA Anna Þorvaldsdóttir tónskáld skoðar náttúruna 
þegar hana vantar innblástur. „Þar finnur maður hina fullkomnu hönnun.”

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Einleikur Jóns Atla Jónassonar 
Djúpið hefur verið valinn til upp-
setningar á FIND festivalinu í 
Schaubühne-leikhúsinu í Berlín. 
„Það er mikill heiður að verkið 
verði sýnt í einu framsæknasta og 
þekktasta leikhúsi Evrópu,“ segir 
Jón Atli. Verkið verður sýnt í leik-
stjórn Egils Pálssonar og verður 

það þýskur leikari, Urs Joche, sem 
fer með hlutverkið sem Íslending-
ar fengu að sjá Ingvar E. Sigurðs-
son í. „Þetta er frábært tækifæri 
og gaman að fara utan með verk 
sem er svo rosalega íslenskt,“ 
segir Jón Atli sem heldur utan í 
byrjun mars en verkið verður sýnt 
10. mars.  - sbt

Djúpið sýnt í Berlín

Tónlistarhátíðin Myrkir músík-
dagar hefur verið haldin hér á 
landi árlega síðan 1980. Hátíðin 
hefur verið einn mikilvægasti 
vettvangur framsækinnar 
nútímatónlistar á Íslandi og nú 
líkt og fyrri ár er um fjögurra 
daga hátíð að ræða sem 
endurspeglar margbreytileika 
samtímatónlistar. Í ár eru 
tónleikar hátíðarinnar í 
fyrsta sinn allir á sama 
stað, í Hörpu, sem að mati 
aðstandenda eru ein allra 
merkilegustu tímamót í 
sögu hátíðarinnar.

Á efnisskránni eru 
sinfóníu tónleikar, 
sinfóníettutónleikar, 
kammertónleikar, 
kórtónleikar, raftónleikar 
og einleikstónleikar. Meðal 
flytjenda eru nokkrar af helstu 
hljómsveitum, kammer hópum og 
einleikurum þjóðarinnar. Að auki 

verða fjórir erlendir hljóðfærahópar 
meðal flytjenda.

Tónleikar Caput-hópsins þar 
sem verk Önnu Þorvaldsdóttur 

verða flutt eru haldnir í Norðurljós-
um næstkomandi föstudag klukkan 
átta. Þess má geta að einnig verður 

flutt verk eftir hana á tónleikum 
Tinnu Þorsteinsdóttur píanó-
leikara á laugardeginum 
klukkan fjögur. 

Opnunartónleikar 
hátíðarinnar eru hins 
vegar á fimmtudagskvöld í 
Eldborg í Hörpu. Þar leikur 
Sinfóníu hljómsveit Íslands 
aðalhlutverkið en á efnis-
skránni eru meðal annars 
verk eftir Huga Guð-
munds son, Atla Ingólfsson 
og Iannis Xenakis.
Allar upplýsingar um 

dagskrána er svo að finna 
á heimasíðu hátíðarinnar www.
myrkir.is.

ALLIR TÓNLEIKARNIR Í HÖRPU

12 vikna Heilunarnámskeið – Grunnnámskeið 31. Jan. – 24. Apríl  

12 vikna Heilunarnámskeið – Framhald 1.Feb. – 25. Apríl

Orka nýrra tíma – helgarnámskeið 18. - 19. Feb.  

8 vikna Orkustöðvanámskeið – Sjálfsheilun 5. Mars  – 30. Apríl

Nánari upplýsingar: viskaoggledi.is  eða í síma  s. 615 -5710  s. 699-7099

Fös 27/1 UPPSELT
Lau 28/1 UPPSELT
Sun 29/1 örfá sæti laus
Fim 2/2 UPPSELT

Fös 3/2 örfá sæti laus
Lau 4/2 UPPSELT
Sun 5/2  aukasýning
Fim 9/2 UPPSELT

Fös 10/2
Lau 11/2
Fös 17/2 UPPSELT
Lau 18/2 UPPSELT

FRUMSÝNING 27. JANÚAR

MIÐASALA Á: LEIKFELAG.IS  I  SÍMI: 4 600 200
NETFANG: MIDASALA@LEIKFELAG.IS 

FRAMLEITT AF LEIKFÉLAGI AKUREYRAR Í SAMSTARFI VIÐ BORGARLEIKHÚSIÐ

Krassandi  ævintýraleikrit
í leikstjórn     Sigga Sigurjóns

Íbúðir fyrir eldri borgara og þá sem gera kröfur  
um öryggi. 

Fasteignamiðlun Grafarvogs kynnir sölu á íbúðar-
rétti/leigu í þjónustu og öryggisíbúðum í Eirborgum, 
Fróðengi 1-11 Grafarvogi.

Verið velkomin, Stella og Örn taka á móti ykkur.

Sigrún Stella Einarsdóttir
löggiltur fasteignasali
GSM 824 0610

Örn Helgason
sölumaður 
GSM 896 7070

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. JANÚAR 2012  
KL. 14-16 Í HÚSI NR.7

EIRBORGIR GRAFARVOGI
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➜ Tónlist

12.00 Tónleikaröð Súfistans í 
Hafnarfirði heldur nú áfram. Kántrý-blús 
bandið Blues Willis mun troða upp að 
þessu sinni. Allir velkomnir.
22.00 Hljómsveitin Homo and the 
sapiens heldur tónleika á Ob-La-Dí, 
Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr. 1.000.
23.00 Hljómsveitin Turin Brakes spilar 
nýtt og gamalt efni í bland á Faktorý. 
Upphitun verður í höndum Lay Low 
og Ameríkanans Jason Dodson úr The 
Maldives. Miðaverð er kr. 2.500.
23.30 Hljómsveitin Góðir Lands-
menn, ásamt Lísu Einars, halda stuðinu 
gangandi á skemmtistaðnum Spot í 
Kópavogi. Miðaverð er kr. 1.500.

➜ Útivist
10.00 Hjólreiðaferð verður farin frá 
Hlemmi á vegum Landssambands Hjól-
reiðamanna. Hjólað verður um borgina 
í 1-2 tíma. Allir velkomnir og þátttaka er 
ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Laugardagur 21. janúar 2012 

➜ Sýningar
13.00 Anna María Lind Geirsdóttir 
opnar sýninguna Bómullartuskur í sal 
Íslenskrar grafíkur Tryggvagötu 17, 
hafnarmegin. Sýningin er unnin í sam-
vinnu við listafræðinginn Deborah Kraak 
frá Bandaríkjunum.
14.00 Listamennirnir Erling T.V.Klingen-
berg og Ragnar Már Nikulásson opna 
tvær myndlistarsýningar í Kling og Bang 
gallerí, Hverfisgötu 42. Aðgangur er 
ókeypis og allir eru velkomnir.
14.00 Listamennirnir Þóra Sólveig 
Bergsteinsdóttir og Erwin van der 
Werve opna sýninguna CLOSE 
HORIZONS í Populus Tremula. Sýningin 
er einnig opin á morgun, sunnudag 
milli klukkan 14 og 17, en hún verður 
aðeins opin þessa einu helgi.
15.00 Sýningin Sæborgin: Kynjaverur 
og ókindur verður opnuð í Gerðar-
safni. Þema sýningarinnar byggir á 
nýútkominni bók Úlfhildar Dagsdóttur 
bókmenntafræðings, Sæborgin: Stefnu-
mótun líkama og tækni í ævintýri og 
veruleika. Aðgangseyrir er kr. 500.

➜ Tónleikar
20.30 Þekktasti djass leikari Dana, 
Kristian Blak, heldur tónleika ásamt 
hljómsveitinni Yggdrasil í Norræna 
húsinu. Um ræðir vestnorrænan djass 
ásamt grímu- og trommudansi.

21.00 Hljómsveitin Melchior verður 
með Þorratónleika á Café Rosenberg. 
Leikin lög af nýrri plötu þeirra, sem er 
væntanleg með vorinu. Aðgangseyrir er 
kr. 1.500.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

góð

STUDIO 
London

Buxur, vesti, brók og skór,bætta sokka nýta,húfutetur, hálsklút þó,háleistana hvíta. 

LAGERSALA
allt að 80% afsláttur

Laugardag & sunnudag 
    (kl 10-16 báða dagana)

LAGERSALA Lín Design  Laugavegi 178  www.lindesign.is

LAGERSALAN er flutt á Laugaveg 178
næsta hús við verslun Lín Design

Ath

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sunnudagur 22. janúar 2012 

➜ Tónleikar

20.00 Eivör Pálsdóttir verður með 
tónleika í Langholtskirkju þar sem hún 
mætir berfætt með gítarinn sinn. Miða-
verð er kr. 3.000.
20.00 Ísafoldarkvartettinn leikur á tón-
leikum á vegum Kammermúsíkklúbbs-
ins í Bústaðakirkju. Fluttir verða tveir af 
þekktustu strengjakvartettum tónlistar-
sögunnar eftir frönsku impressjónistana 
Claude Debussy og Maurice Ravel.

➜ Leiklist
14.00 Möguleikhúsið sýnir barna-
leikritið Langafi prakkari í Menningar-
miðstöðinni Gerðubergi. Leikritið er 
byggt á sögum Sigrúnar Eldjárns og er 
miðaverð kr. 2.000.

➜ Félagsvist
14.00 Félagsvist verður spiluð í Breið-
firðingabúð, Faxafeni 14. Allir velkomnir.
19.00 Bridge, tvímenningur, er spilaður 
í Breiðfirðingabúð Faxafeni 14. Allir 
velkomnir.

➜ Sýningar
14.00 Sýningin Klippt og skorið opnar 
í kaffihúsi Gerðubergs. Um er að ræða 
sýningu Guðnýjar Guðmundsdóttur á 
klippimyndum.

➜ Sýningarspjall

14.00 Hjálmar Sveinsson 
heimspekingur mun fjalla um verk Libiu 
Castro og Ólafs Ólafssonar á sýningunni 
Í afbyggingu. Sýningin stendur nú yfir í 
Listasafni Íslands við Fríkirkjuveg og fer 
spjallið þar fram.
15.00 Á Kjarvalsstöðum mun sýningar-
stjórinn og listfræðingurinn Hrafnhildur 
Schram mun ræða við gesti um 
sýninguna Draumalandið mitt í norðri - 
Karen Agnete Þórarinsson, sem opnuð 
var á Kjarvalsstöðum liðna helgi.

➜ Kvikmyndir
15.00 Franska kvikmyndin Á botninum 
er sýnd í MÍR, Hverfisgötu 105. Myndin 
er byggð á leikriti eftir Maxím Gorkí. 
Aðgangur er ókeypis.

➜ Dansleikir
20.00 Félag eldri borgara í Reykjavík 
stendur fyrir dansleik í félagsheimili 
sínu, Stangarhyl 4. Danshljómsveitin 
Klassík leikur létta danstónlist og er 
aðgangseyrir kr. 1.500.

➜ Tónlist
16.00 Andrea Jónsdóttir spilar gamlar 
rokkperlur af plötum á 
Ob-La-Dí Frakkastíg 8.
Upplýsingar um 
viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Reykjavík 
2012 verða sendir til íbúa á næstu dögum. 
Fasteigna gjöldin verða innheimt í gegnum 
heima banka þar sem jafnframt er hægt að 
prenta út greiðsluseðil. Greiðsluseðlar verða 
ekki sendir út en hægt er að óska eftir heim-
sendum greiðsluseðlum í gegnum þjónustu-
ver Reykjavíkurborgar í síma 411 11 11.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar annast álagningu og innheimtu á 
fasteignaskatti, lóðaleigu og sorphirðugjaldi.

Þeir sem fengu lækkun á fasteignaskatti og fráveitugjaldi á liðnu ári, fá 
einnig lækkun á árinu 2012. Við álagningu fasteignagjalda nú í janúar 
verður afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við 
tekjur ársins 2010. Þegar álagning vegna tekna ársins 2011 liggur fyrir 
næsta haust, verður afslátturinn endanlega ákvarðaður og verða þá 
allar breytingar tilkynntar bréflega.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar framkvæmir breytingar á fast-
eigna skatti og fráveitugjaldi elli- og örorkulífeyrisþega og þarf því ekki 
að sækja sérstaklega um lækkun eða niðurfellingu þessara gjalda. 

Skilyrði lækkunar eru að viðkomandi elli- eða örorkulífeyrisþegi eigi lögheimili 
í Reykjavík og sé þinglýstur eigandi viðkomandi fasteignar og/eða geti átt rétt 
á vaxtabótum vegna hennar skv. B-lið 68. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt 
og eignaskatt.

Einungis er veitt lækkun vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

Borgarráð hefur ákveðið að tekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega vegna 
niðurfellingar/lækkunar fasteignaskatts á árinu 2012 verði eftirfarandi:

100% lækkun: Einstaklingar með tekjur allt að 2.460.000 kr. 
 Hjón með tekjur allt að kr. 3.440.000.
80% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 2.460.000 til 2.830.000 kr. 
 Hjón með tekjur á bilinu 3.440.000 til 3.840.000 kr.
50% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 2.830.000 til 3.290.000 kr. 
 Hjón með tekjur á bilinu 3.840.000 til 4.580.000 kr.

Umhverfis og samgöngusvið Reykjavíkurborgar, Höfðatorg, Borgartúni 12-
14, veitir upplýsingar varðandi álagningu og breytingar á sorphirðugjaldi í 
síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið 
sorphirda@reykjavik.is.

Orkuveita Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1, annast álagningu og innheimtu vatns-
gjalds og fráveitugjalds og veitir upplýsingar í síma 516 6000. Einnig má leita 
upplýsinga með tölvupósti á netfangið or@or.is.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar, Höfðatorg, Borgartúni 12-14, veitir 
upplýsingar varðandi álagningu fasteignaskatts og lóðarleigu og breytingar á 
þeim í síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið 
fasteignagjold@reykjavik.is.

Hægt er að leita upplýsinga um ofangreind atriði á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is www.reykjavik.is

Fasteignagjöld 2012

Borgarstjórinn í Reykjavík, 21. janúar 2012.
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Aftursæti hægt að fjarlægja
Fjölstillanleg aftursæti þrískip 
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Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000    |   ford.is 

Nýttu þér tilboð ársins í dag: Fyrir aðeins 
145.000 kr. til viðbótar við lækkað verð á  
Ford Focus Trend sjálfskiptum, sem er næst 
flottasta gerðin, eða frá 3.650.000 kr. færðu 
langflottustu gerðina af Ford Focus: Ford 
Focus Titanium. Þú færð sem sagt dýrustu 
gerðina sjálfskipta fyrir aðeins 3.795.000 kr. 
Hver hefði nú trúað því fyrir þremur árum?

+kr.145
...fyrir flottustu tegundina af FocusTitanium

Hönnun Ford Focus er gegnheil og tekur 
mið af þér og þörfum þeirra sem standa 
þér næst: fjölskyldunnar. Þú ert í hópi þeirra 
bestu. Veldu Ford. Komdu núna í Brimborg. 
Spurðu um fyrirmyndarþjónustu Brimborgar.  
Komdu strax í dag og nýttu þér svaka-svaka 
lækkað verð á Ford.

Kauptu bara góða og sparneytna bíla. Kauptu Ford.

Aðeins 
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Svaka búnaður í Titanium
Útvarp með 3,5” Dot Matrix skjá
Blátannarbúnaður fyrir gsm
Raddstýring fyrir hljómtæki
Raddstýring fyrir gsm síma
Raddstýring fyrir miðstöð

Raddstýring fyrir I-pod      
ofl.

USB 

tengi fyrir iPod, MP3 spilara 
Geislaspilari 
Fjarstýring í stýri fyrir hljómtæki 
6 hátalarar
Svaka búnaður í Titanium
Fjarstýrð samlæsing 
Fjaropnun á skotti 
Bensínlok opnast með samlæsingu 
Þvottakerfi á aðalljósum 
Samlitir hliðarspeglar með stef-
nuljós
Samlit hurðarhandföng 
MacPherson fjöðrun að framan 
Sjálfstæð fjölliðafjöðrun á af-
turhjólum
Easy fuel eldsneytisfylling án loks
Kastarar að framan
Viðgerðarsett fyrir dekk
16” dekk 205/55 R16 og stálfelgur
Svaka búnaður í Titanium
Öryggispúðar í stýri og mælaborði 
Öryggispúðar í hliðum framsæta 
Öryggispúðatjöld í hliðum 
Styrktarbitar í hurðum 
3ja punkta öryggisbelti í öllum 
sætum 
Hæðarstillanleg öryggisbelti í 
framsætum 
Rafstýrðir bílbeltastrekkjarar í 
framsætum 
ISO-fix barnabílstólafestingar 
Stöðugleikastýrikerfi með spólvörn 
(ESP)
ABS hemlakerfi 

EBD hemlajöfnun
Svaka búnaður í 

Titanium
16” álfelgur
Baksýnisspegill 
með sjálfvirkri 
dimmingu

Hæðarstillan-

sbelti í öllum Hæðarstillanlegt farþegasæti
Hraðstillir með stillanlegum

glasahaldara
Velúr mottur aftan og framan

Svaka búnaður í Titanium
Frjókornasía í miðstöð

Þvottakerfi á aðalljósum
Samlitir hliðarspeglar með stef-

man
af-
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sæta 
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Hraðstillir með stillanlegum
hraðatakmarkara
Upphitanleg framrúða og rúðu-
vökvaspíssar
Krómáferð á handföngum að innan
KrKrómómliliststarar n neðeðstst v viðið h hliliðaðarrrrúðúðurur
Grill neðra svart háglans
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Velúr mottur aftan og framan
Led innilýsing
Led afturljós
Sport framsæti
Svaka búnaður í Titanium
GlGlasasahahalaldadarararr frframammímí 
Ljós í hanskahólfi 
Geymsluvasar á bökum framsæta 
Bæði sólskyggni með
upplýstum snyrtispegli
Krókar fyrir föt 
Klukka og dagsetning 
Ljós í hleðslurými

1211211121121212121211212121121212121121112211112122222221222222222V tengill í farangursrými
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Frjókornasía í miðstöð 
Fjölstillanlegt stýrishjól 
Rafdrifið hjálparátak á stýri 
Aksturstölva 
Hitamælir, útihiti
ViViðvðvörörunun v vegegnana í ísisingngararhæhættttuu 
Hiti í afturrúðu
Upphitanlegir og rafdrifnir 
hliðarspeglar 
Rafdrifnar rúður framan/aftan 
m/klemmuvörn
og fjarstýringu
Tímastillir á
framrúðuþurrkum
Loftkæling
Svaka búnaður í Titanium
Útvarp með 3,5” Dot Matrix skjá
Blátannarbúnaður fyry ir ggsm
Raddstýring fyrir hljómtæki
RRadddd tstýýriing ffy irir gsm ísíma
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Samlitir hliðarspeglar með s
nuljós
Samlit hurðarhandföng 
MacPherson fjöðrun að fram
Sjálfstæð fjölliðafjöðrun á a
tuturhrhjójólulumm
Easy fuel eldsneytisfylling á
Kastarar að framan
Viðgerðarsett fyrir dekk
16” dekk 205/55 R16 og stál
Svaka búnaður í Titanium
Öryggispúðar í stýri og mæla
Öryggispúðar í hliðum frams
Öryggispúðatjöld í hliðum
Styrktarbitar í hurðum 
3ja punkta öryggisbelti í öllu
sætum 
Hæðarstillanleg g örygyggig sbelt
framsætum
RRaffstýtý ðrðiir b bílílbbeltltasttr kekkjkjara
framsætum
ISO-fix barnabílstólafesting
StStöðöðuglleikikastýtý irikke firfi m ðeð sp
(E( SP))
ABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA S hemlakerfi 
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5.000 
Ford Fiesta Trend 5 dyra 

Verð frá 2.420.000 kr.
Verðlækkun -130.000 kr.

Nýársverð frá 2.290.000 kr.
+100.000 kr. og þú færð  

Ford Fiesta Titanium
Nýárstilboð samtals frá  

2.390.000 kr.

N ý á r s t i l b o ð  
T i t a n i u m : 
1 3 0 . 0 0 0  k r .  

v e r ð l æ k k u n
Ford Focus Trend 5 dyra 

Verð frá 3.750.000 kr.
Verðlækkun -100.000 kr.

Nýársverð frá 3.650.000 kr.
+145.000 kr. og þú færð  

Ford Focus Titanium
Nýárstilboð samtals frá  

3.795.000 kr.*

N ý á r s t i l b o ð  
T i t a n i u m : 
1 0 0 . 0 0 0  k r .  

v e r ð l æ k k u n
Ford Focus Trend Wagon 

Verð frá 3.900.000 kr.
Verðlækkun -70.000 kr.

Nýársverð frá 3.830.000 kr.
+145.000 kr. og þú færð  

Ford Focus Titanium
Nýárstilboð samtals frá  

3.975.000 kr.*

N ý á r s t i l b o ð  
T i t a n i u m : 
7 0 . 0 0 0  k r .  

v e r ð l æ k k u n
Ford Mondeo Trend 5 dyra 

Verð frá 4.340.000 kr.
Verðlækkun -350.000 kr.

Nýársverð frá 3.990.000 kr.
+160.000 kr. og þú færð  
Ford Mondeo Titanium

Nýárstilboð samtals frá  
4.150.000 kr.

N ý á r s t i l b o ð  
T i t a n i u m : 
3 5 0 . 0 0 0  k r .  

v e r ð l æ k k u n
Ford Mondeo Trend Wagon 

Verð frá 4.540.000 kr.
Verðlækkun -350.000 kr.

Nýársverð frá 4.190.000 kr.
+160.000  kr. og þú færð  
Ford Mondeo Titanium

Nýárstilboð samtals frá  
4.350.000 kr.

N ý á r s t i l b o ð  
T i t a n i u m : 
3 5 0 . 0 0 0  k r .  

v e r ð l æ k k u n
Ford Kuga AWD Trend 

Verð frá 5.690.000 kr.
Verðlækkun -300.000 kr.

Nýársverð frá 5.390.000  kr.
-300.000  kr. og þú færð  

Ford Kuga AWD Titanium S
Nýárstilboð samtals frá  

5.090.000 kr.

N ý á r s t i l b o ð  
T i t a n i u m : 
9 0 0 . 0 0 0  k r .  

v e r ð l æ k k u n

Allir eru fáanlegir beinskiptir, sjálfskiptir, bensín eða dísil.

Eldsneyti: frá  
3,2 l/100km  
í langkeyrslu

Eldsneyti: frá  
5,1 l/100km  

í langkeyrslu
Eldsneyti: frá  
3,9 l/100km  
í langkeyrslu

Eldsneyti: frá  
3,9 l/100km  
í langkeyrslu

Eldsneyti: frá  
3,7 l/100km  
í langkeyrslu

Eldsneyti: frá  
3,7 l/100km  
í langkeyrslu

*Verð á sjálfskiptum Focus. Tilboð gilda aðeins 
í janúar 2012. Brimborg og Ford áskilja sér 

rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. 
Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin 

mynd í auglýsingu.
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Bættu LGG + við daglegan morgunverð 
fjölskyldunnar og styrktu ónæmiskerfið.

Nú fylgja 2 frítt með

Þú getur lesið meira um LGG+ á
ms.is/lgg

+ stuðlar að vellíðan

+ styrkir varnir líkamans

+ bætir meltinguna og
 kemur jafnvægi á hana

+ eykur mótstöðuafl

+ hentar fólki á öllum aldri

+ er bragðgóð næring

Fyrir fulla virkni
Ein á dagEin á dag

Eiginleikar LGG+

Þú getur lesið
m

 kemur jafn

+ eykur m

+ hentar fólki á

+ er bragð

Fyrir fulla virkni
dááEEiin á gdagdagdadagagininEiEinin dáá dagddaaggnEiEinin dáá dddEiEEiEiEEEEEEEEEEEE

Herratískan í Mílanó var 
sýnd í síðustu viku en 
þar kenndi ýmissa grasa 
í herratískunni fyrir 
komandi haust og vetur. 
Loðfóðraðir gallajakkar 
og úlpur voru áberandi, 
síðir ullarfrakkar með 
loðkraga  og munstraðar 
prjónapeysur voru 
áberandi. Einnig var 
mikið um æpandi 
litadýrð þar sem litir á 
borð við appelsínugulan, 
grænan og bláan voru 
vinsælir. Mikið var um 
að hönnuðir blönduðu 
saman litum þar sem 
skyrta, peysa, buxur 
og jakki voru öll í 
mismunandi lit. Hér má 
sjá brot af því besta frá 
nýafstaðinni tískuviku í 
Mílanó. 

LITADÝRÐ OG
LOÐKRAGAR 
FYRIR HERRANA

VIVIANNE WESTWOOD MISSONI

Á sýningum tískuhúsanna fyrir haustið 
2012 fór ekki milli mála að buxurnar 
eiga að vera í ökklasídd hjá herrunum, 
hvort sem um jakkaföt eða gallabuxur 
er að ræða. Ef götutískan í kringum 
tískuvikuna í Mílanó er skoðuð má sjá 
að margir tískusinnaðir herramenn 
hafa tileinkað sér þessa tískubólu og 
rúllað buxunum upp í ökklasídd og 
verið í litríkum sokkum við. Kemur vel 
út við fína spariskó, kuldaskó eða ein-
faldlega strigaskó með hækkandi sól. 

Einnig mátti sjá að stórir treflar 
og háir kragar verða áberandi næstu 
mánuði í herratískunni. Það er því 
um að gera að grafa fram rúllukraga-
peysurnar enda nokkur ár síðan þær 
voru í tísku síðast. 

STUTTAR BUXUR OG HÁIR KRAGAR

SALVATORE 
FERREGAMO

VERSACE

FRANKIE MORELLO

DSQUAREDDSQUAREDETRO

MOSCHINO

TÍSKUSÝNING  voru haldnar á herratísku-
vikunni í Mílanó en hún stóð frá 13-18. janúar. 
Rapparinn Kanye West var meðal frægra gesta á 
fremstu röð í ár. 



LAUGARDAGUR  21. janúar 2012 59

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi  

á sunnudags-
morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill 

þjóðmálaþáttur

Tónlist ★★★★ ★

Spilaðu lag fyrir mig
Valgeir Guðjónsson

Á Spilaðu lag fyrir mig eru sjötíu 
lög sem Valgeir Guðjónsson samdi, 
einn eða í félagi við aðra, á þeim 
ríflega fjörutíu árum sem eru 
liðin síðan hann byrjaði í popp-
bransanum. Platan er gefin út í 
tilefni af sextíu ára afmæli Valgeirs 
sem hann fagnar einnig með tón-
leikum í Hörpu. Mörg þeirra laga 
og texta sem hér er að finna voru 
samin með félögum Valgeirs í Spil-
verki þjóðanna og Stuð mönnum, 
en eins og Valgeir tekur fram á 
plötuumslaginu, þá eiga þau það 
sammerkt að þar hefur hans hlutur 
verið stærri en hinna höfundanna.

Auk laga sem samin voru fyrir 
fyrrnefndar sveitir eru á Spilaðu 
lag fyrir mig meðal annars lög af 
plötum Hrekkjusvína og Jollí og 
Kóla og lög af sólóplötum Valgeirs. 
Um það bil helmingur laganna í 
þessum þrefalda pakka eru með 
Stuðmönnum og Spilverkinu.

Valgeir er mjög góður laga- og 
textasmiður eins og heyrist vel hér. 
Mörg laganna hafa náð miklum 
vinsældum og flest þeirra hafa 
líka elst vel. Þarna eru meðal 
annarra Popplag í G-dúr, Blind-
fullur, Íslenskir karlmenn, Slá í 
gegn, Bíólagið, Gestir út um allt og 
Gerum okkar besta. Flest laganna 
eru með upprunalegum flytjendum, 
en í nokkrum tilfellum eru aðrir 
flytjendur, t.d. Todmobile (Haustið 
75), Matti Matt (Ekki bíl), Hjálmar 
(Ólína og ég) og Helgi Björns 

(Kramið hjarta). Þá eru einhver 
lög flutt af Valgeiri sem áður voru 
með hljómsveitunum hans, t.d. 
Hrekkjusvínalagið Gestir út um allt 
og Stuðmannalagið ÚFÓ. Engin 
þessara síðari tíma útgáfa er betri 
en frumútgáfan, en sú ákvörðun að 
hafa þær með kemur samt vel út 
og eykur fjölbreytnina. Það virðist 
engri sérstakri reglu fylgt varðandi 
niðuröðun laganna, enda hefði það 
kannski verið snúið. Tímaröð, sem 
oft virkar vel, hefði til dæmis ekki 
komið vel út í þessu tilfelli.

Á heildina litið er Spilaðu lag 
fyrir mig næsta pottþéttur sjötíu 
laga popppakki. Það eru líkur á 
því að margir Spilverks- og Stuð-
mannaaðdáendur eigi flest þessara 
laga fyrir einhvers staðar í fórum 
sínum, en það er gott að fá úrval 
lagasmíða Valgeirs Guðjónssonar á 

einn stað. Þessi pakki er ekki jafn 
bráðnauðsynlegur og heildarútgáfa 
Spilverksins sem kom út fyrir rúmu 
ári, en fínn engu að síður.

 Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Öll þekktustu lög 
Valgeirs Guðjónssonar í þreföldum 
afmælispakka.  

Sjötíu laga ofurpakki Valgeirs

SPILAÐU LAG FYRIR MIG Sjötíu lög eru 
á nýrri safnplötu Valgeirs Guðjóns-
sonar.

STOFNAÐ 1971

RAFEINDAVIRKI

Raftækjaverkstæðið annast þjónustu á mörgum heimþekktum vörumerkjum 
á borð við Philips, Panasonic, Toshiba, Grundig og Kenwood.

Umsækjendur þurfa að:

SJÓNVARPSMIÐSTÖÐIN ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA RAFEINDAVIRKJA
Leikkonan Jennifer Aniston ætt-
leiddi lítinn hund á nýju ári. 
Hundurinn er blanda af velskum 
corgi og terrier og fann leik-
konan hann í dýraathvarfi í Utah. 

„Jennifer var miður sín eftir 
dauða Normans, gamla hundsins 
hennar. Hún var lengi að jafna 
sig en ákvað loks að nú væri 
rétti tíminn til að gefa nýjum 
hundi gott heimili,“ var haft eftir 
heimildar manni. Norman var 
fimmtán ára gamall þegar hann 
drapst og fékk leikkonan sér húð-
flúr til minningar um þennan 
gamla vin sinn.

Fékk sér 
nýjan hund

ÆTTLEIÐIR Jennifer Aniston fékk sér 
nýjan hund.  NORDICPHOTOS/GETTY

Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar ehf.
Melabraut 21-27, 220 Hafnarfi rði 
Hrauni 5, 730 Reyðarfi rði       
Sími: 575 9700 www.vhe.is

VHE hefur í rúm 40 ár rekið Vélaverkstæði
þar sem boðið er uppá alla almenna
þjónustu sem við kemur viðhaldi, smíði og
hönnun véla og tækjabúnaðar fyrir stóriðju
og önnur fyrirtæki, bæði innanlands og utan.

Hjá VHE á Austurlandi vinnur 150 manna kraftmikill 
hópur  iðnaðar- og tæknimanna, verka- og 
skrifstofufólks af báðum kynjum.

VHE á Austurlandi rekur meðal annnars:
•   Vélsmiðju 
•   Renniverkstæði
•   Járnsmíðaverkstæði
•   Viðhaldsþjónustu, fyrir vél- og rafbúnað
•   Byggingadeild, nýbyggingar og viðhald
•   Steypueiningarverksmiðju
•   Kersmiðju, endurfóðrun og viðhald rafgreinikerja
•   Verslun, sala á vökvabúnaði og f.l
•   Vökvaþjónustu, sérfræðiþjónusta í vökvakerfum, 
nýsmíði og viðhald tjakka, háþrýstislöngur

Velkomin(n) um borð.
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu VHE.is.  
Nánari upplýsingar veitir Sigurjón Baldursson í síma 575-9783 eða í tölvupóst 
sigurjon@vhe.is. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.  

Járniðnaðarmenn, rafvirkjar og verkafólk

Við leitum að:
• Vélvirkjum 
• Vélstjórum
• Járniðnaðarmönnum 
• Málmsuðumönnnum
• Rafvirkjum
• Verkafólki til framleiðslustarfa og ýmissa starfa í Kersmiðju.  

Öll ofangreind störf eru framtíðarstörf
Góð laun eru í boði fyrir góða starfsmenn
Fríar ferðir til og frá vinnu innan áætlanakerfi s ASFB
VHE getur útvegað húsnæði ef með þarf

Vegna aukinna verkefna leitar VHE Vélaverkstæði að dugmiklu og ábyrgu 
starfsfólki til að vinna á starfsstöð félagsins við Reyðarfjörð. Ráðningar 
fara fram á tímabilinu frá janúar til júní 2012. Um framtíðarstörf er að ræða.
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The Descendants
Leikstjórn: Alexander Payne

Leikarar: George Clooney, Shai-
lene Woodley, Judy Greer, Beau 
Bridges, Matthew Lillard, Robert 
Forster, Amara Miller, Nick Krause

George Clooney leikur Matt King, 
lögfræðing á Hawaii sem hefur 
vanrækt dætur sínar tvær. Eigin-
kona hans lendir í bátaslysi og fer í 
dauðadá og því þarf King að hysja 
upp um sig og annast börnin sín. En 
King kann illa á pabbahlutverkið 
og dæturnar gera honum það ekki 
beinlínis auðveldara fyrir.

The Descendants er grát bros-
leg vanda mála mynd þar sem 
mikið mæðir á aðal leikaranum. 
Clooney er sterkur leikari og fyrir 
vikið verður Matt King flókin og 
spennandi persóna. Alexander 
Payne er frábær leik stjóri í 
stöðugum vexti og hér toppar hann 
öll fyrri verk. Senan þar sem eldri 
dóttirin öskrar í kafi sund laugar er 
tilfinninga leg kjarn orku sprengja, 
án þess þó að vera til gerðar leg, en 
sorg í kvikmyndum getur mjög auð-
veldlega um turnast í sorgarklám. 
Payne er þó óhræddur við að létta 

okkur lundina annað slagið, og sum 
atriðanna eru sprenghlægileg.

Myndin er áferðar fögur og 
Hawaii fær að njóta sín, en 
áhorfendur hafa eflaust ekki oft 
fengið að sjá heila mynd sem gerist 
þar og tengja staðinn eflaust helst 
við sumar leyfi á exótískum slóðum 
en ekki erjur, sorg og yfir vofandi 
dauða. King gefur allavega lítið 
fyrir paradísar stimpilinn og segir 
hana mega fara fjandans til. Tónlist 
myndarinnar er sköpuð af heima-
mönnum og eykur það heildar-
áhrifin til muna. Hvern hefði 
grunað að þessi vinsæli ferða-
manna staður ætti sér menningar-
legar rætur, mun eldri en allar 
staðalímyndir um brimbretti og 
kókoshnetubikiní?

Það er eitthvað ákaflega fallegt 
og einlægt við The Descendants. 
Gamla tuggan um að lífið sé 
hverfult á alltaf við, en Payne 
heldur því fram að aldrei sé neitt 
of seint. Hvort sem þú þarft að 
byrja að ala upp börnin þín, segja 
deyjandi ástvini eitthvað eða að 
læra að meta fegurð umfram fé. 

 Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Ímynd Hawaii verður 
aldrei söm í mínum augum, en nú 
langar mig ennþá meira að fara 
þangað.

Fjandinn hirði 
paradís

STERKUR George Clooney stendur fyrir sínu í The Descandants.

Leikkonan Katherine Heigl vill 
snúa aftur í læknaþættina Grey´s 
Anatomy. Hún hefur beðið Shonda 
Rhimes, höfund þáttanna, um að 
skrifa sig inn í þættina en veit ekki 
hvort henni verður að ósk sinni.

„Að semja svona þætti er mjög 
flókið. Hún þarf að skrifa fyrir 
mjög margar persónur þannig að 
ég veit ekki hvort ég passa inn í 
sýn þeirra á þessa þáttaröð sem 
er í gangi, á þá næstu eða hversu 
lengi sem þetta á eftir að ganga,“ 
sagði Heigl. Hún yfirgaf Grey´s 
Anatomy árið 2010 með látum eftir 
að hafa gagnrýnt persónu sína, 
Izzie Stevens.

Hinn 33 ára Heigl vill vita hver 
örlög Stevens verða en hún sást 
síðast yfirgefa Seattle Grace-
sjúkrahúsið eftir að eiginmaður 
hennar Alex batt enda á samband 
þeirra. „Ég vil bara vita hvað kom 
fyrir hana, hvert hún fór og hvað 
hún er að gera í dag.“

Heigl hefur einbeitt sér að 
kvikmyndaleik upp á síðkastið. 
Hún lék í rómantísku myndinni 

New Year´s Eve og nýlega lauk hún 
við leik sinn í The Wedding þar 
sem Robert De Niro, Diane Keaton 
og Robin Williams eru mótleikarar 
hennar.

Heigl vill snúa aftur 
í Greý s Anatomy

VILL SNÚA AFTUR Katherina Heigl 
vill snúa aftur í læknaþættina Grey’s 
Anatomy.
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Nánari uppl‡singar má nálgast
á heimasí›u Mímis símenntunar
á mimir.is e›a í síma 580 1800.

Kynningarfundur um
raunfærnimat í Verslunarfagnámi
ver›ur haldinn í Ofanleiti 2, 3. hæ›
flri›judaginn 24. janúar kl: 20:00.

Markmi› me› raunfærnimati er a› meta færni og gefa út
sta›festingu á henni.

Hefur þú reynslu
af verslunarstörfum?
Hefur þú reynslu
af verslunarstörfum?
Viltu styrkja stö›u flína á vinnumarka›num?

Starfar flú í verslun e›a hefur starfa›
í verslun í nokkur ár?

Viltu styrkja stö›u flína á vinnumarka›num?

Starfar flú í verslun e›a hefur starfa›
í verslun í nokkur ár?

Sienna Miller er víst ekki aðeins ólétt 
heldur einnig trúlofuð leikaranum 
Tom Sturridge. Parið er á haus við 

undirbúning brúðkaupsins sem á að vera 
í anda þriðja áratugarins.

„Hún vill veislu í anda „flapper“-
tískunnar og að brúðkaupið verði hið 
glæsilegasta,“ hafði Star Magazine eftir 
heimildarmanni. 

Ekki eru þó allir vinir leikkonunnar 
jafn spenntir fyrir veislunni og leikkonan 
sjálf. „Sienna hætti með Jude af því að 
hann vildi ekki eignast með henni barn. 
Fólk hefur áhyggjur af því að hún sé enn 
ekki búin að jafna sig á þeim sambands-
slitum.“

Leikkonan Blake Lively hefur átt í 
sam bandi við kanadíska leikarann 
Ryan Reynolds undan farna 
mánuði. The Enquirer heldur því 
fram að þótt parið sé yfir sig ást-
fangið séu þegar komnir brestir 
í sam bandið og er það hundum 
þeirra að kenna. 

Lively á smáhundinn Penny 
sem er af Malteser kyni og er 
henni uppsigað við hund Reynolds, 
Baxter sem er af Golden Retriever 
kyni. „Penny er dekurdýr og er 
meinilla við það að Blake sýni 
Baxter athygli. Hún á mjög 
erfitt með að aðlagast nýjum 
heimilisaðstæðum og ræðst oft 
á Baxter. Blake og Ryan eru oft 
dauðþreytt eftir að hafa reynt að 
halda friðinn og þetta er farið að 
hafa áhrif á sambandið,“ hafði 
tímaritið eftir innanbúðarmanni. 

Hundarnir skemma 
ástarsambandið

VANDRÆÐI Blake Lively og Ryan 
Reynolds eiga í vandræðum með hunda 
sína. NORDICPHOTOS/GETTY

George Clooney er ánægður með að 
hafa gert flest sín mistök þegar hann 
var yngri. „Ég hef gert nokkur mistök 
í gegnum tíðina og tekið heimskulegar 
ákvarðanir, flestar í byrjun ferilsins. 
Sem betur fer gat ég gert þessi mistök 
snemma á ferlinum þegar enginn tók 
eftir því,“ sagði leikarinn við The 
Daily Telegraph. „Ég lék í mörgum 
lélegum sjónvarpsþáttum og var 
hræðilegur í þeim,“ bætti fyrrum 
ER-leikarinn við. Nýjasta kvikmynd 
hans, The Descendants, fékk nýverið 
Golden Globe-verðlaunin.

Gerði mistök 
á árum áður

MISTÖK George Clooney segist 
hafa gert mörg mistök þegar hann 
var yngri.

Barn og
brúðkaup

GIFTING Í VÆNDUM Sienna 
Miller er sögð vera trúlofuð 
leikaranum Tom Sturridge. 
 NORDICPHOTOS/GETTY
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Tónlist  ★★★★★

James Bond-veisla
Tónleikar í Eldborgarsal Hörpu. 
Sinfóníuhljómsveit Íslands. 
Hljómsveitarstjóri: Carl Davis. 
Veislustjóri: Jóhanna Vigdís 
Arnardóttir. Einsöngvarar: Eyþór 
Ingi Gunnlaugsson, Inga Stefáns-
dóttir, Jóhanna Vigdís Arnardóttir, 
Páll Óskar Hjálmtýsson, Sigríður 
Beinteinsdóttir, Sigríður Thorlacius, 
Valgerður Guðnadóttir.

Kvikmyndaserían um spólgraða 
spæjarann James Bond fagnar 
fimmtugsafmæli sínu í ár. Í tilefni af 
því hefur Sinfóníuhljómsveit Íslands 
ásamt stjórnandanum Carl Davis 
sett saman tónleikadagskrá þar 
sem tónlistinni úr kvikmyndunum 
er gert hátt undir höfði. 

Útsetningarnar eru í flestum til-
fellum nauða líkar uppruna legu 
út gáfunum. Auðvitað er svuntu-
þeysir hér og trommu heili þar sem 
skipt hefur verið út fyrir önnur 
hljóð færi, en það kemur ekki að 
sök. Það eru tón leikar fimmtu dags-
kvöldsins sem eru til umfjöllunar 
hér og Sinfóníuhljómsveitin skilaði 
sínu og hljómaði vel. Það var síðan 
söngvaranna að láta í sér heyra og 
gekk sumum það betur en öðrum. 
Það er auðvitað ekki á allra færi að 
syngja með svo stórri hljómsveit án 
þess að rödd þeirra hreinlega týnist. 
Eyþór náði best allra að láta ljós sitt 
skína og lögin þrjú sem hann flutti 
einn gerði hann óaðfinnanlega. Live 
and Let Die í hans flutningi var jafn 
flott og gardínan sem hann klæddist 
var ljót. Sem betur fer skipti hann 
henni seinna út fyrir jakkaföt.

Gæsahúð kvöldsins fram kallaði 
Valgerður með frábærum flutningi á 

laginu For Your Eyes Only en þar var 
það ekki síst Sinfóníu hljómsveitin 
sem lék á alls oddi. Valgerður söng 
hin lögin sín smekk lega og leyfði 
sér meira að segja stöku mjaðma-
hristu til að skapa stemningu. Sigga 
Beinteins byrjaði brösug lega en 
sótti í sig veðrið og náði há punkti 
í laginu GoldenEye, en þar lék hún 
listir sínar á tón skalanum, bæði 
neðst niðri og efst uppi. Páll Óskar 
gerði þremur sixtíslögum góð skil 
en eitíslögin hans tvö, A View to a 
Kill og The Living Daylights, voru 
klaufa leg. Síðara lagið leið þó helst 
fyrir skort á bak röddum. Helst 
hefði ég vilja sjá hann spreyta sig á 
Nobody Does it Better, en það kom í 
hlut Sigríðar Thorlacius og var það 
hennar eina ein söngs lag.

Það er mikilvægt að hafa í 
huga að Bond- lögin eru mis góð. 
Aumingja Inga Stefáns sat uppi 
með öll leiðin legu lögin og náði því 
ekki að heilla mig í þetta sinn. Hún 
hlýtur að hafa tapað í pantekki. 
Þrátt fyrir þessi örfáu and lausu lög 

var ég gífur lega ánægður með að fá 
að heyra öll lögin, en ekki bara brot 
af því besta. Öll lögin segi ég, en þó 
var það eitt lag sem vantaði. Aðeins 
eitt lag. Það eitt og sér er nógu 
skrýtið, að sleppa aðeins einu lagi, 
en að það hafi þurft að vera besta 
seinni tíma Bond-lagið er ó fyrir-
gefan legt. Titil lag myndarinnar 
Tomorrow Never Dies var skilið 
út undan, en stað gengill þess var 
loka lag sömu myndar, Surrender.

Þrátt fyrir stöku misbresti var 
James Bond-veislan glæsilegur og 
þrælskemmtilegur viðburður. Mörg 
þessara laga eru svo falleg en önnur 
svo yndislega lummó. Á leiðinni út 
leið mér pínu eins og ég hefði verið 
viðstaddur Eurovisionkeppni, nema 
með heimsklassa flytjendum og 
almennilegum lögum. 
 Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Hvalreki fyrir okkur sem 
vitum fyrir hvað SPECTRE stendur. 
Aðrir ættu þó einnig að geta skemmt 
sér ljómandi vel.

SPÆJÓ OG SINFÓ

SINFÓ Í STUÐI James Bond-veisla Sinfóníu Íslands var glæsilegur og þrælskemmti-
legur viðburður.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
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LAUGARDAGUR OG SUNNUDAGUR: SUBMARINE 18:00, 
20:00, 22:00, THIS MUST BE THE PLACE 17:50: 20:00, 22:10 

 Á ANNAN VEG (ENGL. SUBS) 18:00  ELDFJALL 18:00 
 SUPERCLASICO 20:00  PARTIR 22:00  MIDNIGHT IN 

PARIS 20:00, 22:00
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

THIS MUST
BE THE
PLACE

SEAN PENN
SÍÐASTA

SÝNINGARVIKA!
Bíó Paradís er nú hluti af

EUROPA CINEMAS

SUBMARINE
FRÁBÆR BRESKUR HÚMOR!

CONTRABAND 5.50, 8, 10.15(P)

THE IRON LADY 5.50, 8, 10.15

PRÚÐULEIKARARNIR 1.45(750 kr), 4

TINKER, TAILOR, SOLDIER, SPY 7, 10

ALVIN OG ÍKORNANIR 2(750 kr), 4

PUSS IN BOOTS 3D 2(950 kr), 4

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

BESTA LEIKKONA 
Í AÐALHLUTVERKI

POWERSÝNING

KL. 10.15
 

T.V. - Kvikmyndir.is Þ.Þ. - FréttatíminnH.V.A. - Fréttablaðið

H.S.K. - MBL

B.G. - MBL

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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chicago sun-times

LEONDARDO DICAPRIO
 ER STÓRKOSTLEGUR Í NÝJASTA  MEISTARAVERKI

CLINT EASTWOOD

Hún er mætt aftur í bestu myndinni til þessa! Stríðið er hafið...

t.v. kvikmyndir.is

����

FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

ÁLFABAKKA
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L
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L

V I P

L

L

L

L

12

12

KEFLAVÍK

12

12

12

12

12

AKUREYRI

CONTRABAND kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
CONTRABAND VIP kl. 1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20 2D
50/50 kl. 8 - 10:20 2D
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 10:20 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 5:30 - 8 - 10:40 2D
NEW YEAR´S EVE kl. 3 - 5:30 - 8 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 kl. 5:20 - 8 - 10:40 2D
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 1 - 3:40 3D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 1 2D
HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 1 - 3:10 2D

L

L

L

L

L

12

12

12

KRINGLUNNI

ENCHANTED ISLAND ópera í beinni laugardag kl. 6
J. EDGAR 5:10 - 8 - 10:45 (sun 3 - 5:10 - 8 - 10:45) 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 8 - 10:40 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 sunnudag kl. 8 - 10:40 2D
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 1:30 - 3:40 - 5:50  2D
NEW YEAR´S EVE sunnudag kl. 5:40 2D
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali kl. 1 (sun. kl. 1 - 3) 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN ísl. Tali kl. 3:40(sun. kl. 1) 3D

16

16

16

12

SELFOSS

16

EGILSHÖLL

L

L

L

12

12

12

7

J. EDGAR kl. 5:10 - 8 - 10:20 2D
UNDERWORLD: AWAKENING kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 1 - 3:20 - 5 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl tali kl. 1 - 3 2D
50/50 kl. 8 - 10:45 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 2 - 8 2D
FJÖRFISKARNIR m/ísl tali kl. 1 - 3:10 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 kl. 5:20 - 10:40 2D

CONTRABAND kl. 8 2D
J. EDGAR kl. 10:20 2D
50/50 kl. 8 - 10:20 2D
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 1:30 - 5:40 2D
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3 M/ ísl. Tali kl. 3:40 2D
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali  kl. 1:30 - 3:40 2D
NEW YEAR’S EVE kl. 5:40 2D

J EDGAR kl. 8  2D
UNDERWORLD kl. 10:40 2D
PRÚÐULEIKARARNIR  kl. 1:30 - 3:40 2D
50/50 kl. 5:50 2D
FJÖRFISKARNIR kl. 1:30 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN  ísl tal kl. 3:30 2D
MISSION: IMPOSSIBLE 4 kl.   5:20  2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl.   8 - 10:30 2D

CONTRABAND kl. 6 - 8 - 10:20
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 8
THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO kl. 10:30
50/50 kl. 5:50
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 2 - 4
PUSS IN BOOTS M/ ísl. Tali kl. 2
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali kl. 4

SÝND MEÐ ENSKU TALI 
OG ÍSLENSKUM TEXTA

SHERLOCK HOLMES

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

HÚN ER MÆTT AFTUR Í 
BESTU MYNDINNI TIL ÞESSA! 

STRÍÐIÐ ER HAFIÐ!

CONTRABAND    KL. 6 - 8 - 10.10 16
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3 KL. 4 (TILBOÐ)  L

FRÉTTABLAÐIÐ

GOLDEN GLOBE SIGURVEGARI

SÉÐ OG HEYRT/
KVIKMYNDIR.IS

CONTRABAND  KL. 8 - 10.30  16
THE DESCENDANTS KL. 3.30 (TILBOÐ) - 5.30 - 8 - 10.30  L
IRON LADY KL. 3.30 (TILBOÐ) - 5.40 - 8 - 10.20  L
MY WEEK WITH MARILYN KL. 3.30 (TILBOÐ) - 5.40  L
GIRL WITH THE DRAGON TATTOO  KL. 5.45 - 9  16
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3  KL. 3.30 (TILBOÐ)  L

SÉÐ OG HEYRT/
KVIKMYNDIR.IS

FÓR BEINT Á 
TOPPINN Í USA!

GOLDEN GLOBE SIGURVEGARI

CONTRABAND KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.25  16
CONTRABAND LÚXUS KL. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.25  16
THE DESCENDANTS KL. 1 (TILBOÐ) - 3.25 - 5.30 - 8 - 10.25  L
UNDERWORLD / AWAKENING  KL. 8 - 10  16
FLYPAPER  KL. 8  12
THE SITTER  KL. 6 - 10  14
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3 KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.50  L
STÍGVÉLAÐIKÖTTURINN 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 *AÐEINS LAU.
ARSENAL – MAN UTD 3D KL. 3.45 *AÐEINS SUN.
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C-riðill
Spánn - Rússland 30-27 (17-11)
Roberto García 6/4, Cristian Ugalde 5, Joan 
Cañellas 5, Raúl Entrerríos 4 - Konstantin 
Igropulo 8/1, Alexander Chernoivanov 5.
Frakkland - Ungverjaland 23-26 (14-12)
Xavier Barachet 5, Nikola Karabatic 3, Daniel 
Narcisse 3 - Szabolcs Zubai 6, Gergely Harsányi 
5/2, Tamás Mocsai 3, Milorad Krivokapic 3  

LOKASTAÐAN
Spánn 3 2 1 0 83-77 5
Ungverjaland 3 1 2 0 81-78 4
Frakkland 3 1 0 2 77-79 2
Rússland 3 0 1 2 82-89 1

D-riðill
Ísland - Slóvenía 32-34 (13-17)
Mörk Íslands (skot): Guðjón Valur Sigurðsson 
9/4 (12/5), Arnór Atlason 5 (8), Alexander 
Petersson 4 (6), Sverre Jakobsson 3 (3), Kári 
Kristján Kristjánsson 3 (4), Aron Pálmarsson 3 
(5), Þórir Ólafsson 3 (5), Vignir Svavarsson 1 (1), 
Róbert Gunnarsson 1 (2),
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 8 (38/3, 
21%), Hreiðar Levy Guðmundsson 1 (5/1, 20%),
Hraðaupphlaup: 6 (Sverre 3, Þórir 2, Vignir 1)
Fiskuð víti: 5 (Róbert 2, Arnór, Aron, Þórir)
Utan vallar: 6 mínútur.
Mörk Slóveníu (skot): Sebastian Skube 8/1 
(9/1), Dragan Gajic 7/2 (8/3), Jure Dolenec 5/1 
(7/1), Miha Zvizej 3 (4), Uros Zorman 3 (4), Jure 
Dobelsek 2 (2), Borut Mackovsek 1 (1), David 
Miklavcic 1 (1), Peter Pucelj 1 (1), Luka Zvizej 1 
(1), Matjaz Brumen 1 (1), David Spiler 1 (3),
Varin skot: Gorazd Skof 16/1 (45/4, 36%), Prost 
Primoz 1 (4/1, 25%),
Hraðaupphlaup: 5 (Gajic 2, Dolenec, Miha 
Zvizej, Luka Zvizej)
Fiskuð víti: 5 (Skube 2, Zorman 2, Spiler)
Utan vallar: 10 mínútur.
Króatía - Noregur 26-20 (13-8)
Ivan Cupic 6/6, Denis Buntic 4, Blazenko 
Lackovi 3, Zlatko Horvat 3 - Erlend Mamelund 
6/2, Håvard Tvedten 5.
LOKASTAÐAN
Króatía 3 3 0 0 88-78 6
Slóvenía 3 1 0 2 90-91 2
Ísland 3 1 0 2 95-97 2
Noregur 3 1 0 2 80-87 2

Milliriðill 1
Þýskaland 2 2 0 0 53-47 4
Serbía 2 2 0 0 46-40 4
Pólland 2 1 0 1 45-48 2
Makedónía 2 0 1 1 49-50 1
Svíþjóð 2 0 1 1 50-55 1
Danmörk 2 0 0 2 48-51 0

NÆSTU LEIKIR
Pólland - Svíþjóð Í dag klukkan 15.15
Danmörk-Makedónía  Í dag kl. 17.15
Serbía-Þýskaland Í dag kl. 19.15

Milliriðill 2
Króatía  2  2  0  0  62-58  4
Spánn  2  1  1  0  53-50  3
Ungverjaland 2  1  1  0  50-47  3
Slóvenía  2  1  0  1  63-63  2
Ísland 2  0  0  2  61-65  0
Frakkland  2  0  0  2  49-55  0

NÆSTU LEIKIR
Frakkland-Slóvenía Á morgun 
Ungverjaland-Ísland Á morgun 
Spánn-Króatía Á morgun
Nánari tímasetningar má finna inn á Vísir.is

EM Í SERBÍU

GUÐJÓN VALUR SIGURÐSSON  varð markahæsti leikmaður riðlakeppninnar á EM í handbolta í Serbíu en 
Guðjón Valur skoraði 25 mörk í leikjum þremur eða 8,3 mörk að meðaltali í leik. Guðjón Valur skoraði 3 mörkum 
meira en Norðmaðurinn Erlend Mamelund sem kom honum næstur með 22 mörk. Makedóninn Kiril Lazarov varð 
síðan í þriðja sætinu með 21 mark. Mamelund skorar ekki fleiri mörk á þessu móti því Noregur er úr leik. 

EM 
í handbolta

2012

Henry Birgir 
Gunnarsson 
& Vilhelm 
Gunnarsson
fjalla um EM karla í handbolta í Serbíu
henry@frettabladid.is  -  vilhelm@frettabladid.is

EM 2012 Það er ljóst að strákarnir 
okkar gera ekki neinar rósir á EM 
í Serbíu. Þar sem liðið heldur stiga-
laust í gríðarlega erfiðan milliriðil 
er ekki við miklu að búast. Miðað 
við spilamennsku liðsins í gær 
hefur íslenska liðið ekkert að gera 
í Frakka og Spánverja.

Fyrri hálfleikur var sorgar saga 
varnar og mark vörslu. Jafnræði 
var með liðunum framan af en 
eftir 13 mínútur náðu Slóvenar 
þriggja marka for skoti, 6 -9, 
sem þeir héldu nánast til enda. 
Sóknarleikur ís lenska liðsins 
var mjög góður nánast allan 
hálfleikinn en vörnin var slök og 
mark varslan ekkert minna en 
hörmu leg. Mark verðir ís lenska 
liðsins vörðu ekki bolta í rúmar 20 
mínútur og á meðan mark varslan 
var engin skoruðu Slóvenar að 
vild. Munurinn í hálf leik var 
fjögur mörk, 13-17, og strákarnir 
gríðarlega pirraðir þegar þeir fóru 
inn í klefa.

Nákvæmlega ekki neitt breyttist 
í síðari hálf leiknum. Varnar-
leikurinn sem fyrr hreinasta 
hörmung og Björgvin Páll var ekki 
nálægt því að verja skot. Slóvenar 
hreinlega völtuðu yfir strákana 
okkar og náðu mest sjö marka 
forskoti. Þeir hefðu hæglega getað 
sent íslenska liðið heim en vildu 
frekar fara í milliriðil með tvö stig 
eins og eðlilegt er. 

Þeir „leyfðu“ því íslenska liðinu 
augljóslega að skora tvö ódýr 
mörk í lokin. Fyrir vikið fara þeir 
í milliriðilinn með tvö stig, Ísland 
ekkert og Norðmenn halda heim á 
leið. Hefðu Slóvenar unnið Ísland 
með meira en þremur mörkum 
hefðu Slóvenar farið áfram með 

núll stig, Norðmenn tvö og Ísland 
farið heim. Norðmenn voru því 
eðlilega súrir en þetta snýst um 
árangur. Íslenska liðið þekkir 
þessa stöðu sjálft eftir að hafa 
„leyft“ Frökkum að skora nokkur 
mörk á HM árið 2007. Fyrir vikið 
fór Ísland í milliriðil með tvö stig 
þar.

Það er alveg ljóst að ef íslenska 
liðið ætlar að gera eitthvað af 
viti í næstu leikjum þarf margt 
að breytast. Allt sjálfstraust og 
öryggi er farið úr varnarmönnum 

liðsins. Sverre virkar hægur og 
Alexander er ekki nema skugginn 
af sjálfum sér. Hann hefur ekkert 
getað á þessu móti því miður. 
Sömu sögu er að segja af Björgvini 
Páli Gústavssyni. Hann var síðasta 
púslið í okkar frábæra liði og 
með hann í formi unnum við til 
verðlauna. Björgvin virðist rúinn 
öllu sjálfstrausti og markverðirnir 
hafa ekkert getað. Þeir hafa þess 
utan varið eitt skot úr horni allt 
mótið.

Svo vantar miklu meiri 

stemningu og geðveiki í strákana. 
Þetta er ekkert fjandans kaffiboð 
og ef þeir rífa ekki upp geðveikina 
hjá sér verða þeir flengdir í Novi 
Sad. Það á engum eftir að finnast 
gott.

Nestislausir á leið til Novi Sad
Hörmulegur varnarleikur í bland við grátlega lélega markvörslu varð strákunum okkar að falli í leiknum 
gegn Slóveníu í gær. Íslenska liðið heldur nú í erfiðan milliriðil með ekkert stig í farteskinu.

ÞUNG SPOR Í LEIKSLOK Íslensku strákarnir gáfu þakkað Slóvenum fyrir að komast áfram í milliriðla á EM í Serbíu og leyndu ekki 
vonbrigðum sínum í leikslok. Hér þakka þeir Slóvenum fyrir leikinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EM 2012 „Ég ætla að reyna að vanda 
orðavalið núna því ég vandaði 
það ekki í sjónvarpinu áðan,“ 
sagði Guðjón Valur Sigurðsson 
landsliðsfyrirliði eftir tapið 
gegn Slóveníu í gær. Það sauð á 
fyrirliðanum og skal engan undra 
miðað við frammistöðu liðsins.

„Mér er andskotans drullusama 
hvað við klúðrum af færum 
en ef við skorum 32 mörk þá 
skal það gjöra svo vel og duga 
til sigurs. Þetta fer að verða 
komið nóg. Það er orðið erfitt að 
kyngja því hvernig við missum 

menn í vörninni og fáum litla 
markvörslu,“ segir Guðjón en fá 
teikn voru á lofti fyrir mót um að 
varnarleikurinn yrði í ólagi.

„Mánuðurinn byrjaði vel í 
Danmörku á æfingamóti og þar 
var vörnin góð. Það er eitthvað 
óöryggi. Ég myndi aldrei saka 
nokkurn mann í þessu liði um að 
vilja ekki leggja sig fram. Það 
er einhver vírus kominn í menn 
sem gerir það að verkum að þeir 
eru óöruggir. Það vantar síðasta 
skrefið hjá okkur.“

Íslenska liðið fer án stiga í 

milliriðilinn og það er öllu liðinu 
mikil vonbrigði. 

„Svona er veruleikinn og lífið er 
stundum tík. Þetta er staða sem við 
komum okkur sjálfir í. Nú verðum 
við bara að taka þessari niðurstöðu 
af karlmennsku og gera það besta 
úr þeirri stöðu sem upp er komin. 
Það eru stórir hlutir fram undan 
á þessu ári og nú verðum við að 
byrja að undirbúa okkur fyrir 
það. Það er samt ekkert búið og 
við ætlum að selja okkur dýrt í 
milliriðlinum. Vonandi náum við 
smá stíganda í okkar leik.“  - hbg

Það sauð á landsliðsfyrirliðanum eftir tapleikinn gegn Slóveníu í gær:

Komum okkur í þessa stöðu sjálfir

GUÐJÓN VALUR SIGURÐSSON Var ekki 
sáttur í leikslok. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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HANDBOLTI Íslenska landsliðið 
komst áfram í milliriðla á EM í 
handbolta í Serbíu þrátt fyrir tap á 
móti Slóvenum í gær og spilar sinn 
fyrsta leik í milliriðlinum á móti 
Ungverjum á morgun. 

Króatar og Slóvenar hjálpuðu 
strákunum upp úr riðlinum, 
Króatar með því að vinna 
Norðmenn í lokaleik riðilsins og 
Slóvenar með því að gefa íslenska 
liðinu tvö mörk í lok leiksins í gær. 

Fjögurra marka sigur Slóvena 
hefði komið Norðmönnum áfram 
en þá hefðu Slóvenar líka farið án 

stiga inn í milliriðilinn. Frétta-
blaðið hitti á Robert Hedin, þjálf-
ara norska liðsins, í gær.

“Þeir fengu tækifæri til þess að 
komast áfram með tvö stig og þeir 
nýttu sér það. Þetta er kannski 
ekki mjög heiðarlegt en um þetta 
snýst leikurinn og ég skil það. Ég 
tel að það hafi verið rétt hjá þeim 
að gera þetta,” sagði Hedin.

Íslenska liðið fer ekki með 
neitt stig með sér upp úr 
riðlinum en Heims-, Evrópu- og 
Ólympíumeistarar Frakka eru í 
sömu stöðu eftir óvænt tap á móti 

Ungverjum í gær. Danir eru líka 
án stiga þegar keppni í milliriðli 
eitt hefst í dag og það er óhætt 
að segja að það hafi verið nóg af 
óvæntum úrslitum í Serbíu.

Ungverjar hafa komið mjög 
á óvart í keppninni en þeir hafa 
ekki enn tapað leik. Ungverska 
liðið hafi gert jafntefli við Rússa 
og Spánverja áður en kom að leikn-
um við Frakka í gær. 

Íslenska liðið spilar síðan við 
Spánverja í öðrum leik sínum 
á þriðjudaginn og mætir síðan 
Frökkum á miðvikudag. - óój, - hbg

Íslenska handboltalandsliðið mætir sjóðheitu liði Ungverja á sunnudaginn:

Án stiga eins og Frakkar og Danir

ERFIÐIR LEIKIR FRAMUNDAN Róbert Gunnarsson og félagar í íslenska landsliðinu 
mæta Ungverjum á morgun en ungverska liðið er taplaust á EM.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EM 2012 Varnarjaxlinn Sverre 
Andreas Jakobsson var með 
böggum hildar eftir tapið gegn 
Slóvenum í gær. Sverre og félagar 
hans í vörninni hafa engan veginn 
fundið taktinn það sem af er EM.

„Við erum vel undir búnir, erum 
með áætlun en við erum ekki með 
teng ingu á milli manna og ekki 
með það traust sem þarf að vera 
á milli manna. Það er engin sam-
vinna á milli varnar og mark-
vörslu. Við erum ekki að hjálpa 
mark vörðunum. Það er mikið 
óöryggi í varnar leiknum og vantar 
15 til 20 prósent upp á það sem 
við erum að reyna að gera,“ sagði 
Sverre svekktur.

„Ég held að hausinn sé alveg 
rétt skrúfaður á menn. Mótlætið 
brýtur okkur, stemningin brýtur 
okkur líka en við erum að reyna. 
Þetta bara smellur ekki saman hjá 
okkur. Það er stanslaust mótlæti 
og við erum í vandræðum,“ segir 
Sverre en hann er eðlilega fúll 
með að fara stigalaus í milliriðil.

„Það verður ekkert auðvelt að 
rífa sig upp eftir þetta. Nú taka 
við gríðarlega erfiðir leikir. Þar 

verður allt að vinna en engu að 
tapa. Við þurfum líka að hafa 
meira gaman af þessu og finna 
okkar leik aftur. Við viljum ljúka 
þessari keppni á jákvæðum nótum 
og munum rífa okkur upp. Nú 
reynir á að við verðum að axla 
ábyrgð.“    - hbg

Hvað segir Sverre Jakobsson um varnarleikinn?

Það vantar traust 

SVERRE JAKOBSSON Sést hér í vörninni á 
móti Slóveníu i gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EM 2012 „Þetta er bara 5. flokks 
frammistaða hjá okkur. Án þess 
að ég muni það nákvæmlega þá 
held ég að þessi leikur sé eitthvað 
það lélegasta sem við höfum sýnt í 
langan tíma,“ sagði hundsvekktur 
Arnór Atlason eftir tapið gegn 
Slóveníu í gær.

„Síðustu tveir leikir hafa verið 
lélegir. Sóknin hikstaði aðeins í 
dag en við skorum samt 32 mörk. 
Við erum langt á eftir þeim í 
varnar leiknum og ég veit ekki 
hvað er að. Ég er nánast orðlaus 
yfir þessu.“

Arnór segir að augljóslega sé 
ýmislegt að hjá liðinu og þar á 
meðal stemningin.

„Mér finnst vanta stemningu 

í okkur. Við erum allt of rólegir. 
Það er óþolandi. Við þurfum að 
vera klikkaðir ef við ætlum að ná 
árangri. Það vantar alla geðveiki 
í okkur og þetta tap er alveg rosa-
lega sárt,“ segir Arnór en hann 
hafi ekki áttað sig á því fyrr en 
eftir leikinn að Slóvenar hefðu 
gefið Íslandi mörk undir lokin. 
Arnór segir að menn muni hafa 
metnað til þess að mæta í milli-
riðil með ekkert stig.

„Ef menn hafa ekki metnað til 
þess þá eiga þeir að fara heim. Þá 
hafa þeir ekkert að gera hérna. 
Við eigum eftir að spila í lands-
liðstreyjunni áfram á þessu móti 
og þeir sem hafa ekki áhuga á því 
eiga að fara heim.“   - hbg

Arnór Atlason vill sjá meiri stemningu hjá liðinu:

Það vantar geðveikina

BESTI MAÐUR ÍSLENSKA LIÐSINS Arnór Atlason var valinn besti leikmaður Íslands af 
mótshöldurum en hann var með 5 mörk og 8 stoðsendingar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Evrópustofa – upplýsingamiðstöð ESB

á Íslandi tekur  til starfa í dag, 

laugardaginn 21.  janúar 2012.  

Opið hús milli kl. 11 og 16 á 

Suðurgötu 10 í  Reykjavík.

Suðurgata 10 – 101 Reykjavík – Sími 527 5700 – evropustofa@evropustofa.is – evropustofa.is
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OPIÐ HÚS Í DAG!
Hvað viltu vita?
Hlutverk Evrópustofu er að 

auka skilning og þekkingu á 

Evrópusambandinu. Til okkar 

er fólk velkomið, óháð afstöðu 

til ESB eða mögulegrar aðildar 

Íslands að sambandinu.

Allir velkomnir!

Í opna húsinu geta gestir fræðst 

um Evrópusambandið og prófað 

þekkingu sína í Evrópumálum, 

lagt fram spurningar og tjáð 

skoðanir sínar á „kassanum“ þar 

sem hægt er að kveða sér hljóðs 

yfir daginn með örstutt erindi. 

Léttar veitingar, kaffi og kakó í 

boði fyrir börnin.

Kl. 11:00: Opnunarathöfn. Birna Þórarinsdóttir, 
framkvæmdastýra Evrópustofu, Oddný G. Harðardóttir 

fjármálaráðherra og Timo Summa, sendiherra ESB á Íslandi.
Ljósmyndasamkeppni kynnt.

 
Kl. 11:30: „Kassinn“. Fulltrúar Heimssýnar og Sterkara 

Íslands stíga á stokk og viðra skoðanir sínar.
 

Kl. 12:00: Sigríður Thorlacius tekur lagið við gítarundirleik 
Guðmundar Óskars Guðmundssonar.

 
Kl. 12:30: Belgískar vöfflur, kaffi og heitt kakó.

 
Kl. 13:00: „Kassinn“. Umræður á kassanum 

um kosti og galla krónu og evru.
 

Kl. 14:00: Sigríður Thorlacius tekur lagið við gítarundirleik 
Guðmundar Óskars Guðmundssonar.

 
Kl. 14:30: ESB kakan skorin. Stór súkkulaðikaka í boði fyrir 
gesti og gangandi. Komið og fáið sneið af „Evrópukökunni“.

Dagskrá:
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SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

Endursýnt efni frá liðinni 
viku.

06.05 My Family  06.45 EastEnders  
08.50 QI  09.50 My Family  10.50 Top 
Gear  11.45 QI  13.45 Top Gear  17.15 
QI  19.15 Lee Evans Live Different Planet 
Tour  20.05 Dara O‘Briain Live at the 
Theatre Royal  21.00 Michael McIntyre‘s 
Comedy Roadshow  21.45 Live at the 
Apollo  22.30 QI  00.55 Lee Evans Live 
Different Planet Tour  01.50 Dara O‘Briain 
Live at the Theatre Royal  02.40 Michael 
McIntyre‘s Comedy Roadshow  03.25 
Live at the Apollo  04.10 QI  04.40 The 
Vicar of Dibley  05.20 The Weakest Link 

09.00 ICarly  09.25 Isas Stepz  09.40 
Isas Stepz  09.55 Osman og Jeppe  10.10 
Gepetto News  10.40 Søren Spætte 
spiser ude  10.45 Historien om uret  
11.00 DR Update - nyheder og vejr  
11.10 Boxen  11.25 Regentjubilæet på 
Frederiksborg  13.00 Gudstjeneste i DR 
Kirken  15.10 Dansk Melodi Grand Prix 
2012  17.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret  18.00 Lykke  19.00 Lykke  20.00 
21 Søndag  20.40 SportNyt 2012  20.50 
Clement Søndag  21.30 Torpedo  22.15 
Gå med fred Jamil - Ma salama Jamil  
23.45 Mission. Ekstremsport

06.20 Førkveld  07.00 Melodi Grand Prix 
2012  08.30 Norsk attraksjon  09.00 
V-cup alpint  10.15 Sport i dag  10.50 
V-cup skiskyting  12.25 V-cup alpint  
13.15 V-cup langrenn  13.55 V-cup 
skiskyting  15.30 Sport i dag  16.30 
Ingen grenser  17.30 Newton  18.00 
Søndagsrevyen  18.45 Sportsrevyen  
19.15 Ingen grenser  20.10 Ei iskald 
verd  21.00 Livets mange sider  21.50 
Billedbrev  22.00 Kveldsnytt  22.15 
Broen  23.15 Ikke gjør dette hjemme  
23.45 Lille Dorrit  00.40 Melodi Grand 
Prix 2012  02.10 Ut i naturen  

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 Móses og Jón Taylor 
11.00 Guðsþjónusta í Seltjarnarneskirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 
Útvarpsleikhúsið: Egils saga - fyrsti hluti 
15.00 Sprotar - fyrirtæki framtíðarinnar 
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Úr tónlistarlíf-
inu 17.27 Vinnustofan 18.00 Kvöldfréttir 
18.17 Skorningar 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Óskalögin 
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

08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Söngvakeppni 
Sjónvarpsins 2012 (2:5) (e) 
11.45 Djöflaeyjan (e)
12.30 Silfur Egils
13.50 Reykjavíkurleikarnir 
BEINT frá árlegu alþjóðlegu fimleika-
móti í Reykjavík.
15.00 EM í handbolta BEINT frá 
leik í milliriðli á EM í handbolta karla.
17.00 EM í handbolta BEINT frá 
leik í milliriðli á EM í handbolta karla.
18.40 Táknmálsfréttir
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn 
20.10 EM í handbolta Bein út-
sending frá leik í milliriðli á EM í 
handbolta karla.
20.45 EM-kvöld Í þættinum er 
farið yfir leiki dagsins á EM í hand-
bolta.
21.15 Downton Abbey (9:9) 
(Downton Abbey II) Breskur 
myndaflokkur sem gerist í fyrri 
heimsstyrjöld.
22.50 Sunnudagsbíó - 
Frost/Nixon (Frost/Nixon) 
Bandarísk bíómynd frá 2008. Eftir 
Watergate -hneykslið tók breski 
sjónvarpsmaðurinn David Frost 
nokkur viðtöl við Richard Nixon, 
fyrrverandi Bandaríkjaforseta og á 
þeim er þessi mynd byggð. 
00.50 Silfur Egils (e)
02.10 Útvarpsfréttir í 
dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

09.30 Dr. Phil (e) 

11.00 Dr. Phil (e)

11.45 Rachael Ray (e)

12.30 Rachael Ray (e)

13.15 90210 (1:22) (e)

14.05 America‘s Next Top 
Model (6:13) (e)

14.50 Once Upon A Time (3:22) (e)

15.40 HA? (17:31) (e)

16.30 7th Heaven (4:22)

17.15 Outsourced (19:22) (e)

17.40 The Office (14:27) (e)

18.05 30 Rock (21:23) (e)

18.30 Survivor (7:16) (e) Keppt 
er um friðhelgi og frumsýningu á 
nýrri kvikmynd.

19.20 Survivor (8:16)

20.10 Top Gear (3:6) 
Skemmtilegasti bílaþáttur í heimi 
þar sem félagarnir Jeremy Clarkson, 
Richard Hammond og James May 
fara á kostum Jeremy ræðst ekki á 
garðinn þar sem hann er lægstur og 
ber saman aksturseiginleika McLaren 
MP4-12C og Ferrari 458.

21.00 Law & Order: Special 
Victims Unit (17:24) Fyrrum stór-
söngkona í óperuheiminum er myrt 
og misnotuð á hrottafenginn hátt. 

21.50 Dexter (11:12) Dexter 
heldur áfram að reyna að ginna 
Travis og stríð Debru og LaGuerta 
magnast. Sálfræðingur Debru kemur 
með djarfa uppástungu.

22.40 The Walking Dead (5:6) 
(e)

23.30 House (20:23) (e)

00.20 Whose Line is it 
Anyway? (4:39) (e)

00.45 Smash Cuts (13:52) (e)

01.10 Real Hustle (7:10) (e)

01.35 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.00 Hum-
ana Challenge 2012 (3:4) 11.00 
Volvo Golf Champions (2:2) 15.00 
Humana Challenge 2012 (3:4) 
17.35 Inside the PGA Tour (3:45) 
18.00 Volvo Golf Champions (2:2) 
21.00 Humana Challenge 2012 
(4:4) 00.00 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.45 Histeria! 
11.10 Hundagengið Hressilegir 
þættir um afar fjöruga og öfluga 
hunda sem lenda í hinum 
ótrúlegustu ævintýrum.
11.35 Tricky TV (21:23) 
12.00 Spaugstofan
12.25 Nágrannar 
13.45 Nágrannar
14.10 American Dad (3:18) 
14.35 The Cleveland Show (6:21) 
15.00 The Block (3:9)
15.45 Wipeout USA (1:18) 
16.35 Týnda kynslóðin (19:40)
17.05 Kalli Berndsen - Í nýju 
ljósi (3:10)
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (19:24) S
19.40 Sjálfstætt fólk 
(15:38) Jón Ársæll heldur áfram 
mannlífsrannsóknum sínum, tekur 
hús á áhugaverðu fólki og kynnist 
því eins og honum einum er lagið. 
20.20 The Mentalist (5:24) 
21.05 The Kennedys (3:8) Ein 
umtalaðasta sjónvarpssería síðustu 
ára þar sem fylgst er með lífshlaupi 
John F. Kennedy, frá fyrstu skrefum 
hans í stjórnmálum, frá valdatíð 
hans, velgengni og leyndarmálum á 
forsetastóli og sviplegu dauðsfalli.
21.50 Mad Men (11:13) 
22.40 60 mínútur
23.30 The Daily Show: Global 
Edition 
23.55 The Glades (3:13) 
Sakamála þættir sem segja frá lífi 
og starfi lö greglu mannsins Jim 
Longworth. Sá söðlar um og reynir 
að fóta sig í nýju starfi á Flórída eftir 
að hafa verið rekinn frá störfum í 
Chicago þegar honum var rang lega 
gefið að sök að hafa sofið hjá eigin-
konu yfir manns síns. Léttir, skemmti-
legir en líka þræl spennandi þættir um 
kvenna gullið Longworth og baráttu 
hans við kald rifjaða glæpa menn.
00.45 The Phantom Fyrri hluti 
hörkuspennandi framhaldsmyndar 
sem byggð er á samnefndum hasar-
sögum eftir Lee Falk. 
02.10 The Phantom Seinni hluti.
03.35 Daddy‘s Little Girls
05.15 Frasier (19:24) 
05.40 Fréttir

06.05 The Day the Earth 
Stood Still 
08.00 Yes Man
10.00 The Wedding Singer
12.00 Algjör Sveppi og leit-
in að Villa
14.00 Yes Man
16.00 The Wedding Singer
18.00 Algjör Sveppi og leitin 
að Villa
20.00 The Day the Earth 
Stood Still
22.00 Inglourious Basterds
00.30 Cadillac Records
02.15 Peaceful Warrior
04.15 Inglourious Basterds

06.25 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 
15.10 Íslenski listinn
15.35 Bold and the Beautiful
15.55 Bold and the Beautiful
16.15 Bold and the Beautiful
16.35 Bold and the Beautiful
16.55 Bold and the Beautiful
17.15 Falcon Crest (3:30) Hin 
ógleymanlega og hrífandi frásögn 
af Channing og Giobertis fjöl-
skyldunum, lífið á vínbúgörðunum í 
Toscany-dalnum litast af stöðugum 
erjum milli þeirra.
18.05 ET Weekend
18.50 Tricky TV (21:23) 
19.15 Ísland í dag - helgarúrval
19.40 The Glee Project (3:11) 
20.25 American Idol (1:39) 
21.50 American Idol (2:39) 
22.35 Love Bites (8:8) 
23.15 Falcon Crest (3:30) 
00.05 ET Weekend
00.50 Íslenski listinn
01.15 Sjáðu
01.40 Tricky TV (21:23)
02.05 Fréttir Stöðvar 2 
02.50 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

09.20 Wolves - Birmingham 
Útsending frá leik í 3. umferð ensku 
FA bikarkeppninnar.

11.05 EAS þrekmótaröðin 

11.35 The Masters Útsending frá 
lokadeginum á fyrsta risamóti ársins.

16.20 La Liga Report

16.50 Spænski boltinn: 
Malaga - Barcelona BEINT

18.50 Kobe - Doin ‚ Work Í 
þessari mögnuðu mynd fylgjumst 
við með einum degi í lífi Kobe 
Bryant.

20.20 Spænski boltinn: Real 
Madrid - Ath. Bilbao BEINT

22.30 Into the Wind Stór merki-
leg mynd um stutta ævi Terry Fox, 
sem greindist með krabbamein 18 
ára og missti í kjölfarið hægri fót 
við hné. Hann gafst ekki upp og 
þremur árum síðar hljóp hann þvert 
yfir Kanada frá Austurströndinni 
til Kyrrahafsstrandarinnar. Þegar 
tveir þriðju leiðarinnar voru að 
baki greindist hann aftur með 
krabbamein sem hafði dreift sér í 
lungun. Hann dó aðeins 22 ára.

09.20 Norwich - Chelsea

11.10 Fulham - Newcastle

13.00 Man. City - Tottenham 
BEINT

15.45 Arsenal - Man. Utd. 
BEINT

18.00 Sunnudagsmessan

19.20 Bolton - Liverpool

21.10 Sunnudagsmessan

22.30 Man. City - Tottenham

00.20 Sunnudagsmessan

01.40 Arsenal - Man. Utd. 

03.30 Sunnudagsmessan 

07.00 På spåret  08.00 Rapport  08.05 
Vinterstudion  08.15 Alpint  09.00 
Vinterstudion  09.15 Alpint  10.00 
Skidor  11.30 Alpint  12.15 Vinterstudion  
12.30 Alpint  13.15 Skidor  14.25 
Vinterstudion  15.00 Handboll. Elitserien  
16.55 Sportnytt  17.00 Rapport  17.10 
Regionala nyheter  17.15 Landet runt  
18.00 Sportspegeln  18.55 Regionala 
nyheter  19.00 Så ska det låta  20.00 Äkta 
människor  22.00 Antikrundan  23.00 P3 
Guldgalan 2012  00.40 Rapport  00.45 
Sportspegeln  01.15 Uppdrag Granskning 

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 
14.30 Skuggar Reykjavíkur
15.00 Frumkvöðlar
15.30 Eldhús meistranna
16.00 Hrafnaþing
17.00 Svartar tungur
17.30 Græðlingur
18.00 Tveggja manna tal 
18.30 Tölvur tækni og vísindi
19.00 Fiskikóngurinn 
19.30 Bubbi og Lobbi
20.00 Hrafnaþing
21.00 Einar Kristinn og sjávarút-
vegur
21.30 Vínsmakkarinn
22.00 Hrafnaþing
23.00 Motoring
23.30 Eldað með Holta
Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn 

> Stöð 2 Sport 2 kl. 13.00
Stórleikir í ensku úrvalsdeildinni

Það er stór dagur í enska boltanum á Stöð 2 
Sport 2. Fjörið hefst með beinni útsendingu frá 
leik Manchester City og Tottenham klukkan 13.00 
en City hefur vermt toppsæti deildarinnar frá því 

í haust. Tottenham er í þriðja sæti deildarinnar 
og ætlar að gera atlögu að meistaratitlinum 
í vor. Klukkan 15.45 verður síðan skipt yfir á 
Emirates-leikvanginn í London þar sem Arsenal 
tekur á móti Manchester United. Arsenal er í 
hefndarhug eftir að United sigraði 8-2 í leik 
liðanna á Old Trafford í haust.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

SUNNUDAG KL. 15:45

SUNNUDAG KL. 18:00

SUNNUDAG KL. 13:00

> Katie Holmes
Ég er algjör sóði. Ég veit yfirleitt hvar allt er, en 
ég kann bara ekki að skipuleggja. Ég bý aldrei 
til lista og oft finn ég handritin mín liggjandi 
ofan á þvottavélinni, undir rúminu mínu, inni 
á baði eða í eldhúsinu. Þetta er mjög slæmt. 
Ég þarf að fara að taka á þessu.
Leikkonan Katie Holmes virðist ekki vera með 
heimilishaldið jafn vel á hreinu og Jackie 
Kennedy var á sínum tíma. Henni þykir þó 
takast vel upp að túlka forsetafrúna og 
tískufyrirmyndina í The Kennedys sem 
sýndur er á Stöð 2 í kvöld klukkan 21.05.
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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

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

08.10 Top Gear  09.55 My Family  10.55 My Family  
11.25 QI  12.25 QI  13.25 Top Gear  14.20 Top Gear  
15.10 Top Gear  16.05 Top Gear  17.00 My Family  
17.30 My Family  18.00 My Family  18.30 My Family  
19.00 Silent Witness  19.55 Silent Witness  20.50 
Waking the Dead  21.40 Waking the Dead  22.30 
Silent Witness  23.25 Silent Witness  00.20 Waking 
the Dead  01.15 Waking the Dead

08.20 Fanboy og Chum Chum  08.40 Pingvinerne fra 
Madagascar  09.00 Dragejægerne  09.25 Ramasjang 
Mix  09.50 Aaron Stone  10.15 Batman - Den 
tapre og den modige  10.40 Troldspejlet  11.00 DR 
Update - nyheder og vejr  12.10 DR1 Dokumentaren  
13.15 Dansk Melodi Grand Prix 2011  15.40 X Factor  
16.40 Før søndagen  16.50 Sporløs  17.20 Held og 
Lotto  17.30 TV Avisen med vejret  17.55 SportNyt 
2012  18.05 De kære dyrebørn  19.00 Dansk Melodi 
Grand Prix 2012  21.15 Tre på flugt  22.50 Flugten 
fra Absolom

Endursýnt efni frá liðinni viku.

08.05 Førkveld  08.45 Norge rundt  09.10 Popstokk  
10.00 V-cup alpint  11.15 Sport i dag  11.35 V-cup 
skiskyting  13.10 V-cup langrenn  14.10 V-cup ski-
skyting  15.00 Sport i dag  15.25 V-cup hopp  17.15 
Sport i dag  18.00 Lørdagsrevyen  18.45 Lotto-trekning  
18.55 Melodi Grand Prix 2012  19.55 Norsk attrak-
sjon  20.25 Melodi Grand Prix 2012  20.55 Nye triks  
21.50 Program ikke fastsatt  22.00 Kveldsnytt  22.15 
Avsløringen  00.00 Brille 

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 
Veðurfregnir 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: 
Töfraeyjan 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

09.00 Alpint  09.45 Vinterstudion  10.30 
Alpint  11.35 Vinterstudion  12.30 Skidor  14.05 
Vinterstudion  15.00 Rapport  15.05 Strömsö  15.45 
Telefonsupporten  15.50 Från Lark Rise till Candleford  
16.50 Helgmålsringning  16.55 Sportnytt  17.00 
Rapport  17.15 Go‘kväll  18.00 Sverige!  18.30 Rapport  
18.45 Sportnytt  19.00 Stjärnorna på slottet  20.00 
P3 Guldgalan 2012  21.40 Rapport  21.45 Boardwalk 
Empire  22.40 Jonathan Ross show  23.25 Kaka på 
kaka  23.45 Rapport  23.50 Bröderna Reyes

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta 18.00 
Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30 Eldað með 
Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Svartar tung-
ur 21.30 Græðlingur 22.00 Tveggja manna tal 
22.30 Tölvur tækni og vísindi 23.00 Fiskikóng-
urinn  23.30 Bubbi og Lobbi 00.00 Hrafnaþing 

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og 
allan sólarhringinn 

08.00 Morgunstundin okkar
10.25 Söngvakeppni Sjónvarpsins 
2012 - Lögin í úrslitum (1:3) (e) Leikin 
lögin sem komust áfram á laugardaginn var.
10.35 Kastljós (e)
11.05 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
11.45 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
12.25 Kiljan (e)
13.15 Útsvar (Álftanes - Garðabær) (e)
14.30 Reykjavíkurleikarnir BEINT. 
Árlegt, alþjóðlegt frjálsíþróttamót í Reykjavík.
17.00 EM í handbolta BEINT. Leikir í 
milliriðli á EM í handbolta karla.
18.45 Táknmálsfréttir
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ævintýri Merlíns (2:13) 
(The Adventures of Merlin)
20.30 Söngvakeppni Sjónvarpsins 
2012 Flutt verða fimm lög og komast tvö 
þeirra áfram í úrslit keppninnar. Kynnir er 
Brynja Þorgeirsdóttir, Bragi Valdimar Skúlason 
og Guðmundur Kristinn Jónsson krydda 
þáttinn með fróðleiksmolum og Sigtryggur 
Baldursson ræðir við lagahöfunda.
21.40 Í djörfum dansi (Dirty Dancing: 
Havana Nights)
23.05 Gengin í New York (Gangs of 
New York) Bandarísk bíómynd frá 2002 sem 
var tilnefnd til tíu Óskarsverðlauna. Árið 1863 
snýr ungur maður aftur til New York til þess 
að hefna sín á morðingja föður síns. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi barna.
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.20 Rachael Ray (e)
12.35 Dr. Phil (e)
14.05 Being Erica (10:13) (e)
14.50 Charlie‘s Angels (7:8) (e)
15.35 Live To Dance (3:8) (e)
16.25 Pan Am (9:13) (e)
17.15 7th Heaven (3:22) (e)
18.00 The Jonathan Ross Show (9:19) 
18.50 Minute To Win It (e)
19.35 Mad Love (11:13) (e)
20.00 America‘s Funniest Home 
Videos (6:48)
20.25 Eureka (3:20)
21.15 Once Upon A Time (3:22) Emma 
sannfærir Mary Margaret um að heimsækja 
John Doe á spítalanum og lesa fyrir hann úr 
sögubókinni en sú heimsókn á eftir að draga 
dilk á eftir sér. Í ævintýralandi hittir Mjallhvít 
prinsinn í fyrsta sinn.
22.05 Saturday Night Live (5:22) 
Leikarinn Charlie Day er gestastjórnandi að 
þessu sinni og töffararnir í Maroon 5 taka 
lagið.
22.55 Rocky III Bandarísk kvikmynd 
frá árinu 1982. Rocky þarf nú að berjast við 
ungan mann sem hefur getið sér gott orð í 
hringnum. Ítalski folinn hefur notið mikillar 
velgengni en er sakaður af hinum unga 
hnefaleikakappa um að berjast eingöngu við 
auðvelda andstæðinga. 
00.35 HA? (17:31) (e)
01.25 Jimmy Kimmel (e)
02.10 Jimmy Kimmel (e)
02.55 Whose Line is it Anyway? (e)
03.20 Real Hustle (6:10) (e)
03.45 Smash Cuts (12:52) (e)

06.00 ESPN America 08.00 Humana Chal-
lenge 2012 (2:4) 11.00 Golfing World 11.50 
Humana Challenge 2012 (2:4) 14.50 Sony 
Open 2012 (4:4) 17.35 Inside the PGA Tour 
(3:45) 18.00 Humana Challenge 2012 (2:4) 
21.00 Humana Challenge 2012 (3:4) 00.00 
ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.15 The Glee Project (3:11) 
12.00 Bold and the Beautiful
113.20 Bold and the Beautiful
13.45 American Idol (1:39) 
15.10 American Idol (2:39) 
16.05 Sjálfstætt fólk (14:38)
16.45 ET Weekend
17.30 Íslenski listinn
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir 
18.56 Lottó 
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður 
19.35 Spaugstofan
20.00 Back-Up Plan Rómantísk 
gamanmynd með Jennifer Lopez og Alex 
O‘Loughlin. Zoe er harðákveðin í að eignast 
barn sem allra fyrst og þar sem hana vantar 
maka gerir hún áætlun um að bjarga sér sjálf 
í þeim efnum. Um leið og áætlunin er tilbúin 
hittir hún Stan, mann sem býr yfir mörgum 
góðum kostum.
21.45 Precious Óskarsverðlaunamynd 
sem Oprah Winfrey og Tyler Perry framleiða. 
Aðalsöguhetjan er hin 16 ára Claireece 
Precious Jones. Precious er offitusjúklingur, 
ólæs, reið, bláfátæk og ólétt að sínu öðru 
barni. Hún hefur þurft að þola kynferðislega 
misnotkun af hálfu föður síns og andlegt og 
líkamlegt ofbeldi af hendi móður sinnar.
01.30 Everybody‘s Fine Áhrifamikil 
gamanmynd með Robert De Nero, Kate 
Beckinsale, Drew Barrymore og Sam 
Rockwell í aðalhlutverkum . Myndin fjallar 
um Frank, fullorðinn mann sem er nýlega 
orðinn ekkill. Fljótlega kemst hann að því 
að eina tengingin við börnin sín var í raun 
í gegnum eiginkonuna. Hann ákveður að 
endurnýja tengslin við fjölskylduna eftir 
slæmar fréttir frá lækninum. Það mun hins 
vegar  ekki ganga snurðulaust fyrir sig hjá 
honum.
03.10 Fracture Hörkuspennandi 
sakamálamynd með Anthony Hopkins og 
Ryan Gosling. Myndin fjallar um ungan 
metnaðarfullan saksóknara sem fær það 
verkefni að sækja til saka útsjónarsaman 
verkfræðing sem ákærður er fyrir að hafa 
myrt eiginkonu sína og hyggst verja sig 
sjálfur.
05.00 ET Weekend
05.45 Fréttir

08.00 Mr. Woodcock
10.00 Paul Blart: Mall Cop
12.00 Alice In Wonderland
14.00 Mr. Woodcock
16.00 Paul Blart: Mall Cop
18.00 Alice In Wonderland
20.00 Fame
22.00 Journey to the End of the Night
00.00 Australia
02.40 The Hoax
04.35 Journey to the End of the Night

15.05 Celebrity Apprentice (10:11) 
16.30 Nágrannar
18.15 Cold Case (7:22)
19.10 Spurningabomban (11:11)
20.25 Wipeout - Ísland
21.25 Týnda kynslóðin (19:40)
21.55 Twin Peaks (4:22) 
22.45 Numbers (3:16) 
23.30 The Closer (5:15) 
00.15 Cold Case (7:22) 
01.00 My Name Is Earl (27:27) 
01.25 Hank (1:10) (2:10) (3:10) 
02.30 Íslenski listinn
02.55 Sjáðu
03.25 Spaugstofan
03.55 Týnda kynslóðin (19:40) 
04.25 Spurningabomban (11:11)
05.40 Fréttir Stöðvar 2 

10.45 QPR - MK Dons
12.30 Spænsku mörkin
13.00 Orlando - L.A Lakers
14.50 Golfskóli Birgis Leifs (1:12) 
Golfþáttur þar sem besti kylfingur Íslands, Birgir 
Leifur Hafþórsson, tekur fyrir allt sem tengist 
golfi.
15.15 The Masters Útsending frá þriðja 
keppnisdegi. 
18.20 La Liga Report
18.50 Enski deildarbikarinn. Man. 
City - Liverpool 
20.35 Box: Amir Khan - Paul 
McCloskey
22.20 UFC 118

09.20 Premier League Review 2011/12
10.15 Wigan - Man. City
12.05 Premier League Preview
12.35 Norwich - Chelsea BEINT
14.45 Sunderland - Swansea BEINT
17.15 Bolton - Liverpool BEINT
19.30 Fulham - Newcastle
21.20 QPR - Wigan
23.10 Everton - Blackburn
01.00 Wolves - Aston Villa

> Stöð 2 kl. 19.35
Spaugstofan 

Það er komið að stóru 
stundinni. Spaugstofan er 
mætt aftur og skemmtir 
landsmönnum með húmor 
sem stendur ávallt fyrir sínu. 
Spéfuglarnir Karl Ágúst, Pálmi, 
Siggi og Örn fara nú yfir atburði 
liðinnar viku með sínum hætti.

Síðasta vika var hálfléleg sjónvarpsvika hjá 
mér og fyrir utan fréttatíma bæði Stöðvar 
2 og Sjónvarpsins sá ég aðeins gloppur af 
sjónvarpsþáttum og skemmtiefni hér og þar. Á 
meðal þess var hálfur þáttur af Hell‘s Kitchen 
með hinum öskuilla sjónvarpskokki Gordon 
Ramsay í forgrunni. 

Þáttinn hafði ég ekki séð áður og þegar 
var komið sögu voru aðeins fjórir kokkar 
eftir í eldhúsi helvítis. En mér skilst að 
þetta sé eins konar matreiðslukeppni 
sem sett er upp sem raunveruleika-
þáttur.

Kokkarnir fjórir kepptust við að 
framreiða rétti handa matargestum á 
meðan Ramsay hreytti í þá ónotum 

eins og honum er einum 
lagið. Það sem vakti mesta 
furðu mína var að á meðan 
á öllu þessu stóð sat upp-
dubbað fólk frammi í sal og 

snæddi kvöldverð. Það er 
ofar mínum skilningi hvernig 

nokkrum manni gæti þótt 
það ávísun á notalega 

kvöldstund að hlusta 
á mann fordæma 
og niðurlægja 
annað fólk á 
meðan það reynir 
að njóta fisk-
réttarins síns.  

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON VAR GESTUR Í ELDHÚSI HELVÍTIS

Kvöldmatur og ómur af blótsyrðum

STEINI /PÉSI
&GAUR Á TROMMU

Miðasala á gamlabio.is og midi.is. Sími 563 4000.
Opið mán.-mið. 14:00-18:00 og fim.-sun. 14:00-20:00.

Föstudagur 27.01.2012 22:30

Föstudagur 10.02.2012 22:30



the explorer ii

EVERY ROLEX IS MADE FOR GREATNESS. SINCE 1971, THE EXPLORER II 

HAS ACCOMPANIED EXPEDITIONS AROUND THE WORLD. IT FEATURES A 

24-HOUR HAND, WHICH IS INVALUABLE TO SPELEOLOGISTS AND POLAR 

EXPLORERS AS IT ALLOWS THEM TO DISTINGUISH DAY FROM NIGHT. THE 

LATEST EXPLORER II FEATURES A 42 MM CASE AND IS THE IDEAL INSTRUMENT 

TO HELP TODAY’S EXPEDITIONS PUSH THE BOUNDARIES EVEN FURTHER.
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Bæjarlind 16 - 201 Kópavogur - Sími 553 7100 -www.linan.isBæjarlind 16 - 201 Kópavogur - Sími 553 7100 -www.linan.is

Opið mán - fös 12:00 - 18:00 I laugardaga 11:00 - !6:00Opið mán - fös 12:00 - 18:00 I laugardaga 11:00 - !6:00

25%afsláttur

25%afsláttur

20%afsláttur

25%afsláttur

44%afsláttur

30%afsláttur

Bordeaux - eikarskápar

Bombai

Warmland Verdi

Fama

Edge

áður kr. 206.800 / nú kr. 166.400

áður kr.  327.600 / nú kr. 245.700

áður kr. 136.900 / nú kr. 95.800

áður kr.  248.800 / nú kr. 186.600

áður kr.  8.750
nú kr. 4.900

Stærð: 200x280 áður kr.  506.800 / nú kr. 379.000

útsalanenn í gangi

kúruteppi 170x130

Takmarkað magn af hverri vöru

Þórunn Erna Clausen, ekkja tónlistar-
mannsins Sjonna Brink, ætlar að gefa 
út lag síðar á þessu ári sem Sjonni var 
að vinna að þegar hann lést fyrir ári, 
langt fyrir aldur fram.

Lagið verður unnið í samvinnu við 
Vigni Snæ Vigfússon úr hljómsveitinni 
Vinum Sjonna. „Ég mun reyna að gera 
allt sem ég get til að leyfa sem flestum 
að njóta tónlistarinnar hans,“ segir 
Þórunn Erna.

Hún er þessa dagana að æfa fyrir 
leikritið Gulleyjuna á Akureyri. Þar 
gerðist skrítið atvik þegar hún kom 
að tölvunni sinni, sem var í eigu 
Sjonna, með opnu upptökuforriti þar 
sem prufuútgáfu af lagi hans var að 

finna. „Ég hafði hugsað mér að klára 
þetta lag en það eru svo mörg verkefni 
búin að vera í gangi, þannig að ég var 
búin að gleyma þessu. Þetta var mjög 
skrítið því ég hef ekki opnað þetta 
forrit sjálf. Hann hefur kannski verið 
að minna á lagið,“ segir hún og á við 
Sjonna.

Síðasta þriðjudag var ár liðið síðan 
Sjonni dó og af því tilefni ákvað 
Þórunn Erna að bjóða aðdáendum 
hans að sækja tónlist hans frítt á 
heimasíðu hans. „Ég fékk hugmyndina 
á þriðjudagsmorgni. Hann gaf alltaf 
svo mikið af sér sem manneskja og ég 
hugsaði með mér að það væri alveg í 
hans anda að gefa tónlistina hans.“  - fb

Gefur út nýtt lag með Sjonna

LAG MEÐ SJONNA Þórunn Erna Clausen ætlar að gefa út nýtt lag með Sjonna 
Brink síðar á árinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Þetta eru mjög amerískar upp-
skriftir. Ég held að þær henti 
íslenskum bragðlaukum vel,“ segir 
Bandaríkjamaðurinn Ben Chomp-
ers.

Hann hefur stofnað bakaríið 
Hveiti og smjör sem sérhæfir sig 
í kökum og alls kyns eftirréttum. 
Hið óvenjulega er að Chompers 
sendist með vörurnar sjálfur um 
Reykjavík á sérhönnuðu reiðhjóli og 
bankar upp á bæði hjá fyrirtækjum 
og í heimahúsum. 

Hægt er að gerast áskrifandi á 
heimasíðunni hans og borga átta 
þúsund króna mánaðargjald gegn 
því að Chompers sendist einu sinni 
í viku með mismunandi tegundir 
gómsætra eftirrétta, átta skammta, 
sem áskrifendurnir geta skoðað 
fyrirfram á heimasíðu hans og 
pantað. Chompers er í samstarfi 
við kaffihúsið Litla bóndabæinn við 
Laugaveg 41 og notar eldhúsið þar 

við baksturinn. Í staðinn er hægt að 
kaupa bakkelsið hans á kaffihúsinu.

Chompers bakar hnetus mjörs-
bökur, jarðar berja kökur, súkkulaði-
smá kökur, döðlu kökur með 
karamellu kremi og margt fleira. 
Hann starf rækir einnig veislu-
þjónustu sem hægt er að panta 
hvenær sem er og Björk Guðmunds-
dóttir er einn þeirra viðskiptavina 
sem hafa hrifist af kökunum hans. 
Bakaríið er umhverfisvænt að því 
leytinu að Chompers notast við hjól 
en ekki bíl, kökunum er pakkað 
inn í umhverfisvænan pappír og 
þær eru geymdar í sérhönnuðum 
neongrænum reiðhjólakössum.

Hinn þrítugi Chompers starfaði 
hjá tölvu leikja fyrir tækinu CCP 
ásamt íslenskum eigin manni 
sínum. Eftir að hafa flutt til Þýska-
lands í eitt ár sneru þeir aftur til 
Íslands. Chompers fékk vinnu við 
þrívíddarmyndina Hetjur Valhallar 

– Þór en að verkinu loknu var 
honum sagt upp ásamt sjö öðrum 
starfsmönnum. Þá fékk hann 
hugmyndina að bakaríinu. „Ég 
fékk innblástur frá konu sem gerir 
svipaða hluti í New York, nema með 
ís, og fyrirtækið heitir Milk Made. 
Eitt af því sem rak mig af stað var 
einnig hversu íslensku bakaríin eru 
lík.“

Chompers stundar víkinga þrek 
af miklum krafti hjá Mjölni og 
segir það fara vel saman með öllu 
bakkelsinu. „Ég bjó til aug lýsingu 
með einum kennaranum sem er með 
rosa lega maga vöðva. Hann heldur á 
einni kökunni og þar stendur: „Einu 
sinni í viku getur ekki skaðað“. 
Hug myndin er að jafnvel hann með 
nánast enga líkams fitu getur borðað 
kökur og smá kökur.“

Nánari upplýsingar um bakaríið 
má finna á síðunni Hveitiogsmjör.
com. freyr@frettabladid.is

BEN CHOMPERS: ÞETTA ERU MJÖG AMERÍSKAR UPPSKRIFTIR

Bakar kökur og hjólar með 
þær til viðskiptavina sinna

„Við hittum hann og toguðum hann í létta mynda-
töku,“ segir Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþrótta-
fréttamaður Sjónvarpsins. 

Hann og kollegar hans, Einar Örn Jónsson og 
Henry Birgir Gunnarsson, hittu knattspyrnustjórann 
heimsþekkta, Avram Grant, í Serbíu þar sem þeir eru 
staddir vegna EM í handbolta.

„Við spjölluðum aðeins við hann og Avram hlóð í 
nokkrar sögur af Hemma Hreiðars en hann þjálfaði 
hann í Portsmouth,“ segir Þorkell Gunnar. 

Grant, sem hefur einnig stýrt Chelsea og West 
Ham, var nýlega ráðinn knattspyrnustjóri Partizan 
Belgrad í Serbíu og rákust þeir félagar á hann þegar 
þeir fengu sér mat um borð í fljótabát við ána Sava. 

Aðspurður segir Þorkell Gunnar að tíminn í 
Belgrad hafi verið skemmti legur. „Þetta er búið að 
vera voða fínt fyrir utan úrslitin í fyrsta leik. Þótt það 
sé smá kuldi er hann ekkert svo mikill. Hann bítur 
aðallega í kinnarnar.“

Helst kvartar hann yfir matnum í handbolta-
höllinni þar sem Ísland hefur spilað. „Það er alltaf 

boðið upp á einhverjar brimsaltar kryddpylsur. 
Það borðar þær ekki nokkur maður nema helst 
Einar Örn, hann er mikið fyrir saltaðan mat,“ segir 
Þorkell Gunnar léttur. „Ég er eiginlega farinn að sjá 
eftir að hafa ekki tekið með fullt af bollasúpum eins 
og tengdamamma lagði til.“  - fb

Sagði sögur af Hemma Hreiðars

MEÐ AVRAM GRANT Vel fór á með Þorkatli Gunnari, Henry 
Birgi og knattspyrnustjóranum Avram Grant í Serbíu.

MYND/EINAR ÖRN JÓNSSON

HJÁ KÖKUKÖSSUM Ben 
Chompers sendist með 
vörur sínar í þar til gerðum 
kössum sem eru festir á 
reiðhjól hans. Verið er að 
leggja lokahönd á kassana.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Svala 
Hjörleifsdóttir

Aldur: 28 ára.
Starf: Framkvæmda-
stýra og hönnuður í 
Undralandinu.
Foreldrar: Sigur-

björg Guðmundsdóttir og Hjörleifur 
Pétursson atvinnubílstjóri. 
Fjölskylda: Gift Herði Ágústssyni, 
framkvæmdastjóra og einum af 
eigendum Macland. Þau eiga tvær 
dætur, Matthildi Evu 3ja ára og 
Hrafnhildi Lilju 19 mánaða.
Búseta: Álfheimar, Reykjavík.
Stjörnumerki: Fiskur.

Svala Hjörleifsdóttir er ein af fjórum 
bekkjarsystrum úr LHÍ sem stofnuðu 
auglýsingaskrifstofuna Undralandið nú 
nýlega.
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Amiina í Ástralíu
María Huld Markan Sigfúsdóttir 
og félagar í Amiinu eru stödd í 
annarri heimsálfu um þessar 
mundir, eða réttara sagt í Ástralíu. 
Þar spilar hljómsveitin á sjö tón-
leikum á tíu dögum. Á tvennum 
tónleikanna spilar sveitin frum-
samda tónlist við skuggamyndir 
þýsku listakonunnar Lotte Reiniger 

sem lést fyrir um 
þrjátíu árum. 
Amiina hélt 
svipaða tónleika 
í Ástralíu fyrir 

tæpu ári sem 
heppnuðust 
prýðilega 
og var því 

ákveðið að 
endurtaka 
leikinn.  
 

Geir var á ráðstefnu
Sumir sátu límdir við Alþingis-
rásina í gær á meðan þingmenn 
tókust á um örlög Geirs H. Haarde, 
fyrrverandi forsætisráðherra, frá 
morgni til kvölds. Þeirra á meðal 
var þó ekki Geir sjálfur, sem var 
ekki einu sinni á landinu – hvað þá 
fyrir framan sjónvarpið. Geir flaug 
utan skömmu áður en umræðurnar 
hófust á ráðstefnu sem honum 
hafði verið boðið að tala á, að sögn 
Ingu Jónu Þórðardóttur, konu hans, 
sem vildi þó lítið annað gefa upp 
um ráðstefnuna. Geir mun nokkuð 
eftirsóttur 
ræðuhaldari 
og hægt er 
að nálgast 
krafta hans 
á því sviði 
í gegnum 
vefsíðuna 
speakers-
associates.
com. 

 - fb / - sh

HIÐ ÍSLENSKA 
BÓKMENNTAFÉLAG

Sími 588-9060

1 Bresk barnaverndaryfirvöld 
vilja svipta móður Ellu Dísar 
forræði

2 Læknanemi bloggar sig 
gegnum háskóla

3 Keyrði pallbíl gegnum hurð í 
innbroti

4 Risastórt grjót fyrir utan 
Alþingi - fleygur rekinn í 
steininn

5 Hróp gerð að þingmanni: 
“Hlustaðu á þjóðina!“
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