
Helgarblað

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Sími: 512 5000

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup júlí - september 2011

spottið 16

11. febrúar 2012
36. tölublað 12. árgangur

3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu
Fermingarveislur l Allt l Allt atvinna

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

É g ætla að kíkja í afmæli til systur minnar, rölta um bæinn með eiginmanninum og finna kannski einhverjar gersemar í Kolaportinu. Svo ætla ég nú bara að fylgja sýningunni minni, Ég er vindurinn, eftir. Þetta er loka-sýningarhelgin,“ segir Ingibjörg Huld Haraldsdóttir leikstjóri spurð hvernig hún ætli að verja helginni. „Sýningin hefur fengið mjög góðar viðtökur og við eigum eiginlega ekki orð yfir þeim.“

Notarðu annars yfirleitt helgarn-ar til að fylgjast með því sem er að gerast í leikhúsunum? „Já, það má segja það,“ segir Ingibjörg Huld. „Maður reynir að sjá allt, en auð-vitað nýtir maður líka tímann til að hitta vini og vandamenn.“ Eigin-maður Ingibjargar Huldar er Hilm-ir Jensson leikari sem leikur undir hennar stjórn í Ég er vindurinn. Það þarf varla að spyrja um hvað heim-ilislífið snúist. „Það hefur eiginlega allur okkar tími farið í æfingar og 

sýningar undanfarið,“ segir hún hlæjandi. „Heimilið er undirlagt, en það styttist í að við fáum nýtt hlutverk því við eigum von á okkar fyrsta barni í júní.“ Ingibjörg Huld upplýsir að erfinginn væntanlegi sé stelpa. „Hún er væntanleg seinni partinn í júní, kannski kemur hún á árs brúðkaupsafmælinu okkar, 25. júní. Það er aldrei að vita nema hún steli af okkur deginum.“
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Ingibjörg Huld Haraldsdóttir leikstjóri lifir og hrærist í leiklistinni en tekst fljótlega á við nýtt hlutverk.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Erfinginn gæti fæðst á brúðkaupsafmælinu

Fólki  gefst færi á að koma með gamlar ljós-
myndir í greiningu til sérfræðinga á Þjóðminja-
safni Íslands í dag milli klukkan 14-16. Koma 
má með ljósmyndir frá hvaða tímabili sem er. 
Viðburðurinn er hluti af Ljósmyndadögum og 
Vetrarhátíð Reykjavíkurborgar.
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NÁMSAÐSTOÐ

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Umsjón með ráðningu hefur Inga Guðrún Birgisdóttir mannauðsstjóri. Áhugasamir um starfið sendi umsókn á: atvinna@1912.is þar sem greina skal frá menntun, fyrri störfum og þeirri reynslu sem umsækjandi telur að muni gagnast sér í starfinu. Öllum umsækjendum verður tilkynnt þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.Frekari upplýsingar um starfið veitir Sveinn Ingvi Einarsson, innkaupastjóri í síma 821 8405.

GÆÐASTJÓRI

STARFS- OG ÁBYRGTT ÐARSVIÐ
• Stefnumótun og áætlanagerð tengd gæðamálum
• Innleiðing gæðastefnu m.a. fræðsla tengd gæðastarfi
• Skráning á verkferlum og vinnulýsingum
• Umsjón með vöruhúsakerfi
• Umsjón með birgðabókum og talningum
• Almennt eftirlit og samskipti við opinbera aðila varðandi gæða- og heilbrigðismál
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við innkaupastjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi á sviði gæðamála og/eða vörustýringar
• Þekking á vottuðum gæðakerfum æskileg
• Þekking á vöruhúsastarfsemi kostur
• Haldgóð tölvukunnátta
• Frumkvæði, áreiðanleiki og sjálfstæði í verki 
• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. Það þjónar dótturfélögum sínum, Nathan & Olsen og Ekrunni, með því að samnýta mannauð, tæki og 
aðrar auðlindir til að ná fram hagkvæmni í rekstri. Jafnframt er 1912 samnefnari þeirra gagnvart starfsfólki sem í dag er 75 talsins. Það býr við glæsilega 
aðstöðu í höfuðstöðvum fyrirtækisins að Klettagörðum í Reykjavík en að auki er starfsstöð á Akureyri. Gildin sem starfsfólk hefur að leiðarljósi eru: 
Frumkvæði, Liðsheild, Áreiðanleiki og Ástríða.

Klettagarðar 19  |  104 Reykjavík  |  Sími 530 8500  |  Fax 530 8501  |  www.1912.is
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NÁNARI UP ÝPLÝSINGAR
Umsjón með ráðningu hefur Inga Guðrún Birg r isdóttir mannauðsstjóri. Áhugasamir um starfið sendi umsókn á: atvinna@1912.is þar sem greina skal frá m t f i freina skal frá menntun, fyrri störfog þeirri reynslu sem umsækjandi telur að muni gagnast sér starfinu Öllum um kj dum verður tilk t þ
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Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.Frekari upplýsinrekari upplýsingar um sta fið iti S i Iar um starfið veitir Sveinn Ingvi Einarsson,innkaup .astjóri í síma 821 8405.

GÆÐAASTTJÓRI

STARFS- OG ÁBYRGTT ÐARS IVIÐ
• StefnumótStefnumótun og áætlanagerð tengd g mæðamálum
• Innleiðing gæðastefn f ð l tenæðastefnu m.a. fræðsla tengd gæðastarfiæðastarfi
• Skráning á kf l á verkferlum og vinnulýsing mum
• Umsjs ón með vöruhúsakerfi
• UUmsjón með birgðabókum oðabókum og talning mum
• Almennt eftirlit og di samskipti við opinbera aðila varðandi gæða- og heilbrig lðismál
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við innkaupastjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• HHáskólamenntun sem nýtist í starfi á sviði gæðamála og/eða vörustýring rar
• Þekking á vottuðum gæðakerfum æskileg
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•• Haldgóð töð lvukunnátta
• FFrumkvæði, áreiðanleiki og sjálfstæði í verki 
• ÞÞjónustulund, samstarfshæfni og k jákvætt viðhorf

1912 er traust ffyrirtæki í heildverslun með dagvöru. Það þjónar dótturffélögum sínum, Nathan & Olsen og Ekrunni, með því að samnýta mannauð, tæki og
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Veisluturninn í Kópavogi býður upp á fimm 

glæsilega veislusali sem samtals rúma allt 

að 500 manns í hæstu byggingu lands-

ins þar sem útsýnið er einstakt. „Jú, það er rétt,“ 

segir Þórey Ólafsdóttir, sölu- og markaðsstjóri 

Veisluturnsins. „Við bjóðum upp á þetta óvið-

jafnanlega útsýni til allra átta sem klárlega spill-

ir ekki fyrir á fermingardaginn sjálfan. Nú þegar 

er nánast allt fullbókað hjá okkur fyrir ferming-

arnar þetta árið og fólk farið að bóka hjá okkur 

veislur fyrir árið 2013.“

Þórey segir mikilvægt að skoða alla þætti 

sem snúa að fermingarveislunni og undirbún-

ingi hennar. Fermingardagurinn sé enda dagur 

fjölskyldunnar en ekki bara fermingarbarnsins 

sem þó sé að sjálfsögðu í aðalhlutverki. „Það er 

gaman að njóta þess að vera gestur í eigin veislu 

og láta aðra sjá um hlaupin á fermingardaginn 

sjálfan,“ segir Þórey brosandi.

Veisluturninn býður upp á þrjú mismunandi 

fermingarhlaðborð: „brunch“-hlaðborð, kaffi-

hlaðborð og kvöldverðarhlaðborð. Þar af er ferm-

ingar-„brunchinn“ langvinsælastur enda hent-

ar hann sérlega vel um hádegisbilið. Á brunch-

hlaðborðinu má meðal 

annars f inna krem-

aða villisveppasúpu, 

drottningarskinkusalat 

og grafna bleikju ásamt 

reyktum svínavöðva, vil-

likrydduðu lambalæri og 

í i sælu súkkul-

Gestur í eigin fermingarveislu
Veisluturninn í Kópavogi býður upp á þrjú mismunandi fermingarhlaðborð í hæsta gæðaflokki. Þá státar fyrirtækið af frábæru aðgengi með 

nægum bílastæðum og glæsilegum sölum með einstöku útsýni í hæstu byggingu landsins.

FERMINGAR
„BRUNCH“ 
Forréttir 
Kremuð villisveppasúpa

Reykt gæsabringa með 

bláberjum og piparrót 

Drottningarskinkusalat með 

hrærðum eggjum og tómötum 

Blandað blaðsalat 

Dillgrafin bleikja með engifer-

kremi 
Kjúklinga- og 

pastasalat 

með parmes-

andressingu 

Spænsk 
eggjabaka með 

grænmeti 

Nýbakað brauð og 

tapenade 

Grillaður lax með mangó-

chutney og pecanhnetum 

Aðalréttir 
Reyktur svínavöðvi með 

kremaðri villisveppasósu 

Ofnbakaðir kartöflubátar 

Villikryddað lamba-

læri með rauðvíns-

sósu 
Braserað rótar-

grænmeti 

Ofnbakaðar 

sætar kartöflur 

Þú 
mætir 

bara í veisluna 

og átt yndislega 

d með
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Ný sending, mikið úrval 
striga í öllum stærðum 

Strigar, ótal stærðir 
frá kr 195

Tilraunakennt upphaf
Knútur Björnsson gerði 
fyrstu brjóstastækkunina á 
Landspítalanum árið 1967. 
heilsa 24

MENNTAMÁL Grunnkostnaður við 
að ljúka stúdentsprófi í fjarnámi 
hefur tvöfaldast frá því haustið 
2009. Nemendum hefur fækkað frá 
hruni eftir stöðuga fjölgun frá því 
að fyrst var boðið upp á fjarnám. 
Námsframboð er minna og þeim 
fækkar í náminu sem það var upp-
haflega hugsað fyrir. 

Þuríður Jóhannsdóttir, lektor 
við menntavísindasvið Háskóla 
Íslands, segir það umhugsunarefni 
að félagslegt réttlæti hafi verið 
undirliggjandi þegar fjarnám kom 

til og svo lengi eftir það. „Þróunin 
vekur hins vegar upp spurninguna 
um hverjir það eru sem hafa efni 
á fjarnámi. Ef til vill er það ekki 
sá hópur sem átti helst að nýta sér 
þennan kost í upphafi.“

Sigurlaug Kristmannsdóttir, 
fjarnámsstjóri Verzlunarskóla 
Íslands, segir að eftir hrun hafi 
nemendum fækkað, meðalaldur 
þeirra lækkað og hlutfall kvenna 
af heildarfjölda orðið lægra. Kenn-
urum fækkaði einnig og vinna 
þeirra sem eftir voru minnkaði.

Í dag kostar hver námseining 
í fjarnámi fjögur til fimm þús-
und krónur, en kostaði tvö þús-
und krónur árið 2009. Með inn-

ritunargjaldi kostar fullt nám 
til stúdentsprófs um 740 þúsund 
krónur miðað við fjögurra ára 
nám. Fyrir hrun kostaði námið 
um 370.000 krónur. Þá er ótal-
inn kostnaður við námsgögn og 
fleira.

Á haustönn árið 2001 voru 
nemendur í fjarnámi 810 en vel 
á fimmta þúsund árið 2009, sam-
kvæmt tölum Hagstofu Íslands. 
Hafði þá nemendum fjölgað ár 
frá ári, mest á árunum 2006 til 
2008.   - shá / sjá síðu 6 

Fjarnámið helmingi dýrara
Nemendum í fjarnámi hefur stórum fækkað eftir hrun. Stúdentspróf kostar 740 þúsund krónur. Þeir sem 
gerst þekkja gagnrýna að þeim nemendum sem námið var upphaflega hugsað fyrir fækkar stöðugt.

Þróunin vekur hins 
vegar upp spurning-

una um hverjir það eru sem 
hafa efni á fjarnámi.

ÞURÍÐUR JÓHANNSDÓTTIR
LEKTOR VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS

KÍKT Í KAFFI Veðrið hefur verið eilítið skaplegra hér á landi síðustu daga, jafnvel svo að fólk hefur vogað sér að fá sér hressingu utandyra. Þessar 
mætu konur fengu sér kaffibolla fyrir utan Mokka á Skólavörðustíg í vikunni, en með þeim í för voru þessi myndarlegu Cavalier-hvolpar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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HEILBRIGÐISMÁL Búið er að 
ómskoða 105 konur með PIP-púða 
hér á landi, af þeim tæplega 300 
sem fengu boðun í skoðun. Sam-
kvæmt nýjustu upplýsingum frá 
landlæknisembættinu hefur 71 
kona greinst með leka púða, eða 
um 68 prósent af þeim sem hafa 
verið skoðaðar. 

Þetta er lægra hlutfall en 
greindist í ómskoðun fyrir viku, 
þar sem rúmlega 80 prósent voru 
með sprungna púða. Landlækn-
ir fær þessar tölur frá leitarstöð 
Krabbameinsfélagsins, sem sér 
um að skoða konurnar á fimmtu-
dögum og föstudögum í viku 
hverri.  - sv / sjá síðu 24

Nýjar tölur frá landlækni:

68 prósent með 
sprungna púða

LANDBÚNAÐUR Ekkert eftirlit er 
með því hvort vörur merktar sem 
vistvæn landbúnaðarafurð upp-
fylli kröfur um umhverfisvæna 
framleiðsluhætti.

Bændasamtökin höfðu áður eft-
irlit með vörum 

merktum sem 
vistvænar 

landbúnað-
arafurðir. 
Þau hvetja 
ekki 
lengur til 
þess að 

merkingin 
sé notuð og 

hafa ekki eft-
irlit með gæðum 

framleiðslunnar.  
Neytendasamtökin hafa gagn-

rýnt íslensk fyrirtæki fyrir að 
nota merki vistvænnar landbún-
aðarframleiðslu. Telja samtökin 
merkinguna villandi fyrir neyt-
endur, sem telji margir að vörur 
merktar vistvænar séu sambæri-
legar lífrænt vottuðum vörum.  

 - hhs / sjá síðu 32

Vistvæn landbúnaðarafurð:

Marklaus vist-
væn merking 

Páll, stendurðu í lóðabraski?

„Nei, verða ekki allir að leggja sitt 
lóð á vogarskálarnar?“

Geirmundur Vilhjálmsson, fyrrverandi 
fangelsisstjóri á Kvíabryggju, sem sætir 
ákæru fyrir fjárdrátt, hefur kært Pál 
Winkel fangelsismálastjóra fyrir að stela 
af honum lyftingalóðum og selja þau.

DANMÖRK Karlmaður um fertugt 
er í haldi lögreglu í Danmörku 
sterklega grunaður um að hafa 
myrt og nauðgað starfskonu á sam-
býli þar sem hann bjó.

Maðurinn, sem hefur oft komið 
við sögu lögreglu vegna óreglu 
og ofbeldisverka, hélt í bílferð 
með konunni á fimmtudag. Þegar 
þau sneru ekki aftur hófst leit og 
fannst konan látin með fjölmörg 
stungusár á líkama.

Hinn grunaði fannst í gær, mikið 
slasaður eftir að hafa klessukeyrt 
stolinn bíl á flótta undan réttvís-
inni. Hann hafði ekki verið yfir-
heyrður vegna ástands síns. - þj

Grunaður um að drepa konu:

Slasaðist í bíl-
slysi eftir morð

VIÐSKIPTI Icelandair Group tap-
aði sem nemur 200 milljónum 
íslenskra króna á fjórða ársfjórð-
ungi 2011. Til samanburðar var 
hagnaður félagsins 1,4 milljarðar 
á sama ársfjórðungi 2010.

Viðsnúningurinn skýrist að 
stórum hluta af mun hærra olíu-
verði á fjórðungnum miðað við 
árið áður. Jókst kostnaður vegna 
eldsneytis um 46% á fjórðungnum 
miðað við sama fjórðung árið áður.

Rekstrartekjur félagsins voru 
20 milljarðar og jukust um 7% 
milli ára.  - mþl

Hátt eldsneytisverð dragbítur:

Icelandair eyk-
ur tekjur sínar

ICELANDAIR Stjórn fyrirtækisins spáir því 
að EBITDA ársins 2012 verði á bilinu 11 
til 12 milljarðar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KÖNNUN Meirihluti landsmanna 
vill að þing verði rofið og boðað til 
kosninga í vor, samkvæmt niður-
stöðum skoðanakönnunar Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2 sem gerð var 
á miðvikudag og fimmtudag.

Alls sögðust 55,9 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku vilja kjósa til 
þings í vor, en 44,1 prósent eru því 
andvígir. Tæplega 86 prósent tóku 
afstöðu til spurningarinnar.

Stuðningsmenn stjórnarflokk-
anna voru síst á því að boða ætti 
til kosninga í vor. Um 22,5 prósent 
þeirra sem segjast myndu kjósa 
Samfylkinguna ef gengið yrði til 
kosninga nú vilja kosningar, en 20 
prósent stuðningsmanna Vinstri 
grænna.

Afgerandi meirihluti þeirra sem 
styðja Sjálfstæðisflokkinn, Fram-
sóknarflokkinn og Samstöðu, fram-
boð undir forystu Lilju Mósesdótt-
ur, vill að þing verði rofið.

Alls sögðust 82,2 prósent stuðn-
ingsmanna Sjálfstæðisflokksins 
vilja kosningar, 71,4 prósent þeirra 
sem kjósa myndu Framsóknar-
flokkinn og 68,7 prósent þeirra sem 
styðja Samstöðu.

Þeir sem sögðust myndu kjósa 
Bjarta framtíð, flokk Guðmunds 
Steingrímssonar, voru síður áfjáð-
ir í kosningar. Um 30 prósent 
þeirra sögðust vilja að þing verði 
rofið og gengið til kosninga í vor. 
Ekki reyndist marktækt að reikna 
afstöðu þeirra sem styðja önnur 
framboð.

Lítill munur var á afstöðu fólks 
eftir búsetu. Þó sögðust heldur 
fleiri íbúar landsbyggðarinnar vilja 
kosningar samanborið við íbúa höf-
uðborgarsvæðisins.

Fólk á aldrinum 18 til 49 vill frek-
ar kosningar en þeir sem eru 50 ára 

eða eldri. Tæplega 59 prósent yngri 
aldurshópsins vilja slíta þingi og 
kjósa í vor samanborið við tæplega 
53 prósent þeirra sem eldri eru.

Hringt var í 800 manns 8. og 9. 
febrúar. Þátttakendur voru vald-
ir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. 

Svarendur skiptust jafnt eftir 
kyni, og hlutfallslega eftir búsetu 
og aldri.  

Spurt var: Á að leysa upp þing og 
boða til alþingiskosninga í vor? Alls 
tóku 85,9 prósent afstöðu til spurn-
ingarinnar.  brjann@frettabladid.is

Meirihluti kjósenda 
vill kosningar í vor
Ríflega helmingur landsmanna vill rjúfa þing og boða til alþingiskosninga í 
vor samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Mikill meirihluti 
stuðningsmanna stærstu stjórnarandstöðuflokkanna vill þingkosningar í vor.

Allir

Framsókn

Björt framtíð

Samstaða

Sjálfstæðisfl.

Samfylking

Vinstri græn

55,9% 44,1%

71,4% 28,6%

30,0% 70,0%

68,7% 31,3%

82,2% 17,8%

22,5% 77,5%

20,0% 80,0%

Meirihlutinn vill kosningar
Á að leysa upp þing og boða til alþingiskosninga í vor?
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KOSIÐ Haldi ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstri grænna út kjörtímabilið verður 
næst kosið til þings vorið 2013.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DÓMSMÁL Maður sem keypti vændi 
í tvígang af fjórtán ára dreng var 
í gær dæmdur í tólf mánaða skil-
orðsbundið fangelsi í Héraðsdómi 
Vesturlands í gær.

Maðurinn játaði að hafa haft 
kynmök við drenginn í tvígang, og 
greitt honum fyrir í bæði skiptin. 
Dómurinn telur að þar sem mað-
urinn játaði brot sitt skýlaust, auk 
afleiðinga málsins fyrir hann, sé 
rétt að skilorðsbinda árs fangels-
isdóm yfir manninum. Þar var 
einnig litið til þess að hann hafi 
bætt ráð sitt í kjölfar málsins.

Í dóminum er vísað í vottorð 

geðlæknis. Niðurstaða hans var 
að maðurinn hafi um árabil lifað 
í felum með kynhneigð sína. Hann 
hafi leitað eftir samskiptum við 
aðra karlmenn í gegnum netið.

Rannsókn málsins hafði að sögn 
geðlæknisins alvarlegar afleiðing-
ar fyrir fjölskyldulíf mannsins, 
auk þess sem hann missti vinn-
una.

Geðlæknirinn sagði manninn 
hafa unnið vel í sínum málum 
eftir að lögregla hóf rannsókn á 
kynferðisbroti hans. Hann hafi 
farið í áfengismeðferð og stund-
að fundi hjá samtökum kynlífs- og 
ástarfíkla. 

Geðlæknirinn taldi víst að 
maðurinn þjáðist ekki af barna-
hneigð.  - bj

Fékk 12 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að kaupa vændi af 14 ára barni:

Dómur mildaður vegna afleiðinga

LÖGREGLUMÁL Karlmaður á áttræðisaldri var í gær hand-
tekinn grunaður um að hafa komið fyrir sprengju við 
hús neðst á Hverfisgötu í Reykjavík að morgni dags 31. 
janúar síðastliðinn.

Lögregla birti myndir úr eftirlitsmyndavélum sem sýna 
lágvaxinn, feitlaginn mann á vettvangi. Friðrik Smári 
Björgvinsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglu höfuðborg-
arsvæðisins, staðfestir að maðurinn sem nú er í haldi sé 
grunaður um að vera sá sem sést á upptökunni.

„Rannsóknin er enn í fullum gangi,“ segir Friðrik 
Smári. Hann segir að mikil áhersla hafi verið lögð á að 
upplýsa málið sem fyrst.

Lögregla lagði hald á ýmiss konar búnað sem talinn er 
tengjast málinu og tók bíl mannsins í sína vörslu. Hann 
er sömu gerðar og bíll sem sást á upptökum úr eftirlits-
myndavélum við Hverfisgötu.

Tveir menn til viðbótar voru handteknir í gær, en þeim 
var sleppt að loknum yfirheyrslum, segir Friðrik Smári. 
Hann vildi ekki skýra frekar hvernig þeir eru taldir 
tengjast málinu.

Spurður hvort farið verði fram á gæsluvarðhald yfir 
manninum segir Friðrik Smári það verða að koma í ljós 
eftir því sem yfirheyrslu vindi fram.   - bj

Maður á áttræðisaldri handtekinn vegna sprengingar við Hverfisgötu í janúar:

Telja sig hafa manninn á myndinni

GRUNAÐUR Lögregla telur sig hafa handtekið 
manninn sem sést á upptökum úr eftirlitsmyndavél 
skömmu eftir sprenginguna við Hverfisgötu.

Rannsókn málsins hafði að sögn geðlæknisins alvarlegar 
afleiðingar fyrir fjölskyldulíf mannsins, auk þess sem hann 
missti vinnuna.

... BANDARÍKIN, AP Fjárlagafrumvarp 
Baracks Obama Bandaríkjafor-
seta, sem kynnt verður á mánu-
dag, gerir ráð fyrir 1.300 millj-
arða dala halla í ár.

Áætlun Obama mun, að sögn 
fjölmiðla fela í sér skattahækkun 
á þá tekjuhæstu, aukin útgjöld til 
vegagerðar og landsamgangna 
auk niðurskurðar á framlögum til 
almannatryggingakerfisins.

Vonir stjórnvalda standa til 
þess að jákvæðar atvinnutölur 
sem komið hafa fram nýlega 
muni bæta horfurnar.

Fjárlög Bandaríkjanna:

1.300 milljarða 
halli á árinu

SPURNING DAGSINS

Á námskeiðinu er farið í 
hvar og hvernig megi kynn-
ast öðrum, samræðulist, 
líkamstjáningu, mörk, kyn-
líf, samskipti kynjanna og 
fleira. Sérstök áhersla er lögð 
á sjálfstyrkingu og að uppræta 
mögulegar hindranir á sviði 
náinna tengsla. 

Námskeiðið hefst 28. febrúar nk. og stendur yfir í átta vikur, 
alls 18 klst. Stjórnendur námskeiðs eru dr. Gyða Eyjólfsdóttir 
og Sóley D. Davíðsdóttir sálfræðingar. Nánari upplýsingar um 
námskeiðið og umsagnir fyrri þátttakenda má finna á 
www.salarafl.is  og www.kms.is en skráning og fyrirspurnir fara 
fram á salarafl@salarafl.is og kms@kms.is. 

Námskeið fyrir fólk í makaleit                     
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Auglýsing fyrir samstarfsverkefni 
Össurar og Nike hefur ekki verið 
og verður ekki sýnd í sjónvarpi í 
Bandaríkjunum, ólíkt því sem sagði 
í Fréttablaðinu í gær. Hún er aðeins 
aðgengileg á netinu.

LEIÐRÉTT

VIÐSKIPTI Lán frá Hugverkasjóði, 
Sólarsjóði og Styrktarsjóði eru 
færð í bókhaldi Baugs Group í árs-
lok 2008 og ársbyrjun 2009, sam-
kvæmt upplýsingum frá Erlendi 
Gíslasyni, skiptastjóra Baugs. 

Fjallað er um lánveitingarnar í 
dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í 
máli þrotabús Baugs gegn þrotabúi 
SPRON til riftunar á 100 milljóna 
króna greiðslu Baugs til SPRON á 
árinu 2008. Krafan um riftun er 
gerð á þeirri forsendu að Baugur 
hafi verið orðinn ógjaldfær þegar 
greiðslan var innt af hendi.

Erlendur segir að greiðslurnar 

hafi verið skráðar sem lán. Sú 
hæsta hafi verið innan við 10 millj-
ónir króna. Hann bætir því við að 
færslurnar úr sjóðunum hafi í 
öllum tilfellum verið greiddar til 
baka mjög fljótlega aftur.

Þótt talið hafi verið að umrædd 
lán Baugs frá styrktarfélögunum 
hafi verið ólögmæt voru þau ekki 
tilkynnt til lögreglunnar. Erlend-
ur segir að ástæðan sé sú að lánin 
hafi verið greidd til baka í öllum 
tilfellum.

Jón Ásgeir Jóhannesson, fyrr-
verandi stjórnarformaður og helsti 
eigandi Baugs, segir að dómurinn 

komist að þeirri niðurstöðu að 
Baugur hafi verið gjaldfær þvert 
á það sem skiptastjóri Baugs haldi 
fram. Jón Ásgeir segir að Baugur 
hafi lagt út ákveðinn kostnað fyrir 
Sólarsjóðinn við stofnun, til dæmis 
hönnun heimasíðu.

„Sjóðurinn var stofnaður með 
100 milljóna framlagi frá eigin-
konu minni og mér. Engin rýrnun 
hefur orðið á því fé. Þvert á móti 
hefur sjóðurinn vaxið og dafnað,“ 
segir Jón Ásgeir og bendir á árs-
reikning frá árinu 2010. Þar kemur 
fram að Sólarsjóður hafi átt 125 
milljónir í lok árs.  - jhh

Baugur Group fékk að sögn skiptastjóra lán úr þremur styrktarsjóðum sem talið er að hafi verið ólögmæt:

Deilt um hvort Baugur Group var gjaldfær

SJÓÐUR Sólarsjóðurinn var stofnaður 
með 100 milljóna fjárframlagi og hefur 
vaxið, ekki rýrnað, segir Jón Ásgeir 
Jóhannesson. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VIÐSKIPTI Hinn danski FIH 
Erhversbank tilkynnti í fyrradag 
að hann hefði tapað 25,7 milljörð-
um króna á árinu 2011. Tap bank-
ans er nánast einvörðungu vegna 
niðurfærslu á óbeinni eign hans 
í skartgripaframleiðandanum 
Pandoru og vegna afskrifta lána. 
Þetta kemur fram í ársreikningi 
FIH sem var gerður opinber á 
miðvikudag. Hvort tveggja hefur 
neikvæð áhrif á virði seljendaláns 
sem Seðlabanki Íslands veitti FIH 
haustið 2010. 

Þegar Seðlabankinn seldi 
99,89% hlut í FIH 18. september 
2010 var söluandvirðið sagt 5 millj-
arðar danskra króna. 1,9 milljarð-
ar danskra króna (39 milljarðar 
króna) voru staðgreiddir. Auk þess 
veitti Seðlabankinn nýjum eigend-
um, FIH Holding, seljendalán upp 
á 3,1 milljarð danskra króna. Virði 
þess á gengi dagsins í dag er 67,6 
milljarðar íslenskra króna. Lánið á 
að greiðast í árslok 2014, höfuðstóll 
þess er bundinn við danska neyslu-
vísitölu og það ber ekki vexti. 

Í tilkynningu sem Seðlabankinn 
sendi frá sér við söluna kom þó 
fram að seljendalánið yrði „leið-
rétt með tilliti til þess taps sem 
FIH verður fyrir vegna eigna á 
efnahagsreikningnum þann 30. 
júní 2010 þar til 31. desember 2014 
auk þess sem mögulegur hagnað-
ur FIH af Axcel III sjóði kemur til 
hækkunar“. 

Frá miðju ári 2010 hefur FIH 
bankinn afskrifað um 48 milljarða 
íslenskra króna eða sem samsvar-
ar rúmlega 70% af upphaflegu 
virði seljendaláns Seðlabankans. 
Þar af voru 21,6 milljarðar afskrif-

aðir á síðasta ári. Samkvæmt upp-
lýsingum frá Seðlabankanum drag-
ast þær afskriftir sem átt hafa sér 
stað vegna eigna sem voru á efna-
hagsreikningi FIH um mitt ár 2010 
frá seljendaláninu. Bankinn leggur 
þó áherslu á að það er ekki á gjald-
daga fyrr en í lok árs 2014.

Þá lækkaði virði Axcel III sjóðs-
ins, sem á 57,4% í Pandoru, úr 22,7 
milljörðum króna í 4,6 milljarða 
króna á síðasta ári. Virðisrýrn-
unina má nánast einvörðungu 
rekja til hruns á hlutabréfaverði 
Pandoru. Virði bréfanna var 336 
danskar krónur á hlut í byrjun árs 
2011 en 53 danskar krónur á hlut í 
lok þess. Virðisrýrnunin nemur því 
18,1 milljarði króna. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var gert ráð fyrir því 
í kaupsamningi Seðlabankans 
og nýrra eigenda FIH að hagn-
aður bankans af Axcel III sjóðn-
um yrði á bilinu 15,3-32,7 millj-
arðar króna (700-1.500 milljónir 
danskra króna). Til að það verð 
sem Seðlabankinn gaf upp við söl-
una á FIH gangi upp þarf hagnað-
ur FIH vegna sjóðsins að verða um 
26 milljarðar króna (1,2 milljarðar 
danskra króna), eða mjög nálægt 
efri mörkunum. Heildarvirði Axcel 
III sjóðsins um síðustu áramót var 
tæplega fimmtungur af þeirri 
upphæð. Hlutabréf í Pandoru hafa 
hækkað nokkuð það sem af er ári 
en miðað við gengi þeirra í gær er 
heildarvirði hlutar Axcel III sjóðs-
ins í félaginu enn einungis tæplega 
helmingur af neðri mörkunum sem 
tilgreind voru í samkomulaginu, 
eða um sjö milljarðar króna. 

 thordur@frettabladid.is

Stefnir í tugmilljarðatap 
Seðlabanka vegna FIH
FIH hefur afskrifað 48 milljarða síðan Seðlabankinn seldi hann. Virði hlutar í Pandoru fór úr 22,7 milljörð-
um í 4,6 milljarða. Hvort tveggja hefur afar neikvæð áhrif á virði seljendaláns sem Seðlabankinn veitti FIH. 

SEÐLABANKASTJÓRI Seljendalánið er vistað inni í Eignasafni Seðlabanka Íslands 
(ESÍ), dótturfélagi Seðlabankans. Már Guðmundsson er stjórnarformaður ESÍ. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FIH bankinn var í eigu Kaupþings fyrir bankahrun. Öll hlutabréf hans voru 
sett að veði fyrir 500 milljóna evra (81 milljarðs króna) neyðarláni frá Seðla-
banka Íslands 6. október 2008. Lánið átti upphaflega að vera til fjögurra daga. 
Áður en það endurgreiddist féll Kaupþing og Seðlabankinn gekk að veðinu. 
Seðlabankinn hefur einungis endurheimt um helming þeirrar fjárhæðar sem 
hann lánaði enn sem komið er. 

Matsfyrirtækið Moody’s lækkaði í október síðastliðnum lánshæfiseinkunn 
FIH úr Ba2 í B1 með neikvæðum horfum. Við það færðist bankinn neðar í 
hinum svokallaða ruslflokki auk þess sem hann er á athugunarlista Moody’s. 
Matsfyrirtækið hefur áhyggjur af því að hann geti ekki endurfjármagnað um 
1.100 milljarða króna lán og ábyrgðir á skuldabréfum sem hann fékk frá 
danska ríkinu sem hluta af björgunarpakka þess fyrir þarlent fjármálakerfi. 
Lánin og skuldabréfin eru á gjalddaga frá ágúst 2012 til júní 2013. Heildar-
eignir bankans nema 1.836 milljörðum króna. 

Tóku FIH sem veð fyrir neyðarláni
til Kaupþings
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STÖKU ÉL VESTRA  
Fínasta veður á 
landinu í dag en 
hins vegar nálgast 
okkur lægð úr 
suðvestri og í kvöld 
verður komin stíf 
sunnanátt sunnan 
og vestan til og 
þykknar upp. 
Slydda í fyrstu og 
síðan rigning í 
nótt með heldur 
hlýnandi veðri til 
morguns.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Aðalfundur FEB árið 2012
Aðalfundur Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni 
verður haldinn föstudaginn 17. febrúar nk. í félags-
heimilinu að Stangahyl 4. Dagskrá fundarins verður í 
aðalatriðum sem hér segir:

1.  Skýrsla stjórnar fyrir árið 2011.
2.   Endurskoðaðir ársreikningar félagsins fyrir árið 2011.
3.  Tillaga um lagabreytingar og greidd atkvæði um þær.
4.  Kosning fimm aðalmanna og tveggja varamanna í stjórn.
- Kaffihlé.
5.  Umræður og afgreiðsla tillagna og ályktana. 
6.  Úrslit kosninga kynnt.
7.  Önnur mál.

Fundurinn verður, sem fyrr segir, föstudaginn 17. febrúar og 
hefst kl. 13:00 en húsið opnar kl. 12:30. Félagsmenn eru 
hvattir til að fjölmenna og taka með sér félagsskírteini fyrir 
árið 2011.

Stjórnin.

LÖGREGLUMÁL Tveir menn voru 
stöðvaðir í nótt þegar þeir 
reyndu að lauma sér um borð í 
skip í Sundahöfn. Mennirnir eru 
erlendir hælisleitendur. Lögregla 
var kvödd á staðinn og handtók 
hún mennina. Þeir gistu fanga-
geymslur og voru yfirheyrðir í 
gær með aðstoð túlka.

Skipið var á leið til Kanada og 
ætluðu mennirnir að komast þang-
að sem laumufarþegar. Slík sigling 
tekur nokkra daga en mennirnir 
voru illa nestaðir, einungis með 
poka af döðlum og hnetum. Þeir 
munu áður hafa gert mislukkaða 
tilraun af þessu tagi.  - sh

Tveir gripnir í Sundahöfn:

Vildu laumast 
af landi brott

STJÓRNSÝSLA Umhverfisráðu-
neytið þarf að tryggja að eftirlit 
með framkvæmd skuldbindandi 
þjónustusamninga sé í samræmi 
við ákvæði þeirra. Þá þarf ráðu-
neytið að tengja greiðslur til 
viðsemjenda við frammistöðu 
þeirra og bæta yfirferð upplýs-
inga sem frá þeim berast.

Þetta er mat ríkisendurskoð-
unar eftir úttekt á öllum gild-
andi þjónustusamningum sem 
ráðuneytið hefur gert við aðila 
utan ríkisins. Þeir eru við Skóg-
ræktarfélag Íslands og Heklu-
skóga. Eftirlit hefur að mestu 
verið í samræmi við ákvæði 
samninganna að mati ríkisend-
urskoðunar.   - sv

Tveir samningar skoðaðir:

Þarf að tryggja 
betra eftirlit



Sá sem hefur aldrei lent í tjóni sér ekki 
mikinn mun á tryggingafélögum. Hann 
borgar bara sínar tryggingar. Það er því 
ekki skrítið að sumir haldi því fram að 
tryggingafélög séu öll eins.

En hvað ef eitthvað gerist?  
Frá árinu 2005 hafa margir viðskiptavinir 
TM sem lentu í tjóni, deilt með okkur hvernig 
þeir upplifðu úrlausn sinna mála. Svörin 
sýna ekki aðeins að það skiptir miklu máli 
hvar þú tryggir, heldur líka af hverju.

Í fyrsta lagi er ráðgjöfin sem þú færð þegar 
þú kaupir tryggingar lykil-
atriði. Með réttri ráðgjöf 
veistu hvað þú þarft að 
tryggja og lendir síður 
í því að verða fyrir 
tjóni sem trygging-
arnar ná ekki yfir.

Í öðru lagi er það allra hagur þegar tjónamál 
koma upp að úr þeim sé leyst fljótt og vel. Því 
fyrr sem lífið kemst í samt horf, því betra fyrir 
alla og góð viðbrögð skipta öllu máli. 

Á afhverju.tm.is getur þú séð fjölda um-
sagna viðskiptavina sem lent hafa í tjóni 
og notið þjónustu TM.

Í þriðja lagi getur skipt miklu hvernig 
brugðist er við tjóninu sjálfu. Ef fyrirtæki 
lendir til dæmis í bruna er mikilvægt að 
komast hjá því að reksturinn stöðvist. 
Þá skiptir afgreiðsla og aðkoma trygginga-
félagsins miklu máli. 

Það er stefna TM að samband okkar 
og viðskiptavina sé langtímasamband, 
byggt á trausti og gagnkvæmum ávinningi. 
Með réttri ráðgjöf og góðum viðbrögðum, 
stöndum við undir þeim væntingum sem 
þú gerir til okkar. Ef eitthvað kemur fyrir, 
þá vilt þú vera hjá TM.

Tryggingamiðstöðin  .  Síðumúla 24  .  Sími 515 2000  .  tm@tm.is  .  afhverju.tm.is

Tryggingafélög 
eru öll eins 
–þar til eitthvað 
kemur fyrir

Maður veit víst aldrei hvað gerist næst...

92% viðskiptavina TM 
fengu tjón sitt bætt sam-

kvæmt könnun Capacent.
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Á síðustu 12 árum hefur TM 10 sinnum verið með 
ánægðustu viðskiptavini tryggingafélaga.
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MENNTAMÁL Eftir samfellda fjölgun 
frá árinu 1994 fækkaði nemendum 
í fjarnámi á framhaldsskólastigi 
árið 2010 um tugi prósenta. Stjórn-
völd gerðu skólunum að skera 
niður framboð til fjarnáms um 
helming við fjárlagagerðina 2009. 
Kostnaður fjarnámsnema hefur 
jafnframt stóraukist frá hruni.

Boðið hefur verið upp á fjarnám 
í íslenskum framhaldsskólum frá 
því árið 1994. Alls bjóða átta skól-
ar slíkt nám en Fjölbrautaskól-
inn við Ármúla, Verkmenntaskól-
inn á Akureyri og Verzlunarskóli 
Íslands eru þar langstærstir. Á 
haustönn árið 2001 voru nemend-
ur í fjarnámi 810 en vel á fimmta 
þúsund árið 2009, samkvæmt 
tölum Hagstofu Íslands. Hafði þá 
nemendum fjölgað ár frá ári, mest 
á árunum 2006 til 2008. 

Stjórnvöld gerðu kröfu um að 
fjarnám skyldi skorið niður um 
50% árið 2009, og ekki hefur 
verið greitt fyrir fjarnám grunn-
skólanema síðan. Skýrir það að 
hluta fækkun nemenda. Skólarnir 
mættu þessu með því að hækka 
gjöldin. Því skrá nemendur sig í 
færri áfanga og færri nemendur 
hafa efni á að taka fjarnám vegna 
gjaldanna.

Sigurlaug Kristmannsdóttir, 
fjarnámsstjóri Verzlunarskóla 
Íslands, segir stöðuna í hnotskurn 
vera eftirfarandi. „Eftir hrun 
fækkaði nemendum á önn, meðal-
aldur þeirra lækkaði og hlut-
fall kvenna af heildarfjölda varð 
lægra. Niðurskurðurinn leiddi til 
þess að fámennir áfangar voru 
skornir niður og þar með fækk-
aði kenndum áföngum á önn og 
framboð á námi varð því fábreytt-

ara. Við þetta fækkaði kennurum 
og vinna þeirra sem eftir voru 
minnkaði.“

Þuríður Jóhannsdóttir, lektor 
við menntavísindasvið Háskóla 
Íslands, segir það umhugsunar-
efni að félagslegt réttlæti hafi 

verið undirliggjandi þegar námið 
var þróað. „Þróunin vekur hins 
vegar upp spurninguna um hverjir 
það eru sem hafa efni á fjarnámi. 
Ef til vill er það ekki sá hópur sem 
átti helst að nýta sér þennan kost í 
upphafi.“ svavar@frettabladid.is

Blekhylki á
enn betra verði

FYRIR VILDARKLÚBB EYMUNDSSON

Skráðu þig í næstu 
heimsókn. Það tekur
augnablik og þú færð
afsláttinn um leið!

5% afsláttur af ÖLLUM 
BLEKHYLKJUM alltaf.
Engar undantekningar.

FYRIR VILDARKLÚBB EYMUNDSSON

Ö

Kr.  2 . 270
MEST SELDA
BLEKHYLKIÐ!

kr. 2.390

REYKJAVÍKURBORG Kristbjörg Stephensen borgarlög-
maður segir í minnisblaði til borgarráðs að borgin 
verði að lúta úrskurði yfirfasteignamatsnefndar um 
álagningu fasteignagjalda á hesthús. Samkvæmt 
úrskurðinum hafa hesthús í Reykjavík um árabil 
verið í röngum gjaldaflokki. Fasteignagjöldin hafa 
nú margfaldast.

Hestamenn segja hækkunina vega alvarlega að 
fjárhagslegum grundvelli þess að halda hesta í 
höfuðborginni. Kristbjörg segir í minnisblaðinu að 
borgaryfirvöld hafi þegar vakið athygli efnahags- 
og viðskiptanefndar á afleiðingum úrskurðarins. 
Sú skoðun hafi þar verið sett fram að eðlilegra 
væri að hesthús væru í þeim flokki sem borgin 
hefði talið þau vera. Í þeim flokki eru meðal annars 
íbúðarhús, sumarhús, jarðir og útihús á bújörðum. 
Yfirfasteignamatsnefnd telur hins vegar hesthús í 
flokki með ýmsu atvinnuhúsnæði; eins og til dæmis 
iðnaðar-, skrifstofu- og verslunarhúsnæði, fiskeldis-
mannvirkjum og veiðihúsum.

„Fyrir liggur að efnahags- og viðskiptanefnd 
mun taka málið til ítarlegrar skoðunar og á borgar-
lögmaður fund með nefndinni í næstu viku,“ segir í 
minnisblaði borgarlögmanns sem beint hefur því til 

fjármálaskrifstofu borgarinnar að fresta innheimtu 
fasteignagjalda á hesthús þar til efnahags- og við-
skiptanefnd kemst að niðurstöðu.  - gar

Hendur borgarinnar bundnar vegna margfalt hærri fasteignagjalda á hesthús:

Bíða Alþingis og fresta innheimtu

GRÆNLAND Tuttugu og tveggja 
ára maður, sem handtekinn var á 
miðvikudag í þorpinu Nutaarmiut, 
hefur viðurkennt að hafa myrt 
eina stúlku og tvær konur, sært tvo 
karla og reynt að myrða tvo í við-
bót, þar á meðal tveggja ára dreng.

Tveir særðir karlar, 81 árs og 32 
ára, hafa verið fluttir á sjúkrahús 
í Danmörku og eru báðir enn í lífs-
hættu. 

Dómstóll á Grænlandi tekur á 
mánudag afstöðu til þess hvort 
réttarhöldin verða fyrir lokuðum 
dyrum.  - gb

Harmleikurinn á Grænlandi:

Hefur viður-
kennt morðin

HESTAR, HÚS OG MENN Borgin vill að Alþingi geri ráðstafanir 
svo hesthús verði í flokki með íbúðarhúsum en ekki atvinnu-
húsnæði þegar kemur að fasteignagjöldum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Hagstofa Íslands. Boðið er upp á þrjár annir í framhaldsskólum í fjarnámi; haustönn, vor-
önn og sumarönn. Hagstofa Íslands birtir aðeins tölur fyrir haustönn. Fjöldi nemenda á milli 
anna getur verið mjög breytilegur.

Nemendur innritaðir í fjarnám á haustönn 
2001-2011

VIÐSKIPTI Össur hagnaðist um 7,6 
milljónir Bandaríkjadala, jafn-
gildi 935 milljóna króna, á fjórða 

ársfjórðungi 
síðasta árs. Til 
samanburðar 
var hagnaður 
fyrirtækisins 8 
milljónir Banda-
ríkjadala á sama 
fjórðungi 2010.

Rekstrar-
tekjur á fjórð-
ungnum voru 

97,9 milljónir Bandaríkjadala. 
Rekstrarhagnaður fyrir fjár-
magnsliði, skatta og afskriftir 
var 16,4 milljónir dala eða 16,7% 
af tekjum. 

Hagnaður Össurar á árinu 
2011 sem heild var 36,6 milljónir 
Bandaríkjadala en var 35,4 millj-
ónir árið 2010. - mþl

Ársfjórðungsuppgjör Össurar:

Hagnaðist um 
tæpan milljarð

JÓN SIGURÐSSON

Stúdentspróf í fjar-
námi kostar 740.000 
Stjórnvöld gerðu framhaldsskólum að skera framboð til fjarnáms um helming 
við fjárlagagerðina 2009. Helmingi dýrara er að taka stúdentspróf í fjarnámi í 
dag en á þeim tíma. Nemendum og kennurum hefur fækkað stórlega. 

■ Fjarnám er mun dýrara en það var fyrir hrun hjá öllum skólunum. 
■ Verð á milli skóla er sambærilegt og kostar núna hver námseining fjögur 

til fimm þúsund krónur en kostaði um tvö þúsund krónur haustið 2009. 
 ■ Þess utan er sérstakt innritunargjald fyrir hverja önn, eða um 6.000 

krónur. 
■ Fullt nám til stúdentsprófs kostar því 740 þúsund krónur miðað við fullt 

nám. Sambærilegar tölur fyrir hrun eru um 370.000 krónur. 
■ Þá eru bókakaup og annar kostnaður ekki talinn með.

Stúdentspróf helmingi dýrara eftir hrun

Hefur þú selt gamla gullskart-
gripi fyrir reiðufé?
Já 8,3%
Nei 91,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Gætir þú hugsað þér að nota 
svokallaða skyndibíla eins og 
hugmyndir hafa komið fram 
um nýlega?

Segðu skoðun þína á vísir.is

SÝRLAND, AP Harðar árásir Sýr-
landshers á borgina Homs hafa 
nú staðið yfir í heila viku sam-
fleytt. Árásirnar hafa kostað 
hundruð manna lífið. Nokkrir 
tugir eru sagðir hafa látið lífið 
þar í gær.

Tvær sprengjur sprungu við 
herstöð í borginni Aleppo og 
ollu miklu tjóni. Þar í borg hefur 
Bashar al-Assad forseti til þessa 
átt víðtækan stuðning.

Ríkissjónvarp landsins sagði 
árásina sanna að stjórnarherinn 
ætti ekki í höggi við uppreisn 
almennings heldur vopnaða hópa 

stjórnarandstæðinga, sem njóti 
stuðnings erlendra afla.

Hersveitir uppreisnarmanna 
neita hins vegar að bera ábyrgð 
á árásinni og segja hana verk 
stjórnvalda sjálfra, sem vilji 
með þessu beina athygli heimsins 
frá ofbeldi stjórnarhersins gegn 
almenningi.

Að mati Sameinuðu þjóðanna 
hafa árásir stjórnarhersins gegn 
mótmælendum í landinu kostað 
hátt á sjötta þúsund manns lífið 
frá því uppreisnin hófst fyrir 
tæpu ári.

 - gb

Sprengjuárásir sýrlenska hersins á íbúa borgarinnar Homs halda áfram:

Stanslausar árásir í heila viku

SPRENGJUÁRÁS Í ALEPPO Tvær 
sprengjur sprungu við herstöð í borginni 
Aleppo, þar sem Bashar al-Assad forseti 
hefur til þessa átt víðtækan stuðning. 
 NORDICPHOTOS/AFP

SAMFÉLAGSMÁL Rauði kross Íslands 
hefur sent neyðarstyrk sem nemur 
tveimur milljónum króna til 
aðstoðar fórnarlömbum kulda-
kastsins í Hvíta-Rússlandi. Auk 
þess var gámur af hlýjum fatnaði, 
sem sjálfboðaliðar á Íslandi hafa 
safnað og prjónað, sendur af stað. 

Fimbulkuldar hafa verið í Hvíta-
Rússlandi, sem og víðar í Evrópu, 
og frost hefur farið allt niður í 32 
stig.  - þj

Til hjálpar kuldahrjáðum:

Föt og fé til 
Hvíta-Rússlands

Strætó fari á flugvöllinn
Fulltrúi V-lista í bæjarráði Akureyrar 
hefur lagt til að Strætisvögnum Akur-
eyrar verði gert að setja Akureyrar-
flugvöll inn í leiðakerfi sitt og koma 
þar upp stoppistöð og viðeigandi 
upplýsingum um ferðir. Bæjarráð 
vísaði málinu til framkvæmdaráðs.

AKUREYRI

KJÖRKASSINN



Tilboðin gilda út sunnudaginn 12. febrúar 2012.

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

* Gildir ekki um sjálfumhirðu snyrtivörur (sjampó, dömubindi, 
rakvörur, sápur, tannvörur ofl.)

FRÍHAFNARDAGAR 
Dagana 9. - 12. febrúar 

afnemum við virðisaukaskatt 
af öllum sérsnyrtivörum*.

TAX
FREE
DAGAR
SNYRTIVÖRU
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1. Hvað mælist mikið fylgi við 
Samstöðu, nýtt framboð Lilju 
Mósesdóttur?

2. Hver verður næsti bæjarstjóri í 
Kópavogi?

3. Nafn hvaða hljómsveitar ber 
rauðvín sem ÁTVR vill ekki prófa 
að selja?

SVÖRIN

1. Tuttugu og eitt prósent. 
2. Ármann Kr. Ólafsson. 3. Motörhead.

FINNLAND Grunur leikur á að þrír 
Búlgarar, sem handteknir voru 
í Karleby í Finnlandi í haust, 
hafi afritað bankakort þúsunda 
Finna. 

Þegar mennirnir voru hand-
teknir voru þeir með fjögur 
afritunartæki sem voru hönn-
uð fyrir sérstaka tegund hrað-
banka.

Samkvæmt upplýsingum 
finnsku lögreglunnar voru 
Búlgararnir búsettir í Svíþjóð 
en ferðuðust nær daglega til 
ýmissa staða í Finnlandi frá júlí 
til september í fyrra. 

Talið er að þeir hafi afritað 
kort í að minnsta kosti 25 hrað-
bönkum.

Búlgörunum tókst að taka út 
tugi þúsunda evra í Bandaríkj-
unum með sviknum kortum. 

 - ibs

Búlgarar í svikaleiðangri:

Kort þúsunda 
Finna afrituð

REYKJAVÍKURBORG Leggja þarf í 
ýmsar betrumbætur í Víðidal 
vegna Landsmóts hestamanna 
sem þar verður haldið næsta 
sumar. Borgarráð hefur samþykkt 
áætlun sem felur meðal annars í 
sér að tryggja öryggi landsmóts-
gesta, almennan umhverfisfrá-
gang og snyrtingar á útvistar-
svæðinu. Heimild er til að nota 
allt að 23 milljónum króna í verk-
efnið.

„Skoðaðir yrðu möguleikar á að 
hluti vinnunnar yrði samkvæmt 
verkefninu „Til vinnu“, það er að 
ráðið yrði fólk af atvinnuleysis-
skrá undir verkstjórn og verkstýr-
ingu Fáks,“ segir í greinargerð 
sem lögð var fyrir borgarráð.  - gar

Átak fyrir hestamannamót:

Atvinnulausir 
starfi fyrir Fák

DÓMSMÁL Hálfþrítugur maður 
hefur í Héraðsdómi Reykjavíkur 
verið dæmdur í átta mánaða fang-
elsi fyrir árás á fyrrverandi sam-
býliskonu sína. Þau höfðu fyrr um 
daginn slitið sambandi sínu og 
var konan komin á heimili manns-
ins til að sækja eigur sínar.

Maðurinn er fundinn sekur 
um að hafa hrækt framan í hana, 
tekið hana hálstaki og slengt 
henni í gólfið og utan í vegg. Hún 
tognaði og hlaut heilahristing 
og ýmsa yfirborðsáverka. Móðir 
konunnar ber að hún hafi verið 
óvinnufær eftir árásina, döpur 
og hrædd en ekki lífsglöð eins og 
áður.

Maðurinn hefur tvívegis áður 
hlotið dóm fyrir líkamsárásir.  - sh

Dæmdur fyrir líkamsárás:

Hrækti á konu 
og barði hana

MENNING Safnaráð meinaði í gær 
enskum skartgripakaupmanni að 
fara úr landi með safn af skeiðum 
og búningaskart úr silfri. Ráðið 
tók gripina í sína vörslu og mun 
nú meta menningarsögulegt gildi 
þeirra.

Maðurinn starfar fyrir breska 
fyrirtækið P&H Jewellers og hafði 
keypt gull og silfur hér á landi til 
bræðslu. „Þegar við rákum augun í 
auglýsingu frá honum þá óskuðum 
við eftir fundi með manninum til 
að fara yfir það hvaða gripi hann 
væri að fara með,“ segir Rakel 
Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri 
safnaráðs.

Athugunin hafi leitt í ljós að 
silfurskeiðasafn, fjögur armbönd, 
tvær nælur og eyrnalokkar kynnu 
að teljast slík menningarverðmæti 
að manninum væri óheimilt að fara 
utan með góssið, enda kveða lög á 
um að slíkt sé bannað.

„Nú verður óskað eftir formleg-
um umsögnum frá sérfræðingum 
þar sem þeir greina gripina nánar 
og athuga frá hvaða tíma þeir eru 
og hversu verðmætir þeir eru fyrir 
menningarsöguna,“ segir Rakel. Í 
framhaldi muni safnaráð fjalla um 
umsagnirnar og ákveða hvort veita 
skuli leyfi til útflutnings. Rakel 
segir það ekki oft hafa komið fyrir 
að útflutningi sé hafnað.

Það eru hins vegar ekki bara 
útlendingar sem kaupa hér gull og 

silfur til bræðslu. Rakel segir að 
fólk sé hrætt um að innlendir aðil-
ar hafi þegar keypt merkar minj-
ar og eyðilagt. „Það er vissulega 
ástæða til að hafa áhyggjur af því 
að eitthvað af okkar menningar-
auði hafi endað hér í bræðslu,“ 
segir hún.

Það sé hins vegar ekki Safna-
ráðs að fylgjast með því heldur 
Þjóðminjasafnsins, segir Rakel. 
„Ég veit að Þjóðminjasafnið hefur 
verið í sambandi við gullsmiði og 
átt gott samstarf við þá. Ég veit 

að þau vilja treysta þessu fagfólki 
til að þekkja muninn á einhverju 
sem er mjög dýrmætt og öðru sem 
skiptir kannski ekki mjög miklu 
máli.“

Rakel segir að enn fremur sé 
Safnaráð í samstarfi við tollstjóra-
embætti á landinu öllu um eftirlit 
með skarti sem flutt er úr landi. 
Ekki hafi hins vegar komið til 
þess að tollurinn hafi stoppað neitt. 
„Maður gerir ráð fyrir að það sé 
alveg heilmikið sem hefur sloppið,“ 
segir hún. stigur@frettabladid.is

Óttast að verðmætar 
minjar endi í bræðslu
Safnaráð tók skeiðar og skart úr silfri af breskum kaupmanni sem hugðist fara 
með góssið úr landi. Nú verður metið hvort um dýrmætar menningarsögulegar 
minjar sé að ræða. Sérfræðingar óttast að slíkir hlutir séu bræddir hérlendis.

MISVERÐMÆTT Sumt skartið sem maðurinn hugðist flytja úr landi reyndist ekki hafa 
menningarsögulegt gildi og var honum leyft að flytja það hvert sem var.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEISTU SVARIÐ?



SÝNUM NÝJAN 
LEXUS CT 200h  
Í DAG
HLJÓÐLÁTA 
BYLTINGIN  
ER HAFIN
FYRSTI HYBRID-FÓLKSBÍLLINN  
Í FLOKKI SMÆRRI LÚXUSBÍLA

Kíktu á www.lexus.is

Lexus CT 200h er einn skemmtilegasti bíll sem 
Lexus hefur framleitt; fyrsti hybrid-bíllinn í flokki 
smærri lúxusbíla, með gott viðbragð en jafnframt 
eyðslugrannur. Þetta er frábær bíll sem getur skipt 
um ham eftir því sem þú vilt, verið umhverfisvænn eða 
sportlegur. En aðalatriðið er hvað það er gaman að 
keyra hann. Komdu og reynsluaktu og gæddu þér á 
góðgætinu frá Rikku í eftirrétt.

Laugardaginn 11. febrúar frá kl. 12-16.

Nýbýlavegi 2
Kópavogi
Sími 570 5400

CT 200h - eldsneytisnotkun í blönduðum akstri er 3,8 - 4,1 l  á 100 km. Útblástur CO2 er 87 - 94g á km í blönduðum akstri.
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Styrkja Landsbjörgu
Fasteignasalan Eignatorg og Slysa-
varnafélagið Landsbjörg hafa gert 
með sér samkomulag um stuðning 
Eignatorgs við Landsbjörgu. Eignatorg 
lætur 15 þúsund krónur af hverjum 
frágengnum kaupsamningi sem 
gerður er næstu þrjú árin renna til 
Landsbjargar. 

SLYSAVARNIR

VIÐSKIPTI Reykjavíkurborg vill 
kaupa 0,7 prósenta eignarhlut í 
Faxaflóahöfnum sf. af Borgar-
byggð og greiða fyrir það 75 millj-
ónir króna. Samkvæmt tilboðinu 
eru Faxaflóahafnir í heild metnar 
á um 10,7 milljarða.

Gangi kaupin eftir minnkar hlut-
ur Borgarbyggðar í Faxaflóahöfn-
um í 4,14 prósent og hlutur Reykja-
víkurborgar eykst í 75,7 prósent. 
Eins og kunnugt er vilja Borgfirð-
ingar selja úr hlut sínum til að afla 
fjár til að lána Orkuveitu Reykja-
víkur í samræmi við eignarhlut 
sinn þar. Tilboð Reykvíkinga gildir 
þar til næsta föstudag.  - gar

Borgarbyggð gert tilboð:

Faxaflóahafnir 
milljarða virði

REYKJAVÍKURHÖFN Faxaflóahafnir eru 
metnar á 10,7 milljarða.ESBJERG

SØNDERBORG

Nánari uppl. www.easv.dk

Mikilvægt skref í átt 
að þínum frama
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AP Degree
   Fashion Design

   Marketing Management

   Multimedia Design & 
   Communication

   Computer Science

   Management Technology

BACHELOR Degree

Engin skólagjöld!

meet us!
Kynningarfundur! 

Hótel Hilton Nordica:
16/02 kl. 18:00 
Háskóladagurinn!  

Háskólabíó:
18/02 12:00 – 16:00

   International sales &     
   Marketing
   Business & Design

   Web Development

   Software Development

   Technical Manager    T     

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!

GRIKKLAND, AP Átök mótmælenda 
við lögreglu brutust út í Aþenu 
í gær, þegar tveggja daga mót-
mælaaðgerðir gegn nýjum niður-
skurðaráformum stjórnvalda hóf-
ust.

Gríska stjórnin samþykkti 
niðurskurðaráformin í vikunni, 
að kröfu Evrópusambandsins og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Enn 
er þó langur vegur frá því að 
þessi áform séu í höfn, og óvissa 
ríkir þar með einnig um fjár-
hagsaðstoðina frá ESB og AGS 
sem á að koma í veg fyrir að 
gríska ríkið fari í greiðsluþrot í 
næsta mánuði.

Evangelous Venizelos fjár-
málaráðherra segir að nú sé 
komið að því að gríska þing-
ið taki úrslitaákvörðun um það 
hvort Grikkland verði áfram á 
evrusvæðinu. 

Niðurskurðaráformin verða 

líklega borin undir atkvæði 
á þinginu á morgun, en í gær 
reyndu leiðtogar stjórnarflokk-
anna að tryggja stuðning þing-
flokka sinna við áformin.

Þingmenn eru tregir til að sam-
þykkja áformin, sem leggja enn 
frekari byrðar á grísku þjóðina 
í viðbót við þann niðurskurð sem 
þegar er búið að samþykkja.

Georgios Karatzaferis, leiðtogi 
eins af stjórnarflokkunum þrem-
ur, hefur þegar sagt að hann ætli 
ekki að samþykkja nýju niður-
skurðaráformin. Það eitt mun þó 
ekki verða stjórninni að falli því 
Karatzaferis er leiðtogi LAOS, 
sem er litli flokkurinn í stjórn-
inni. 

LAOS er flokkur hægri þjóð-
ernissinna, en aðrir flokkar í 
stjórninni eru sósíalistaflokk-
urinn PASOK og íhaldsflokkur-
inn Nýtt lýðræði, flokkar sem 

löngum hafa verið höfuðandstæð-
ingar í grískri pólitík en hafa 
samtals 236 þingsæti af 300.

Stjórnin samþykkti á fimmtu-
dag að skera verulega niður í 
heilbrigðismálum, varnarmál-
um og sveitarstjórnarmálum, en 
að auki verður 15 þúsund ríkis-
starfsmönnum sagt upp störfum.

Einnig verða lögbundin lág-
markslaun lækkuð um 20 til 30 
prósent og eftirlaun ríkisstarfs-
manna lækkuð um 15 prósent. Að 
auki þurfa Grikkir að finna leið 
til að spara 325 milljarða evra í 
viðbót áður en ESB og AGS fall-
ast á að veita þeim 130 milljarða 
evra í fjárhagsaðstoð. 

Á leiðtogafundi Evrópusam-
bandsins í byrjun næsta mánaðar 
verður svo tekin afstaða til þess 
hvort Grikkir teljist hafa uppfyllt 
þau skilyrði sem þeim eru sett.

 gudsteinn@frettabladid.is

Lögregla í átökum 
við mótmælendur
Þótt þjóðstjórnin í Grikklandi hafi samþykkt ný niðurskurðaráform er enn 
eftir að tryggja stuðning þingsins. Fjármálaráðherrann segir að nú sé komið að 
því að þingið taki ákvörðun um hvort Grikkland verði áfram með evru.

ÁTÖK Í AÞENU Íbúar Grikklands eru 
ævareiðir vegna nýrra niðurskurðar-
áforma ofan á allan þann niðurskurð 
sem skert hefur lífsgæði almennings 
verulega. 

 NORDICPHOTOS/AFP



Lundur 86-92
Fossvogsdalnum í Kópavogi
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bygg.is

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlis-

húsum í Lundi 86-92 í Kópavogi. Íbúðirnar eru frá 100-195 fm. 

Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar 

á höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin 

og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og 

náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra 

verða stór græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, 

afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, Kringluna, Salinn og 

Gerðarsafn.

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

BORGARTÚNI 31

Skoðið teikningar á bygg.is

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 27 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Sími: 520 9586 – Fax: 520 9599
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SAMFÉLAGSMÁL Anja Cordes, lög-
fræðingur á sviði fjölskyldu-
réttar í Danmörku, segir í við-
tali við Fréttablaðið að frumvarp 
Ögmundar Jónassonar innanríkis-
ráðherra um breytingar á barna-
lögum sé úr takti við tímann. „Það 
er réttur barnsins að annað for-
eldrið geti ekki sparkað hinu út í 
kuldann.“ 

Samkvæmt frumvarpinu á ekki 
að heimila dómurum að skera úr 
um sameiginlega forsjá foreldra 
með barni með dómi. Ráðherrann 
hefur lýst því yfir að hann hafi 
tekið þessa leið út úr frumvarp-
inu með hliðsjón af því sem hann 
hefur talið vera slæma reynslu hjá 
öðrum norrænum ríkjum. Hefur 
hann meðal annars vísað í danska 
rannsókn. 

Það er mat innanríkisráðherra 
að betra sé fyrir barn að reynt sé 
að ná samkomulagi og sátt í stað 
þess að lögmenn beggja aðila reyni 
að sýna fram á vankanta hins for-
eldrisins frammi fyrir dómara.

Cordes flutti í gær erindi á ráð-
stefnu Félags um foreldrajafn-
rétti sem haldin var vegna breyt-
inga á barnalögunum. Hún segir 
viðamikla vísindalega rannsókn í 
Danmörku hafa leitt í ljós að sam-
vinna foreldra verði ekki betri 
vegna sameiginlegrar forsjár. „En 
það hefur verið hægt að sjá hverjir 
geta unnið saman og hverjir ekki. 
Þeir sem geta ekki unnið saman 
eru ekki festir í sameiginlega 
forsjá. Það hefur bara verið í helm-
ingi tilfellanna sem komið hafa til 
dómstóla sem dæmd hefur verið 
sameiginleg forsjá. Ég er ekki 

hrædd um að dómarar sjái ekki 
hverjir geta ekki unnið saman. 
Mín reynsla er jafnframt sú að 
það sé jákvætt að annað foreldr-
ið geti ekki verið visst um að það 
fái eitt forsjá með barninu. Þetta 
hefur opnað augu sumra foreldra 
fyrir því að barnið er á ábyrgð 
þeirra beggja. Mér finnst hafa 
orðið breyting á viðhorfi fólks til 
sameiginlegrar forsjár.“

Að sögn lögfræðingsins var nú í 
vikunni gerð breyting á barnalög-
unum frá 2007 í Danmörku. „Dóm-
arar geta enn fyrirskipað sam-
eiginlega forsjá. Hingað til hefur 
verið erfitt að binda enda á slíkt 
fyrirkomulag. Ástæðurnar þurftu 
að vera alvarlegar. Samkvæmt 
breytingunni þarf nú hitt foreldrið 
sem er andvígt að bundinn sé endi 
á úrskurðaða sameiginlega forsjá 
að geta sýnt fram á að samvinnan 
hafi áður verið góð, að barnið hafi 
það gott og að gott samband sé á 
milli heimilanna. Það getur nefni-
lega verið að foreldri vilji binda 
enda á sameiginlega forsjá af 
öðrum ástæðum en vegna velferð-
ar barnsins. Ástæðan getur verið 
nýr kærasti eða rifrildi um fjár-
mál svo dæmi sé tekið. Mér finnst 
breytingin til góðs. Það er betra að 
þurfa að sýna fram á jákvæð atriði 
en neikvæð.“ ibs@frettabladid.is

Frumvarp 
um barnalög 
gamaldags
Danskur lögfræðingur segir dómara geta séð hvort 
foreldrar geti unnið saman í forsjármálum. Jákvætt 
að annað foreldrið geti ekki verið visst um að fá 
forsjá. Innanríkisráðherra vill ekki að dómarar fái 
heimild til að fyrirskipa sameiginlega forsjá.  

RÁÐSTEFNA UM FORELDRAJAFNRÉTTI Anja Cordes, danskur lögfræðingur, segir það 
rétt barnsins að annað foreldrið geti ekki sparkað hinu út í kuldann.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMKEPPNISMÁL Íslensk stjórnvöld 
telja að nýtt frumvarp um starf-
semi Ríkisútvarpsins ohf. (RÚV) 
muni innleiða ellefu svokallaðar 
„viðeigandi ráðstafanir“ varðandi 
fjárhags- og lagaumhverfi RÚV, 
verði það að lögum. 

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) 
fór fram á það í lok mars 2011 að 
gripið yrði til ráðstafana og hafa 
íslensk stjórnvöld frest til 31. mars 
næstkomandi til að ljúka innleið-
ingu þeirra. Gangi það ekki eftir 
mun ESA undirbúa málshöfðun.

Ákvörðun ESA var afsprengi 
áralangra samskipta stofnunar-

innar og íslenskra stjórnvalda um 
tilhögun ríkisaðstoðar til Ríkisút-
varpsins. Hún byggði á leiðbein-
andi reglum ESA um tilhögun 
ríkisstyrkja til útvarpsþjónustu í 
almannaþágu sem fela í sér skýr-
ari skil á milli almannaþjónustu-
útvarps og þess hluta starfsemi 
RÚV sem skilgreindur er sem 
samkeppnisrekstur. 

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að samkvæmt frumvarps-
drögunum er lagt til að RÚV muni 
stofna sérstakt dótturfélag utan 
um alla samkeppnisstarfsemi fyr-
irtækisins, þar á meðal sölu á aug-

lýsingum. Rekstur þess félags mun 
lúta eftirliti Samkeppniseftirlits-
ins (SE), en RÚV gerir það ekki. 

Auk þess er lagt til að hlutfall 
auglýsinga í dagskrá RÚV fari 
ekki yfir 10 mínútur á klukkutíma, 
bannað verður að slíta í sundur 
dagskrárliði til að koma að aug-
lýsingum, vöruinnsetning verður 
óheimil í innlendri dagskrárgerð 
og RÚV verður gert að birta gjald-
skrá fyrir auglýsingar á vefnum 
þar sem einnig verða tilgreind 
sértilboð og önnur afsláttarkjör. 
Allar þessar breytingar eru í takt 
við kröfur ESA.   - þsj

Ný lög um RÚV innleiða „viðeigandi ráðstafanir“ sem ESA fór fram á:

Eftirlitsstofnun vill kröfur í lög fyrir marslok

ÚTVARPSSTJÓRI Reiknað er með að 
auglýsingatekjur RÚV dragist saman um 
allt að 200 milljónir króna á ári verði 
frumvarpið að lögum. Páll Magnússon 
er útvarpsstjóri.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KULDARNIR Í KÆNUGARÐI Í Kiev, 
höfuðborg Úkraínu, bar þessi heimilis-
lausa kona poka sína, vel dúðuð í 
vetrarhörkunum sem hafa verið þar 
undanfarið. NORDICPHOTOS/AFP

RÚSSLAND Rússneskum vísinda-
mönnum hefur tekist að bora leið 
niður í stórt stöðuvatn sem hefur 
verið innilokað undir Suður-
skautsísnum í milljónir ára.

Vatnið, sem nefnt er Vostok-

vatn í höfuðið á rússnesku Vostok-
rannsóknarstöðinni, er talið vera 
nærri 16 þúsund ferkílómetrar að 
flatarmáli, eða meira en tvöfalt 
stærra að flatarmáli en Vatnajök-
ull hér á Íslandi.

Yfir vatninu er nærri fjögurra 
kílómetra þykk íshella. Borkjarn-
ar úr íshellunni geta varpað ljósi 
á loftslagssögu síðustu 400 þús-
und ára og rannsóknir á vatn-
inu sjálfu, sem er ferskt vatn en 
ekki saltur sjór, geta leitt í ljós að 
þar leynist lífverur sem mönn-
um hefur til þessa verið ókunn-
ugt um.

Talið er að stöðuvatnið hafi 
verið þarna í 14 milljónir ára en 
að vatnið, sem nú er í þessu stöðu-
vatni, sé um milljón ára gamalt.

Vostok-vatnið er stærst af um 
140 stöðuvötnum sem vitað er um 
undir suðurskautsísnum. Í haust 
ætla breskir vísindamenn að hefja 
boranir niður í Ellsworth-vatn og í 
janúar á næsta ári vonast Banda-
ríkjamenn til að geta hafið boran-
ir niður í Whillans-ísfljótið, sem 
er stórt kerfi fljóta undir ísnum.

 - gb

Bora niður að stóru stöðuvatni á Suðurskautsísnum:

Lokaður heimur opnast

SUÐURSKAUTIÐ Fjórtán milljón ára 
gamalt stöðuvatn leynist djúpt undir 
íshellunni.  NORDICPHOTOS/AFP

Mér finnst hafa orðið 
breyting á viðhorfi 

fólks til sameiginlegrar forsjár.

ANJA CORDES
LÖGFRÆÐINGUR

Í SMÁRALIND Á ýmsu gekk hjá 
íslenskum viðbragðsaðilum í fyrra, en 
ljósmyndasýningin Útkall 2011 stendur 
nú yfir í Smáralind.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MENNING Ljósmyndasýningin 
Útkall 2011 hefur opnað í Smára-
lind, en þar má sjá úrval áhuga-
verðra ljósmynda sem teknar 
hafa verið af störfum hinna ýmsu 
viðbragðsaðila á síðasta ári, til 
dæmis lögreglu, slökkviliðs, 
björgunarsveita og Landhelgis-
gæslu.

Sýningin er í tengslum við 112 
daginn sem haldinn er um allt 
land í dag. Myndirnar á sýning-
unni eru eftir bæði atvinnu- og 
áhugaljósmyndara.

Sýningin stendur til og með 17. 
febrúar.   - þj

112-dagurinn haldinn í dag:

Sýna myndir 
frá útköllum
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Skráðu þig sem aðdáanda Lottó á
facebook.com/lotto.is

Fjórfaldur Lottópottur stefnir í 28 milljónir.
Leyfðu þér smá Lottó!

ÞREYJUM ÞORRANN
MEÐ MILLJÓNUM!



Landsbankinn
heldur áfram

Við höldum áfram að móta Landsbankann í takt við nýja stefnu. Bankinn 

vill vera hreyfi afl  og beita sér af kra� i fyrir uppbyggingu öfl ugs atvinnulífs. 

Haldnir verða fundir um allt land með áherslu á � árfestingar og nýsköpun. 

Við viljum vera opinn banki, ganga lengra í upplýsingagjöf og setjum 

okkur skýr markmið að vera til fyrirmyndar í þjónustu við viðskiptavini.

  2015: Fyrirmynd  2013: Forysta 2012: Uppbygging

Landsbankinn þinn er stefna bankans til 2015

Landsbankinn mun leita uppi arðbær verkefni til að knýja 
áfram hjól atvinnulífsins. Við munum stuðla að aukinni � ár-
festingu, meðal annars með því að leiða saman áhugasama 
� árfesta og ung og upprennandi fyrirtæki. Landsbankinn 
ætlar að vera til fyrirmyndar og veita viðskiptavinum sínum 
framúrskarandi persónulega þjónustu. Við munum styrkja 
fríðindakerfi  okkar, bjóða � ölbreytta valkosti í inn- og 

útlánum og vera áfram leiðandi í þróun netlausna. 
Við sýnum samfélagslega ábyrgð í daglegum störfum okkar, 
sýnum hagkvæmni og skilvirkni í rekstri og á árinu mun 
Landsbankinn ljúka almennu uppgjöri vegna sérstæðra að-
stæðna í skuldamálum heimila og fyrirtækja. Landsbankinn 
heldur áfram að þróast í þágu viðskiptavina, eigenda og 
samfélagsins alls.



lífsins � alla um hlutverk sjóðsins 
og þá möguleika sem blasa við á 
árinu 2012 og forsvarsmenn nokk-
urra fyrirtækja kynna árangursrík 
sprotaverkefni.

Opnu fundirnir eru haldnir til að 
eiga opinskáar samræður við lands-
menn þannig að við getum bætt 
þjónustu okkar enn frekar.

Að loknum erindum verða pall-
borðsumræður með fyrirlesurum 
og stjórnendum bankans.

Átta fundarstaðir

 
 Sauðárkrókur

 Þriðjudagur 14. febrúar kl. 20
 Mælifell

 Fjarðabyggð
 Miðvikudagur 15. febrúar kl. 20
 Safnaðarheimilið Reyðarfi rði 

Opnir fundir um land allt 
 

Landsbankinn heldur átta opna fundi 
í febrúar þar sem � allað verður um 
� árfestingu, nýsköpun og uppbygg-
ingu atvinnulífsins.

Steinþór Pálsson bankastjóri kynnir 
stefnu og áherslur bankans. Einnig 
verður � allað um þjónustu Lands-
bankans við nýsköpunarfyrirtæki. 
Fulltrúar Nýsköpunarsjóðs atvinnu-

 Reykjanesbær
 Fimmtudagur 16. febrúar kl. 20
 Stapi

 Kópavogur
 Mánudagur 20. febrúar kl. 20
 Salurinn 

 Snæfellsbær
 Þriðjudagur 21. febrúar kl. 20
 Félagsheimilið á Klifi  

 Ísa� örður
 Miðvikudagur 22. febrúar kl. 20 
 Edinborgarhúsið 

 Selfoss
 Þriðjudagur 28. febrúar kl. 20 
 Hótel Selfoss 

 Akureyri
 Miðvikudagur 29. febrúar kl. 20
 Menningarhúsið Hof

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Ný stefna kynnt

Við héldum níu fundi víðs 
vegar um landið og á vef 
bank ans er hægt að skoða 
upp tökur frá tveimur 
þeirra. Til gangur fund-
anna var að hlusta e�ir 
við brögð um almenn ings 
við nýrri stefnu bankans 
og framtíðarsýn hans.

Opnir fundir  
haldnir um land allt

Fyrsta loforðið efnt

Þessir fundir með eigend-
um bankans eru fyrsta 
lof orðið sem við efn um 
á aðgerða lista okkar. Við 
kynntum hann í byrjun 
febrúar og er hann að-
gengi legur á vef okkar. 

Við ætlum að takast á  
við skulda vanda heimila 
og fyrir tækja, bæta þjón-
ustu og leggja áherslu  
á samfélagslega ábyrgð  
og gott siðferði. Þjóðin  
á þennan banka og því 
fylgir mikil ábyrgð að  
vera Landsbankinn þinn.

Takk fyrir 
gagnlega og 
góða fundi

Landsbankinn þinn er  
heiti á nýrri stefnu bankans. 
Hann er í eigu þjóðarinnar 
og hefur mikilvægu hlutverki 
að gegna í samfélaginu. 
Landsbankinn hefur breyst 
mikið og mun breytast og 
eflast enn frekar í takt við 
nýja stefnu. Við skiptum ekki 
um nafn heldur hugarfar.

Landsbankinn þakkar góðar móttökur á 
opnum fundum um land allt með nýjum 
stjórnendum. Þar kynntum við nýja stefnu 
bankans og framtíðarsýn. Opinskáar 
umræður á fundunum eru gott veganesti 
fyrir okkur til að efla bankann enn frekar.

Framkvæmdastjórn bankans sat fyrir svörum á fundunum

Steinþór Pálsson bankastjóri á fundinum á Akureyri

780
GESTIR

9
FUNDIR

1
Nr. 1: Opnir fundir með nýjum 
stjórnendum haldnir um land allt

AÐGERÐIR Í TAKT VIÐ NÝJA STEFNU

Opnir fundir Landsbankans um � árfestingu, nýsköpun 
og uppbyggingu atvinnulífsins
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

N
iðurstöður skoðanakönnunar Fréttablaðsins og Stöðvar 
2 um fylgi flokkanna, sem birtust í gær, sýna að mikil 
hreyfing er á kjósendum. Hátt hlutfall óákveðinna – 
sem þó hefur lækkað frá síðustu könnun – sýnir að 
margir hafa litla trú á pólitíkinni almennt og geta ekki 

gert upp hug sinn.
Stóra fréttin er auðvitað 21 prósents fylgi Samstöðu, undir for-

ystu þingmannsins Lilju Mósesdóttur. Flokkurinn nýtur sennilega 
tímasetningar könnunarinnar, nýbúinn að kynna stefnumál sín og 
forystu. Og kjósendur þyrstir klárlega í nýja kosti.

Svipuð stökk í skoðanakönn-
unum hafa sézt áður; Þjóðvaki 
Jóhönnu Sigurðardóttur mældist 
til dæmis með um 20 prósenta 
fylgi fyrir kosningarnar 1995, en 
endaði reyndar í sjö prósentum. 
Og svo er það Bezti flokkurinn, 
sem margir töldu að væri svipuð 
bóla en fékk að lokum þriðjungs-

fylgi í borgarstjórnarkosningum í Reykjavík. Hvað sem er virðist 
geta gerzt í íslenzkri pólitík þessi misserin.

Samstaða virðist að talsverðu leyti taka fylgi sitt af núverandi 
stjórnarflokkum, sem samanlagt fá svipað fylgi og nýja vinstri-
framboðið. Það er óneitanlega umhugsunarvert að eftir þriggja ára 
valdatíð fyrstu hreinræktuðu vinstristjórnarinnar á Íslandi skuli 
vinstrivængurinn enn og aftur vera að klofna upp í smáflokka. Þótt 
fylgi Sjálfstæðisflokksins sé ekki í sömu hæðum og það hefur verið 
í síðustu könnunum getur hann þó sæmilega við unað ef hann fær 
þau 35 prósent sem könnunin spáir honum í næstu kosningum.

Áfram ætti að vera pláss fyrir borgaralegt framboð á miðju 
stjórnmálanna. Björt framtíð undir forystu Guðmundar Steingríms-
sonar fær sex prósenta stuðning í könnuninni og gæti samkvæmt 
því fengið fjóra þingmenn, en er þó áreiðanlega langt frá því að 
fylla gatið sem Samfylking, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn hafa 
skilið eftir á miðjunni.

Ein ástæðan fyrir fylgi Samstöðu gæti verið gylliboð Lilju Móses-
dóttur og félaga, sem vilja láta afskrifa drjúgan skerf af húsnæðis-
lánum allra og láta skattgreiðendur og lífeyrisþega borga. Þau vilja 
líka hækka ríkisútgjöldin, lækka skattana, hækka lífeyrisbætur 
hjá þeim sem þiggja þær í dag og láta framtíðarkynslóðir borga. Ef 
hinir flokkarnir panikkera og bregðast við góðu gengi Samstöðu 
með yfirboðum tekur ekki mörg ár að koma Íslandi í stöðu Grikk-
lands; ríkissjóður á hausnum og efnahagurinn í kaldakoli. Það væri 
óneitanlega óheppileg afleiðing af „endurnýjun stjórnmálanna eftir 
hrun“ sem stundum er talað um.

Lýðskrumið hefur átt upp á pallborðið í öllum flokkum að undan-
förnu. Flest bendir þó til að nýju framboðin, sem eru orðin allnokkur, 
ætli að ganga enn lengra í því en hinir grónu stjórnmálaflokkar. Fái 
þau þriðjung atkvæðanna, eins og könnunin gefur vísbendingu um, 
gæti svo farið að næsta ríkisstjórn yrði stofnuð sem varnarbandalag 
sæmilega ábyrgra stjórnmálaflokka gegn óábyrgri atkvæðakaupa-
stefnu á borð við þá sem hefur sett mörg lönd á hausinn. 

En þá neyðast foringjar gömlu flokkanna líka til að sitja á sér 
í hnútukastinu og svikabrigzlunum sem einkenna stjórnmála-
umræðuna um þessar mundir og byrja að byggja brýr sín á milli.

Niðurstöður skoðanakönnunar sýna að allt 
getur gerzt í íslenzkum stjórnmálum:

Panikk í pólitík

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Ögmundi Jónassyni tókst 
með haldbærum rökum í 
Kastljóssþætti í vikunni 
að sýna fram á yfirborðs-

mennsku í umræðunni um stöðu 
lífeyrissjóðanna. Hann skaut sér 
aðeins undan að svara þeirri spurn-
ingu hvort hann beitti líkri vörn og 
Geir Haarde gegn ákæru meiri-
hluta Alþingis. Málin eru vissulega 
af sömu rót runnin. Af sjálfu leiðir 
að málsvörn aðgætinna manna með 
ábyrgð svipar saman þó að þeir 
hafi ólíka pólitíska sýn.

Lífeyrissjóðirnir hafa verið 
helsta uppspretta sparnaðar í 
landinu. Hann er aftur undirstaða 
í tveimur höfuðkerfum samfélags-
ins: Í velferðarkerfinu og í fjár-
málakerfinu. Hvort sem mönnum 
líkar betur eða verr er óhjákvæmi-

legt að spinna 
þessa ólíku hags-
muni saman. 

Skýrsla rann-
sóknarnefnd-
ar lífeyrissjóð-
anna ber með 
sér að stjórnend-
ur þeirra hafa 
andað að sér 
óheilbrigðu lofti 
í því umhverfi 

sem þeir lifðu og hrærðust í. Þar er 
þó ekki að finna afgerandi vísbend-
ingar um að þeir hafi orðið jafn 
alvarlega sjúkir og stjórnendur 
gömlu bankanna. Það gerir gæfu-
muninn. Þeir þurfa að endurheimta 
traust. En skýrslan kallar á annars 
konar umræðu en um bankana.

Tvennt ræður því að lífeyriskerf-

ið er sterkara hér en víða annars 
staðar. Annars vegar er sú fyrir-
hyggja að spara fyrir lífeyrinum 
og þeim miklu tryggingabótum 
sem sjóðirnir standa undir meðan 
margir aðrir byggja þau réttindi á 
samtíma sköttum og jafnvel lánum. 
Hins vegar er sjálfstæði sjóðanna, 
sem eru óháðir pólitísku áhrifa-
valdi, og jöfn ábyrgð bæði atvinnu-
fyrirtækja og launamanna á stjórn 
þeirra. 

Mesta hættan sem sjóðirnir 
standa andspænis nú er sú að þess-
ar forsendur fyrir kerfinu bresti og 
það verði orðið hluti af ríkissjóði 
og pólitíska stjórnkerfinu innan 
fárra ára. Reyndar bendir flest til 
að þannig fari nema tekið verði í 
taumana. 

Ríkisvæðing er mesta hættan

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Þeir þingmenn sem hæst 
láta um ábyrgðarleysi 
stjórnenda lífeyrissjóð-
anna halda því fram að 

þeir hafi farið óvarlega með því að 
fjárfesta í pappírum eins og hluta-
bréfum sem ekki eru verðtryggð. 
Þetta eru mest sömu þingmennirn-
ir og hrópa sig hása af hneykslan 
yfir því að stjórnendur lífeyrissjóð-
anna skuli ekki samþykkja að falla 
frá verðtryggingu skuldabréfa til 
þess að þeir sem spara megi borga 
fyrir þá sem skulda.

Þessi viðbrögð þingmanna lýsa 
skinhelgi og lýðskrumi. Verst er 

að þingmenn úr röðum allra flokka 
eru undir sömu sök seldir í þessu 
efni. Enginn flokkur stendur leng-
ur heill fyrir ábyrgum viðhorfum 
um framtíðarskipan þessara mála. 

Lífeyrissjóðirnir eiga nú ekki 
annarra kosta völ en fjárfesta í 
skuldabréfum ríkisins og opin-
berum framkvæmdum. Stjórnvöld 
áforma að halda flestum þessara 
framkvæmda utan við bókhald rík-
issjóðs. Ekki hefur verið sýnt fram 
á hvernig ríkissjóður á að afla fjár 
til endurgreiðslu. Eftir fá ár verða 
þessir áhættuhagsmunir orðnir 
svo samtvinnaðir að hætt er við að 

sú freisting að gleypa kerfið verði 
stjórnmálamönnum ómótstæðileg. 
Um leið koma brestir í sjálfar und-
irstöður velferðar og fjármálalífs 
í landinu. Engir þingmenn ræða 
þessa hættu. 

Þær upplýsingar sem dregnar 
eru saman í rannsóknarskýrslunni 
sýna að Ísland má ekki loka sig af 
eins og nú er gert með gjaldeyris-
höftunum. Lífeyrissjóðirnir þrífast 
ekki nema við eigum óhindraðan 
aðgang að stærri fjárfestingamark-
aði. Enginn stjórnmálaflokkur tefl-
ir fram þingmönnum sem ræða 
vandann í þessu samhengi. 

Enginn flokkur er heill

Upp úr hverjum kjafti 
stendur nú krafan um 
að breyta stjórnkerfi 
lífeyrissjóðanna. Það á 

að leysa allan vanda. En í þeirri 
umræðu allri gleyma menn að 
núverandi kerfi byggir á hug-
myndum  sátta, sameiginlegrar  
ábyrgðar á velferðarmálum og 
gagnkvæms skilnings á heilbrigð-
um rekstri fyrirtækja.

Lífeyrissjóðakerfið er ávöxt-
ur af þróun þessara hugmynda í 

kjarasamningum launafólks og 
atvinnufyrirtækja. Stjórnkerfi 
sjóðanna er andstaðan við átaka-
stjórnmál og stéttastríð. Án þess 
hefði óróleiki og ójafnvægi í þjóð-
arbúskapnum verið meira. Það 
byggir á hófsemdarhugsun sem 
stuðlar að jafnvægi.

Þjóðarsáttin fyrir rúmum tutt-
ugu árum var einhver besta efna-
hagsráðstöfun síðari tíma. Hún 
var ekki afráðin á vettvangi 
stjórnmálanna. Hún var ekki 

patentlausn sem varð til upp úr 
þurru. Hún spratt úr þessum jarð-
vegi sem hafði verið lengi í rækt-
un. 

Bankaveikin birtist meðal 
annars í því að á þeim vettvangi 
slitnaði strengur gagnkvæmrar 
félagslegrar ábyrgðar. Er þá mest 
forvörn fólgin í því að slíta þann 
streng hvar sem hann finnst? 
Þingmenn úr röðum allra flokka 
virðast telja það. Ástæða er til að 
vara við kenningum þeirra. 

Gagnkvæm ábyrgð

Ert þú með slæma túrverki?
Þá gætir þú verið með endómetríósu

Samtök kvenna með endómetríósu 
halda aðalfund laugardaginn 18. febrúar kl. 13.00 

DAGSKRÁ
●  Venjuleg aðalfundarstörf
●  Ný lög fyrir samtökin verða lögð fyrir fundinn
●  Farið verður yfir helstu verkefni sem eru á döfinni hjá 

samtökunum á þessu ári
●  Fyrirlestur um endómetríósu/legslímuflakk og ófrjósemi
●  Almennar umræður

FUNDARSTAÐUR
Landspítalinn við Hringbraut 
Gengið er inn um aðaldyr kvennadeildar  
á fyrstu hæð og síðan til hægri. 
NETFANG www.endo.is | PÓSTFANG: endo@endo.is 
FACEBOOK: Samtök kvenna með endómetríósu
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Það er haustið 2016 og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn er aftur 

kominn til Íslands. Í þetta sinn 
var það íslenska ríkið sem ekki 
gat staðið við skuldbindingar 
sínar í erlendri mynt og banka-
kerfið er aftur komið í ógöngur 
eftir snarpa gengisfellingu og 
brostna eignabólu eins og í fyrra 
hruninu árið 2008.

Eftir hrunið árið 2008 hafði 
hagkerfið smám saman jafn-
að sig undir gjaldeyrishöftum. 
Bankarnir höfðu breyst úr því að 
vera innheimtustofnanir, líkt og 
árin 2009 og 2010, í að verða aftur 
útlánsstofnanir 2012. Innlend-
ir og erlendir kröfuhafar höfðu 
fengið hundruð milljarða greidd 
út í krónum. Lífeyrissjóðirnir 
þurftu einnig að fjárfesta miklu 
magni af krónum sem skapaði 
töluverða samkeppni um þær 
traustu eignir sem voru innan 
hagkerfisins og gerði það að verk-
um að eignaverð var í engu sam-
ræmi við sambærilegar eignir í 
nágrannalöndum. Fjármagnshöft-
in, sem Seðlabankinn hafði hald-
ið fast við, gerðu það þannig að 
verkum að öll verð hagkerfisins 
voru bjöguð. 

Verðbólgan var mikil, sökum 
þess að enginn treysti krónunni 
og hún gaf hægt og sígandi eftir, 
en hækkun eignaverðs var ennþá 
meiri. Almenningur reyndi að 
forða eignum sínum frá verð-
bólgubálinu með fjárfestingum 

í alls konar fastafjármunum, 
ekki síst húsnæði. Fasteignaverð 
hafði til dæmis hækkað um 50% 
á 3 árum og lán til framkvæmda 
höfðu margfaldast. Á hápunkti 
bólunnar seldust einbýlishús á 
verði sem aldrei hafði sést áður, 
ekki einu sinni fyrir síðustu 
myntbreytingu 1981 þegar tvö 
núll voru tekin aftan af gjaldmiðl-
inum. Meðalverð einbýlishúsa var 
vel yfir 100 milljónum og Seðla-
bankinn kórónaði óstjórnina í 
peningamálum með því að gefa 
út nýja 10.000 og 20.000 króna 
seðla. Eitt einbýli við Tjörnina 
hafði farið á 400 milljónir króna.

Íslenskt eignafólk hafði einn-
ig beitt ýmsum ráðum til þess 
að flýja mikla skattlagningu og 
koma eignum úr landi og marg-
ir fluttu sjálfir úr landi. Þar sem 
ekki mátti selja krónur fyrir 
alþjóðlega gjaldmiðla reyndu 
menn allt til þess að nálgast 
alþjóðleg verðmæti með öðrum 
hætti. Verk allra íslenskra málara 
sem höfðu alþjóðlegt verðgildi 
voru löngu uppseld. Öll rauðvín 
sem höfðu geymslugildi einn-
ig. Það gekk svo langt að menn 
keyptu skartgripi, fornmuni, 
húsgögn og styttur, sem lítil not 
voru af, til þess eins að losa sig 
við krónurnar.

Ennfremur veikti það hagkerf-

ið að íslensk útflutningsfyrirtæki 
höfðu verið keypt af erlendum 
kröfuhöfum fyrir krónur sem ein 
leið til þess að koma peningum 
úr landi. Arðinum af fyrirtækja-
rekstri var heldur ekki endur-
fjárfest á Íslandi heldur án und-
antekninga reynt að halda honum 
í erlendri mynt. 

Hrunið 2016 vakti upp vondar 
minningar frá því 8 árum fyrr. 
Ríkið hafði vissulega verið með 
stífari reglur á fjármagnsmark-
aði, meira eftirlit og mun meiri 
umsvif, en allt kom fyrir ekki. 
Þegar hagvöxturinn hafði tekið 
við sér vildi enginn skemma þann 

efnahagsbata sem vonast hafði 
verið eftir svo lengi. Þegar loks 
kom að skuldadögum var ljóst að 
kerfið hafði brugðist, sama kerfi 
og brást árið 2008 og hafði verið 
endurreist í lítið breyttri mynd, 
nema hvað að skattar voru hærri, 
eftirlit meira og fjármagnshöft 
sem gerðu það að verkum að 
útlendingar töpuðu nær engu í 
þetta skiptið og íslenskur almenn-
ingur tók á sig allt tapið.

Fyrir hrunið árið 2008 hafði 
Seðlabankinn að miklu leyti 
sloppið við umræðu um ábyrgð 
sína á því að leyfa peningamagni 
í umferð, frá 2003 og fram að 
hruni, að vaxa um fjörutíu pró-
sent að meðaltali á ári og búa til 

aðstæður þar sem erlendir spá-
kaupmenn höfðu ýkt styrk krón-
unnar með gríðarlegum vaxta-
munsviðskiptum. Í hruninu 2016 
var Seðlabankinn aftur í aðalhlut-
verki þar sem hann hafði haldið 
fast við gjaldeyrishöft og mynt 
sem hafði engan trúverðugleika, 
sem leiddi til þess að innstreymi 
erlends gjaldeyris hvarf og því 
engin leið að standa við erlendar 
skuldbindingar.

Við greiðslufallið og eigna-
hrunið 2016 tapaði almenningur 
aftur öllum sínum sparnaði, en 
öfugt við hrunið 2008 hafði ríkið 
líka gengið á lífeyrissjóði lands-
manna. Auk þess að setja á ýmsa 
skatta árin 2009-2011 ákvað ríkið 
í samráði við Seðlabankann árið 
2012 að neyða lífeyrissjóðina til 
að afhenda erlendar eignir sínar 
í skiptum fyrir ríkisskuldabréf 
í krónum, sem ekki mátti selja. 
Þessi skipti voru til þess að geta 
endurgreitt erlendum kröfu-
höfum að fullu, sem höfðu lánað 
glannalega til íslensku bankanna, 
orkufyrirtækja og sveitarfélaga 
árin 2005-2008. Seðlabankinn 
hafði í sama tilgangi fengið ríkið 
til þess að taka öll lán sem það gat 
til þess að byggja upp gjaldeyris-
forða. Flestir erlendu kröfuhaf-
arnir sem borið höfðu sína ábyrgð 
á fyrra hruninu komust á tíma-
bilinu með sitt úr landi en eftir 
stóð ríkisskuldin í erlendri mynt 
sem íslenska ríkið gat á endanum 
ekki staðið við. Íslenskur almenn-
ingur sat eftir með tapið, skatt-
píndur og lokaður inni í höftum.

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
kom aftur til landsins haustið 
2016, afnam höftin, sem skapað 
höfðu eignabóluna og sagði að 
það væri fullreynt með að Ísland 

hefði forræði yfir sínum peninga-
málum. Ísland þyrfti að afsala 
sér stjórn peningamála, taka 
upp alþjóðlegan gjaldmiðil, líkt 
og hvert einasta ríki heims sem 
telur færri en milljón íbúa hefur 
gert. Gjaldeyrishöftin höfðu 
einangrað Ísland frá umheim-
inum með tilliti til viðskipta og 
fjárfestinga. Margir óskuðu að 
Íslendingar hefðu horfst í augu 
við staðreyndir árið 2012 í stað 
þess að leyfa ójafnvæginu enn og 
aftur að grafa um sig í hagkerf-
inu með skelfilegum afleiðingum. 
Starfstímabil sérstaks saksókn-
ara var framlengt en í þetta sinn 
var ekki hjá því komist að stofna 
rannsóknarnefnd til að fara yfir 
starfsemi Seðlabanka Íslands.

Ofangreind lýsing er ein af 
þeim sviðsmyndum sem Ísland 
getur stefnt inn í við núver-
andi kerfi, stefnu ríkisstjórn-
ar og Seðlabanka. Það er því 
miður óskhyggja að treysta á að 
innganga í Evrópusambandið 
bjargi Íslendingum. Óháð þeirri 
umsókn verður að breyta frá 
rangri stefnu er getur enn á ný 
byggt upp ójafnvægi sem á end-
anum leiðir til skelfilegra afleið-
inga fyrir hagkerfið eins og við 
höfum því miður áður reynt. Til 
þess að koma í veg fyrir að sú 
sviðsmynd sem hér er lýst gangi 
eftir þurfum við að horfast í augu 
við staðreyndir og marka nýja 
stefnu. 

Í næstu grein minni legg ég 
fram hugmynd að annarri stefnu 
fyrir Ísland sem er til þess fallin 
að koma í veg fyrir ofangreinda 
sviðsmynd. Stefnu sem gerir 
Íslandi kleift að byggja hagkerfið 
upp að nýju á eigin forsendum og 
án utanaðkomandi hjálpar. 

Við greiðslufallið og eignahrunið 2016 
tapaði almenningur aftur öllum sínum 
sparnaði, en öfugt við hrunið 2008 hafði 

ríkið líka gengið á lífeyrissjóði landsmanna.

Hrunið 2016
Fjármál

Heiðar Guðjónsson
hagfræðingur

1 króna fyrir barnið

flugfelag.is  |  570 3030

aðra leiðina + 1.400 kr. 14. – 29. febrúar 2012
(flugvallarskattur)

Þetta einstaka tilboðsfargjald 
 er bókanlegt  frá kl. 10:00, 13. febrúar 2012
 gildir til allra áfangastaða Flugfélags Íslands innanlands
 er fyrir börn, 2 –11 ára, í fylgd með fullorðnum og í sömu bókun
 býðst eingöngu þegar bókað er á netinu, www.flugfelag.is
  ferðatímabil 14. – 29. febrúar 2012
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Lítið fylgi fjórflokksins
Þegar búið er að draga frá hina 
óákveðnu, er fylgi flokkanna 
helmingi minna en af er látið í 
skoðanakönnunum. Sjálfstæðis-
flokkurinn er aðeins með 20% 
fylgi, Lilja með 12%, Framsókn 
með 7%, Samfylkingin með 6%, 
Vinstri grænir með 5% og Guð-
mundur með 4%. Ótalin eru þá 
47% spurðra, sem neita að svara, 
hafa ekki gert upp hug sinn. Að 
einhverju leyti munu þau atkvæði 
falla á fjórflokkinn. Komi fleiri 
bitastæð framboð til skjalanna, 
má þó búast við, að þau taki 
meira af hinum óákveðnu en 
fjórflokkurinn tekur. Enn er til 
dæmis pláss fyrir flokk fólks úr 
stjórnlagaráði, sem mundi gera 
mest rusk.
Jónas Kristjánsson
www.jonas.is

Skemmtileg rökleysa 
Ég hef svo sem ekki miklar skoð-
anir á hver verður biskup, vona 
samt að sá sem nær kjöri verði 
viðræðugóður og sýni öðrum lífs-
skoðunum skilning.

En ég get ekki gert að því 
að hafa gaman af skrýtnum 
ummælum í kosningabaráttu 
biskupsefnanna.

Ég heyrði viðtal við fram-
bjóðanda um daginn sem sagði 
að kirkjan ætti ekki að sætta sig 
við hjónaband samkynhneigðra 
vegna þess að Jesú hafi ekki sagt 
að þau væru í lagi.

Þetta eru nokkuð skemmtileg 
rök.

Með sömu rökum má halda 
fram að allt sem Jesú tilgreindi 
ekki sérstaklega sé þar af 
leiðandi ekki í lagi. Kirkjan þarf 
þá að leggjast gegn skilnaði (ef 
minnið svíkur mig ekki), jafnrétti 
kynjanna (aftur með fyrirvara um 
minni og Google-leti),  það hlýtur 
að vera rangt að keyra bíl og það 
er væntanlega bannað að fara í 
annað bað en fótabað.
Valgarður Guðjónsson
http://blog.eyjan.is/valgardur/
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Það er dapurleg staðreynd að 
fjöldi barna í heiminum í 

dag verður fyrir kynferðislegu 
ofbeldi, þ.m.t. á Íslandi. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Evrópu-
ráðinu benda rannsóknir til þess 
að eitt af hverjum fimm börnum 
verði fyrir kynferðislegri áreitni 
eða kynferðislegu ofbeldi á æsku-
árum sínum. Hér er um að ræða 
svívirðilega glæpi sem hafa í för 
með sér líkamlegar og andlegar 
þjáningar fyrir börnin sem fyrir 
þeim verða. 

Afleiðingarnar eru öryggisleysi 
og skömm, sem því miður fylgir 
enn þolendum kynferðisbrota en 
ætti með réttu aðeins heima hjá 
þeim sem ofbeldinu beita. Brotin 
fela í sér grófustu tegund mann-
réttindabrota sem ekki má láta 
kyrr liggja. Sem betur fer hefur 
þagnarmúrinn kringum þessa 
glæpi hrunið smátt og smátt á síð-
ustu áratugum. Það er þó ekki nóg 
að þolendur geti sagt frá, heldur 
verður samfélagið að vera vel 
vopnað í baráttunni gegn þessum 
hroðaverkum. 

Sögulegur samningur
Hlutur Íslands má ekki liggja 
eftir í að uppræta ofbeldi gegn 
börnum. Fyrir skömmu lögðum 
við því fram tillögu á Alþingi 
þar sem lagt var til að Íslend-
ingar fullgiltu mikilvægan Evr-
ópuráðssamning um vernd barna 
gegn kynferðislegri misneytingu 
og misnotkun og um leið frum-
varp að lagabreytingum til að 
tryggja framkvæmd samnings-
ins. Samningurinn, sem kenndur 
er við Lanzarote, var gerður árið 
2007. Tilgangurinn með honum er 
þríþættur: 

Í fyrsta lagi er markmiðið að 
koma í veg fyrir og berjast gegn 
kynferðislegri misneytingu og 
kynferðislegri misnotkun á börn-
um. Í öðru lagi að vernda réttindi 
barna sem verða fyrir kynferðis-
legu ofbeldi. Síðast en ekki síst er 
ætlunin að efla samstarf í barátt-
unni gegn kynferðislegum glæp-
um gegn börnum hjá hverri þjóð 
og á alþjóðavettvangi.  

Samningurinn er mjög yfir-
gripsmikill og markar tímamót. 
Með honum bindast ríki böndum 
í baráttunni gegn ofbeldi gegn 
börnum en sú barátta getur ekki 
verið bundin við landamæri. Ekki 
er þó einvörðungu kveðið á um 
hvaða háttsemi skuli teljast refsi-
verð heldur fjallar samningurinn 
einnig um forvarnir, stuðning 
fyrir börn sem hafa orðið fyrir 
kynferðisofbeldi og meðferð kyn-
ferðisbrotamanna. 

Ofbeldi um spjallrásir
Samningurinn leggur þannig 
til leiðir til þess að berjast gegn 
kynferðislegu ofbeldi gegn börn-
um í hefðbundnum skilningi en 
einnig gegn barnavændi, barna-
klámi og ferðaþjónustu sem bein-
ist að kynferðislegri misnotkun 
barna. Hann skapar enn fremur 
grundvöll til að sporna við því 
þegar fullorðnir einstaklingar 
falast af ásettu ráði eftir börnum 
t.d. á spjallrásum í kynferðisleg-
um tilgangi eða láta börn vísvit-
andi verða vitni að kynferðislegri 
misnotkun eða kynferðislegum 
athöfnum.

Samningurinn er hinn fyrsti 
þar sem sett er fram krafa um að 
sett verði í refsilög ákvæði gegn 
misnotkun barna í ýmsum mynd-
um, þ.m.t. þegar slík misnotkun á 
sér stað inni á heimili barns eða 
innan fjölskyldu þess. Hann legg-

ur áherslu á forvarnir og að menn, 
sem óttast að þeir geti framið eitt-
hvert þeirra brota sem lýst eru 
refsiverð samkvæmt samningn-
um, geti leitað sér aðstoðar til 
þess að koma í veg fyrir það. Sú 
skylda er lögð á herðar aðildar-
ríkjanna að standa að vitundar-
vakningu um réttindi barna og 
hvað bendi til þess að barn geti 
verið þolandi ofbeldis. Jafnframt 
gerir hann ráð fyrir fræðslu fyrir 
börnin sjálf. 

Refsilögsaga nær til útlanda
Samningurinn hefur enn fremur 

að geyma ákvæði varðandi nýja 
tegund ofbeldis eins og kynferð-
islega misneytingu og misnotkun 

barna fyrir tilstilli upplýsinga- og 
samskiptatækni en því hafa aðrir 
alþjóðasamningar ekki tekið á. 
Hann tekur einnig á framsækinn 

hátt á því ógnvænlega vandamáli 
sem ferðaþjónusta tengd misnotk-
un barna er með því að kveða á 

um að hver samningsaðili skuli 
fella undir refsilögsögu sína öll 
brot sem framin eru erlendis af 
ríkisborgara hans, eða einstak-

lingi sem hefur fasta búsetu á 
yfirráðasvæði hans – jafnvel 
þótt brotið sé ekki refsivert sam-
kvæmt lögum þess ríkis þar sem 
brotið er framið. 

Það er mjög brýnt að laga-
rammi ríkja sé þannig gerður að 
hann veiti börnum eins ríka vernd 
og hugsanlega er unnt. Í því tilliti 
getur alþjóðasamstarf haft veiga-
mikil áhrif. 

Samningurinn sem hér um 
ræðir sker upp herör gegn kyn-
ferðislegu ofbeldi gegn börnum 
og íslensk stjórnvöld láta ekki sitt 
eftir liggja. 

Sem betur fer hefur þagnarmúrinn 
kringum þessa glæpi hrunið smátt og 
smátt á síðustu áratugum.

Vernd barna gegn kynferðislegum glæpum
Kynferðislegt 
ofbeldi

Össur 
Skarphéðinsson
utanríkisráðherra

Ögmundur 
Jónasson
innanríkisráðherra

arionbanki.is – 444 7000

Fræðslufundir og námskeið Arion banka

Fjármálafræðsla fyrir þig
Arion banki beitir sér fyrir bættu fjármálalæsi og hefur bankinn staðið að fjölda námskeiða sem 
þúsundir viðskiptavina hafa sótt sér að kostnaðarlausu.

Námskeið  í  febrúar

Meniga         Þriðjudagur, 14. febrúar       Háskólinn í Reykjavík
SMART markmið í fjármálum Fimmtudagur, 16. febrúar    Borgartún 19
Meniga     Fimmtudagur, 23. febrúar    Verkmenntaskólinn á Akureyri
Greiðslur úr lífeyrissparnaði  Þriðjudagur, 28. febrúar        Borgartún 19  

Nánari upplýsingar og skráning á arionbanki.is eða í síma 444 7000.
 

Hvaða fjármálafræðslu vilt þú fá?
Sendu okkur ábendingu um það hvaða fjármálafræðslu þú vilt fá á arionbanki.is/fraedsla

Arion banki er aðalbakhjarl Stofnunar um fjármálalæsi.



Bodrum
í Tyrklandi frá 126.900 kr.íí TT

Tenerife

frá 102.600 kr.
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Sumar
KYNNTU ÞÉR ÆVINTÝRALEGAR 
FERÐIR OG GLÆSILEGA 
GISTIMÖGULEIKA SUMARSINS

Bókaðu beint á heimsferdir.is

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í 
fjölskyldu herbergi  á Hotel Bitez Garden Life Hotel & Suites 
22. maí í 10 nætur. 

Netverð á mann m.v. 2 fullorðna  í herbergi kr. 145.900.

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.– allt innifalið

– allt innifalið

20 ÁRA
HEIMSFERÐIR

1992-2012

20.000 kr. afmælisafsláttur 
af fyrstu 300 sætunum: 

valdir gististaðir, ákveðnar dagsetningar.
 – fyrstur kemur fyrstur fær!

OPIÐ Í DAG!

Við fögnum 20 ára afmæli 

Heimsferða og útgáfu 

sumarbæklings – opið í dag frá 

kl. 12-16

Ekkert bókunargjald á skrifstofu 

til og með 15. feb.



frá 135.900 kr.

frá 98.900 kr. 

Costa del Sol

borgarferða
Glæsilegt úrval

 Barcelona
 Prag
 Búdapest

 Sevilla
 Ljubljana
 Róm

sérferða
Glæsilegt úrval

 Á bökkum Gardavatnsins
 Ítalía – Cinque Terre
 Gönguferðir á Tenerife
 Dresden
 Vínarborg og Györ
 Vorið á Madeira

Mallorca 

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.

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. 

 Ævintýri í Marokkó
 Á rómantískum slóðum                   

   Bretlands
 Töfrar Tyrklands
 Perlur Tyrklands 
 Sumar við Gardavatnið 
 Puglia á Ítalíu 
 Barbados
 Kúba
 Aðventuferðir til Heidelberg 

 Golfferðir
 Glæsisiglingar

– allt innifalið

– allt innifalið í 2 vikur

Benidorm Alicante

Billund

Kanarí
Stökktu til Kanarí

frá kr. 89.900 – í viku 
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2  börn, 2-11 ára, 
í íbúð með einu svefnherbergi. 

Netverð m.v. 2 fullorðna í íbúð kr. 104.900 á mann. 22. maí í viku.

frá kr. 19.900 
Flugsæti á mann aðra leiðina á völdum 
dagsetningum.

frá kr. 13.900 
Flugsæti á mann aðra leiðina á völdum 
dagsetningum.

frá kr. 89.900 
m.v. tvo fullorðna í viku.

21. eða 28. febrúar í eina eða tvær vikur. 
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Fimmtudaginn 12. jan. sl. varð 
áhugaverð uppákoma í bæjar-

ráði Kópavogs. Þá ákvað bæjar-
ráð að hafna erindi Leikskóla-
nefndar með 4 atkvæðum gegn 
1. Formaður (S) og varaformað-
ur bæjarráðs (VG) ákváðu án 
samráðs við meirihluta sinn í 
bæjarstjórn að sameinast minni-
hlutanum (D) og hafna erindi frá 
meirihlutanum sem á 3 fulltrúa í 
Leikskólanefnd, formaður er frá 
VG og Sjálfstæðisflokkur á þar 
tvo fulltrúa.

Nefndin samþykkti á fundi 
sínum erindi til bæjarráðs sem 
varðar vinnutilhögun við inn-
leiðingu námsskrár á yngsta 
skólastiginu. Sjálfstæðismenn í 
bæjarráði, Gunnar Birgisson og 
Ármann Kr. Ólafsson, voru hins 
vegar mótfallnir erindinu og bók-
uðu sérstaklega um það í fundar-
gerð bæjarráðs.

Þá kemur að hinu áhugaverða í 
þessari uppákomu. Oddviti Sam-
fylkingar og formaður bæjar-
ráðs, Guðríður Arnardóttir, og 
fulltrúi Vinstri grænna, vara-
formaður bæjarráðs, Ólafur 
Þór Gunnarsson, ganga skyndi-
lega til liðs við minnihluta bæj-
arráðs, búa til meirihluta með 

Sjálfstæðis flokknum um þetta 
einstaka mál og skilja fulltrúa 
NæstBestaFlokksins, þann sem 
þetta ritar, eftir einan í minni-
hluta; þar sem mér virtist erindið 
vera ódýrasti og skynsamlegasti 
kosturinn í stöðunni ákvað ég að 
samþykkja það.

Uppákoma af þessu tagi er 
nokkuð sérstök en þó ekki eins-
dæmi. Nokkrum sinnum hefur 
meirihluti bæjarráðs hafnað 
afgreiðslu úr nefnd frá sínum 
eigin meirihluta. Undirritað-
ur hefur þó aldrei stundað slík 
vinnubrögð. Það má samt telj-
ast einstakt að meirihluti verði 
að minnihluta með svo afgerandi 
hætti.

Þegar fundargerð bæjarráðs 
frá 12/1 var tekin til afgreiðslu 
í bæjarstjórn 24/1 ákvað fundur-
inn eftir fortölur fundarmanna 
að vísa málinu aftur til bæjar-
ráðs. Töldu þá oddviti Samfylk-
ingar og Vinstri grænna að um 
misskilning hefði verið að ræða, 
báru fyrir sig þekkingar- og 
reynsluleysi, lögðu til að úr yrði 
bætt og málið tekið aftur fyrir. 
Meirihlutinn kom til sjálfs sín og 
hætti að vera í meirihluta með 
minnihlutanum og minnihlutinn, 
Sjálfstæðisflokkurinn, varð aftur 
að minnihluta og ákvað í þetta 
sinn að hafa ekki skoðun á mál-
inu lengur og sat hjá. Niðurstaða 
er ekki fengin í erindi Leikskóla-
nefndar nú fjórum vikum frá því 
erindið var lagt fram. Skilvirk 
stjórnsýsla. 

Meirihlutinn ræður, sagði mað-
urinn og konan. Það er ábyrgð 

okkar og skylda að mynda starf-
hæfan meirihluta í bæjarstjórn, 
gott og vel, en þegar vinnubrögð-
in eru á þessa lund veltir maður 
því fyrir sér hvort það sé yfirleitt 
hægt eða nauðsynlegt.

Uppákoman í bæjarráði 12/1 
var ekki eina óvenjulega upp-
ákoman þann daginn. Það kann 
að vera tilviljun en sama dag 
boðar formaður bæjarráðs, Guð-
ríður Arnardóttir, fulltrúa meiri-
hlutans á fund með skömmum 
fyrirvara. 

Þar tilkynnti hún að Samfylk-
ingin styddi ekki lengur bæjar-
stjórann og undir þetta tók odd-
viti Vinstri grænna. Þá var 
stungið upp á því að Guðríður 
Arnardóttir tæki við starfi bæj-
arstjóra. Málefni bæjarstjórans í 
þessu samhengi höfðu ekki verið 
rædd síðan í september á síðasta 
ári og þá tók oddviti Samfylking-
ar af allan vafa um það að hann 
sæktist ekki eftir þessu embætti, 
þannig að þetta voru sannarlega 
óvænt tíðindi. Mér var nokkur 
vandi á höndum. Ef ég styddi 
ekki þessa ákvörðun væri sjálf-

hætt fyrir mig í meirihlutasam-
starfinu. Eftir nokkra umræðu 
óskaði ég eftir því að fá að ræða 
við mitt samstarfsfólk í Næst-
BestaFlokknum áður en endan-
legar ákvarðanir yrðu teknar.

Næsti fundur meirihlutans 
var ákveðinn sunnudaginn 15. 
jan. Ákvörðun Samfylkingar og 
Vinstri grænna lá hins vegar 
fyrir og varð ekki haggað. Bæj-
arstjórinn naut ekki stuðnings 
þeirra og því ljóst að ekki var 
meirihluti fyrir því að hann héldi 

áfram störfum. Það sem hins 
vegar var ekki tekin ákvörðun 
um, var hvernig skyldi að þessu 
staðið. Það sem gerist síðan í 
framhaldinu vil ég kalla hreint 
klúður sem Guðríður Arnardótt-
ir, oddviti Samfylkingar, og Ólaf-
ur Þór Gunnarsson, fulltrúi VG, 
bera fulla ábyrgð á. Þau höfðu 
frumkvæðið og sáu um fram-
kvæmdina.

Það ber heldur ekki gott vitni 
um samstöðu innan meirihlutans 
þegar einum fulltrúa af sex er 
haldið utan við stórar ákvarðana-
tökur um leið og lagt er á ráðin 

að losna við þann hinn sama úr 
meirihlutasamstarfinu. Undirrit-
aður lítur ekki svo á að hann hafi 
„sprengt“ meirihlutann. Þetta var 
sjálfsíkveikja sem fulltrúar Sam-
fylkingar og Vinstri grænna bera 
fyrst og fremst ábyrgð á.

Þetta er nú rakið hér í stuttu 
máli til að benda á ótvíræða galla 
hins svokallaða meirihlutafyrir-
komulags í bæjarstjórn. Mun vit-
legra er að vinna að undirbúningi 
mála á samstarfsvettvangi allra 
flokka og síðan þegar kemur að 

afgreiðslu mála getur hver og 
einn bæjarfulltrúi tekið skyn-
samlega og upplýsta ákvörðun 
og greitt atkvæði í ljósi þess. Því 
fylgir töluverð vinna og ábyrgð að 
gegna trúnaðarstörfum fyrir sitt 
sveitarfélag. Eðlilegast þætti mér 
að deila þeirri ábyrgð til allra 
þeirra framboða sem hljóta kjör. 
Vald bæjarfulltrúa kemur frá 
fólkinu, íbúum bæjarins. Þeirra 
ábyrgð og skylda er að vinna af 
heilindum fyrir fólkið. Þeir verða 
að setja hagsmuni einstaklinga 
og flokka til hliðar og axla þá 
ábyrgð sem þeir eru kjörnir til.

Meirihlutinn ræður
Stjórnmál

Hjálmar 
Hjálmarsson
fulltrúi Næstbesta 
flokksins og forseti 
bæjarstjórnar í 
Kópavogi

Það ber heldur ekki gott vitni um samstöðu innan meirihlutans þegar 
einum fulltrúa af sex er haldið utan við stórar ákvarðanatökur um leið 
og lagt er á ráðin að losna við þann hinn sama úr meirihlutasamstarfinu. 

Undirritaður lítur ekki svo á að hann hafi „sprengt“ meirihlutann. Þetta var sjálfs-
íkveikja sem fulltrúar Samfylkingar og Vinstri grænna bera fyrst og fremst ábyrgð á.

-kr.900.verðlækkun
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Að gifta sig er hamingja en að 
skilja er óhamingja. Eða hvað?

Kannski er þetta frekar ein-
hvern veginn svona: Að gifta sig 
er yfirleitt hamingja en að skilja 
er alltaf erfitt. Hjónaskilnaðir 
eru ekki allir óhamingjusamir þó 
þeir séu alltaf erfiðir. Oft þýðir 
skilnaður betra líf, betri líðan 
fyrir flest eða öll í umhverfi pars-
ins sem skilur.

Börn sem eiga fráskilda for-
eldra eru ekki öll óhamingjusöm. 
Ætli þeim líði ekki jafn misjafn-
lega og börnum giftra foreldra 
eða foreldra í sambúð? Rannsókn-
ir sem gerðar hafa verið á líðan 
barna sem eiga fráskilda foreldra 
hafa sýnt að börnunum líður yfir-
leitt mun betur eftir skilnaðinn 
en með foreldrum sem ekki líður 
vel saman. Það segir sig reyndar 
sjálft.

Að þessu sögðu verð ég að segja 
að það að tala um að börn komi 
frá „brotnu heimili“ eða „brot-
inni fjölskyldu“ vegna þess að 
foreldrar þeirra hafa skilið er í 
besta falli virðingarleysi og allt-
af niðrandi.

Við vitum að það sem brotnar 
er sjaldan hægt að líma, ef það 
gengur þá sjást sprungurnar 

yfirleitt vel og hluturinn verður 
aldrei jafn góður og fallegur og 
áður. Er ekki svolítið sérkennilegt 
að líkja heimili og fjölskyldum 
nær helmings allra barna, í það 
minnsta, við brotinn hlut?

Það sem er brotið er ekki gott. 
Og ef við segjum að barn komi frá 
brotnu heimili eða brotnum bak-
grunni þá gerum við lítið úr fyrstu 
árum þessarar manneskju. Við 
dæmum auk þess með því fram-
tíðarmöguleika barnsins.

Ég sting upp á því að við, árið 
2012, hættum að tala um brotin 
heimili og setjum ekkert í staðinn. 
Barn getur átt fráskilda foreldra 
en það þarf ekki að þýða að heim-
ili þess hafi brotnað. Það beygðist 
sjálfsagt eitthvað og beyglaðist 
kannski en þannig er lífið. Svolítið 
beyglað og aldrei fullkomið. Ég tel 
að virðingarverðast sé að hætta að 
alhæfa og tala frekar um að for-
eldrar hafi skilið en ekki leggja 
meiri skilning í það en nauðsyn-
legt er. Skilnaður þýðir ekki enda-
lok heimsins. Skilnaður getur jafn-
vel þýtt nýtt og betra líf.

Að gifta sig er yfirleitt ham-
ingja en að skilja er alltaf erfitt. 
Við erum alin upp við ævintýra-
leg endalok, eigum að lifa ham-
ingjusöm til æviloka en ekki bara 
í 12 ár, 20 ár eða 3 ár, skilja þá og 
gifta okkur kannski aftur síðar. 
Eða ekki. 

Í prestsþjónustu minni hitti 
ég mikið af fólki sem stendur 
frammi fyrir skilnaði. Algengt 
er að fólk komi seint í ráðgjöf og 

lítið sé hægt að gera á þeim tíma 
til þess að laga sambandið/hjóna-
bandið. Þegar svo er byggir ráð-
gjöfin að miklu leyti á því að leið-
beina fólki varðandi skilnaðinn, 
jafnt um praktísk atriði sem og 
úrvinnslu tilfinninga.

Merkilega lítið hefur verið 
rannsakað hvernig fólki sem 
gengur í gegnum hjónaskiln-
að gengur að vinna úr tilfinn-
ingunum, sorginni sem honum 
fylgir. Sorgin sem fólk finnur 
fyrir er ekki ósvipuð þeirri sem 
fólk gengur í gegnum þegar það 
missir maka sem á við hvort sem 
viðkomandi vildi skilja eða ekki. 
Sorgin getur síðan verið misjafn-
lega djúp.

Prestar og djáknar hafa mikla 
þjálfun í að vinna með fólki í 
sorg og sorgarhópar í kirkjum 
hafa reynst vel í kjölfar ástvina-
missis. Nú eru einhverjir söfn-
uðir farnir að nýta sér þessa 
reynslu við úrvinnslu tilfinn-
inga er tengjast hjónaskilnuð-
um. Sjálfstyrkingarhópar fyrir 
fólk sem hefur skilið hafa reynst 
vel. Þessi hópur er stór og lítið 
hefur verið í boði fyrir hann. Það 
er engin útför eða erfidrykkja 
eftir hjónaskilnað. Fólk sendir 
hinum fráskildu hvorki samúðar-
kort né blóm. Þrátt fyrir að nú sé 
árið 2012 erum við enn tilbúin til 
þess að líta á hjónaskilnaði sem 
okkar verstu mistök og þegjum 
þá reynslu helst í hel. Við áttum 
jú að lifa saman hamingjusöm til 
æviloka.

Brotin fjölskylda eða betra líf?

Tilraunir sveitarfélaga til að 
treysta fjárhagsstöðu sína og 

draga úr útgjöldum hafa falist í 
fækkun skóla, sameiningu skóla, 
niðurskurði til skólamála, mynd-
un nýrra skóla með samfléttingu 
á grunn-, leik- og tónskólum og 
fækkun starfsfólks í grunnskól-
um landsins. Skólarnir hafa þurft 
að taka á sig stærstan hluta þess 
niðurskurðar sem sveitarfélögin 
hafa stýrt. Nú er komið að sárs-
aukamörkum, sveitarfélögum 
landsins mun verða ljóst að skól-
arnir geta naumast starfað með 
þann litla stuðning sem þau fá frá 
sveitarfélögunum. 

Forsenda skólastarfs verður og 
er alltaf starfsfólkið og á því hvíl-
ir mikil ábyrgð nú þegar sveitar-
félögin hafa svelt skólana nær 
viðstöðulaust í fjögur ár. Fjár-
magn til skólamála þarf að aukast 
verulega svo skólarnir nái að upp-
fylla skyldur sínar samkvæmt 
lögum og reglugerðum og kröfum 
samfélagsins í dag til skólanna. 
Smám saman mun skólastarf-
ið og starfsfólk skólanna snúa 
vörn í sókn. Reiði fólksins mun 
ná hámarki vegna þess ömurlega 
hugarfars sem sveitarfélög hafa 
gagnvart skólum, nemendum og 
menntun þeirra.

Von skóla í dag er tormelt því 
sveitarfélögin eru ekki hætt nið-
urskurði, þau finna sífellt nýjar 
og sársaukafyllri leiðir til að ná 
fram sætum hagnaði í fjárhags-
uppgjöri mánaðarins. 

Nú geta skólarnir ekki tekið á 
sig meiri niðurskurð og sveitarfé-
lög landsins verða að finna leiðir 
til að fjármagna skólastarfið og 
smám saman styrkja menntun í 
samfélaginu. 

Ýmislegt neikvætt hefur verið 
sagt um ungmenni okkar og 
æsku landsins. Þessi umræða 
hefur oftar en ekki komið frá 
menntafólki sem sakar skólana 
um ófaglegt starf, getuleysi og 
vanhæft starfsfólk. Skólafólk 
er orðið langþreytt á fjandskap 
háskólamenntaðs fólks á störfum 
þeirra og skólastarfi í landinu. 
Umræða um skólana í landinu 
þarf að vera uppbyggileg og for-
dómalaus. Menntað háskólafólk á 
ekki að leyfa sér niðurrif grunn-
skólastarfs með orðum sínum og 
athöfnum vegna sinnuleysis sveit-
arfélaga. Umræðan nú í dag þarf 
að beinast að hlutverki og ábyrgð 
sveitarfélaga gagnvart mennt-
un barnanna okkar. Sveitarfélög 
taka ómarkviss og vanhugsuð 
niðurskurðarskref undir gáleys-
islegu skjalli menntamannanna 
og háskólasamfélagsins.

Margt verður að breytast og 
það verður að setja fjármagn í 
menntun barnanna okkar. Það 
verður að gera skólana mikil-
væga og sjá til þess að þeir geti 
uppfyllt kröfur nútímasamfélags 
um menntun.

Menntun má tæta
Samfélagsmál

Guðrún 
Karlsdóttir
prestur

Menntamál

Brynja Dís 
Björnsdóttir
móðir barns í 
grunnskóla

.000!
Vertu í hópi þeirra bestu. Hönnun Ford er 
gegnheil og tekur mið af þér og þínum,  

allri fjölskyldunni - stórum sem smáum. Spyrðu 
um fyrirmyndarþjónustu Brimborgar. Nýttu þér 
Þorratilboðið: seldu okkur gamla bílinn þinn og 

kauptu Ford Kuga Titanium S AWD.  
Veldu Ford. Komdu í Brimborg í dag. 

skoðaðu
Þorratilboðið

Opið 12-16
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B
rjóstastækkanir hafa verið 
vinsælar meðal kvenna í 
hinum vestræna heimi í 
hálfa öld. Á hverju ári láta 
hátt í þúsund íslenskar konur 
stækka á sér brjóstin í fegr-

unarskyni og svo virðist sem fjöldinn hafi 
farið hækkandi á síðustu árum. Ekki þarf 
að hafa orð á því mikla umstangi sem 
hefur orðið á síðustu vikum í kringum 
PIP-sílikonmálið svokallaða, en nú bíða 
hundruð kvenna eftir að gallaðir brjósta-
púðar verði fjarlægðir úr líkama þeirra á 
kostnað ríkisins.

Knútur Björnsson framkvæmdi fyrstu 
brjóstastækkunina í fegrunarskyni hér 
á landi. Það var á Landspítalanum árið 
1967. Hann lét af störfum sem lýtalæknir 
fyrir tólf árum, en fylgist enn náið með 
umræðunni í samfélaginu og þá sér í lagi 
því sem hefur átt sér stað í kringum PIP-
brjóstapúðana. 

Knútur er fæddur árið 1930 og fékk 
almennt lækningaleyfi á Íslandi árið 1962. 
Snemma á ferlinum ákvað hann að gerast 
lýtalæknir og fluttist til Malmö í Svíþjóð 
þremur árum síðar til að hefja nám við 
lýtalækningadeild ríkissjúkrahússins í 
borginni. 

Brjóstastækkunaraðgerðirnar sem 
gerðar voru á spítalanum voru töluvert 
tilraunakenndari á þessum árum en þær 
eru í dag, að sögn Knúts. 

„Þetta var öðruvísi þegar ég var að 
byrja. Þá tókum við stóran bita úr rass-
kinninni á konunum, þar sem rassinn 
mætir lærinu, og settum í brjóstin. Við 
gerðum þannig aðgerðir á þó nokkrum 
konum. Það leit vel út til að byrja með, en 
fór hins vegar í hálfgerða vitleysu og velt-
ist eitthvað til. Brjóstin aflöguðust og urðu 
skrýtin í laginu þegar frá leið, svo við 
þurftum að taka allt út. Þá reyndum við 
að nota Ivalone-svamp. Það var sérstakur 
svampur sem við fengum sendan í kubbum 
og snyrtum til þar til manni fannst hann 
líta út eins og brjóstafylling. Úr urðu voða 
fín brjóst til að byrja með, en svo fór að 
verða bölvað vesen í kringum þetta. Það 
komu göt og það fór að vessa út úr þessu, 
svo við ákváðum að hætta að nota svamp-
ana,“ segir Knútur.

Hann segir að þetta hafi allt reynst 
frekar mislukkað þegar frá leið og það 
hafi ekki verið fyrr en sílikonið kom á 
markaðinn að ástandið lagaðist. Prófess-
orinn hóf að setja það í konur í lok ársins 

1965. „Ég byrjaði sjálfur að gera brjósta-
stækkanir um leið og ég kom aftur heim.“ 

Knútur fluttist á ný til Íslands í júlí árið 
1967 og hóf störf á Landspítalanum. „Ég er 
fyrsti lýtalæknirinn á Íslandi sem stækk-
aði brjóst kvenna með púðum. Það var 
ég sem kom með þetta til landsins. Og ég 
gætti þess að vera alltaf með hreint sílikon 
í púðunum.“ 

Þessar fyrstu brjóstastækkanir á 
Íslandi gengu þó ekki slysalaust fyrir 
sig. Knútur útskýrði alltaf vel fyrir þeim 
konum sem óskuðu eftir stærri brjóstum 
að líkaminn gæti hafnað púðunum. Á þess-
um árum var hlutfall þeirra kvenna sem 
lentu í vandræðum vegna þessa allt að 35 
prósent. Það var þó komið niður í þrjú til 
fjögur prósent þegar Knútur hætti störf-
um árið 2000. 

„Mér finnst það ekki hafa komið nægi-
lega vel fram að það getur alltaf gerst að 
líkaminn hafni aðskotahlutum sem í hann 
eru settir,“ segir Knútur. „Í slíkum til-
vikum getur myndast bandvefshjúpur í 
kringum púðana og þegar frá líður getur 
brjóstið orðið hart. Þá getur vefurinn jafn-
vel sprengt púðann. En gæði púðanna fóru 
hratt batnandi svo að höfnunin varð mun 
óalgengari.“ 

Knútur hefur ekki tölu á því hversu 
margar brjóstastækkanir hann hefur 
framkvæmt á ferli sínum. „Svakalega 
margar. Þær eru mörg, mörg hundruð. Ég 

gerði svo mikið af þessu að ég lenti í öllum 
fjandanum, alls konar erfiðleikum og ves-
eni þegar líkamar kvennanna höfnuðu 
púðunum. Maður þurfti að taka þá út og 
setja inn nýja, alls konar vesen. En mjög 
oft gekk þetta virkilega vel,“ segir hann. 

Um 150 konur voru á biðlista eftir 
brjóstastækkunaraðgerð hjá Knúti á 
Landspítalanum þegar ný reglugerð um 
greiðslur fyrir sjúkratryggða vegna lýta-
lækninga tók gildi. Það var 1. mars árið 
1991 og þar sagði að sjúkratrygging-
ar greiddu einungis kostnað vegna lýta-
skurðlækninga, en ekki fegrunarskurð-
lækninga.

„Brjóstastækkanir urðu vinsælar um 
leið og ég kom til Íslands. Auðvitað borg-
uðu Sjúkratryggingar með þessu svo 
konurnar þurftu bara að kaupa púðana, 
aðgerðin sjálf var ókeypis. Í þá daga gat 
maður gert alls konar lýtalækningar á 
Landspítalanum; andlitslyftingu, eyrna-
aðgerð, augnlokaaðgerð, brjóstastækkun, 
fitusog, þetta var allt undir tryggingun-

Hálf öld frá fyrstu 
brjóstastækkun
Fyrir daga sílikonpúðanna prófuðu lýtalæknar sig áfram í 
brjóstastækkunum með rassfitu og svömpum. Fyrsta brjósta-
stækkunin var gerð á Íslandi af Knúti Björnssyni lýtalækni á 
Landspítalanum árið 1967. Sunna Valgerðardóttir skoðaði sögu 
stækkaðra, og sumir segja fegraðra, brjósta.

KOM MEÐ BRJÓSTASTÆKKANIR TIL LANDSINS Knútur Björnsson var fyrsti lýtalæknir landsins til að stækka 
brjóst á konu í fegrunarskyni. Aðgerðirnar urðu vinsælar í lok sjöunda áratugarins og í dag láta hátt í 
þúsund konur stækka á sér brjóstin á ári hér á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Árið 1962 ákvað Timmie Jean Lindsey, 
25 ára kona úr verkamannastétt í 

Texasríki, að gerast tilraunadýr fyrir 
lýtalækna. Hún varð fyrsta konan til að 
fá sílikonfyllingar í brjóst sín og hefur 
greint frá sögu sinni víða í fjölmiðlum 
erlendis, meðal annars á BBC og Daily 
Mail. 

Timmie var nýskilin við ofbeldisfullan 
eiginmann sinn og stóð í ströngu við að 
ala upp börn sín og halda heimili. Hún 
segist hafa verið plötuð í aðgerðina, sem 
hún hvorki skildi tilganginn með eða 
hvernig yrði framkvæmd. Eins og við var 
að búast komu alls kyns fylgikvillar eftir 
aðgerðina; sársauki og óeðlileg band-
vefsmyndun og eftir tvö ár voru brjóst 
Timmie orðin hörð og aflöguð. Hún lét 
þó ekki fjarlægja púðana og er með þá 

enn þann dag í dag, 75 ára gömul og orðin 
langamma. Hún býr enn í Texas.

Á hverju ári eru um sex þúsund brjósta-
stækkanir framkvæmdar í Bretlandi, 
sem er ekki mikið samanborið við þær 
þúsundir sem gerðar eru hér á landi. Í 
Bandaríkjunum ákveða um 330 þúsund 
konur ár hvert að leggjast undir hnífinn 
til að fá sér stærri brjóst.

■ FYRSTA BRJÓSTASTÆKKUNIN VAR ÁRIÐ 1962

Þetta var öðruvísi þegar ég var að byrja. 
Þá tókum við stóran bita úr rasskinninni á 
konunum, þar sem rassinn mætir lærinu, og 
settum í brjóstin. Við gerðum þannig aðgerð-
ir á þó nokkrum konum.

um. Svo varð svo mikil eftirspurn eftir 
þessu að tryggingarnar hættu að taka þátt 
í svona,“ segir Knútur. 

Lýtalæknar landsins leystu þó úr þeim 
vanda sem fylgdi því að tryggingarnar 
hættu þátttöku í fegrunaraðgerðum á 
Landspítalanum með því að fara út í einka-
rekstur.  

„Auðvitað kom svolítið hik á viðskiptin 
þegar þessar breytingar voru gerðar. En 
þá fórum við bara að gera þetta á einka-
stofum. Í brjóstastækkunaraðgerðum 
fór konan þá bara heim um kvöldið, því 
aðgerðin sjálf er ekkert voðalega mikið 
mál. Maður er fljótur að þessu, kannski 
hálftíma til 40 mínútur ef það gengur vel.“ 

Þrátt fyrir að tólf ár séu síðan Knútur lét 

af störfum hefur hann fylgst með umfjöllun 
fjölmiðla að undanförnu um PIP-brjósta-
púðana. Hann segir umræðuna hafa verið 
leiðinlega. „Þeir sem bjuggu til þessa púða 
eru glæpamenn. Kostnaðurinn ætti auðvi-
tað allur að lenda á franska ríkinu,“ segir 
hann. „En ég veit auðvitað ekkert hvernig 
þetta fer. Mér finnst það voðalega vel gert 
af stjórnvöldum að bjóða þessum konum að 
láta fjarlægja púðana. En svo vilja þær auð-
vitað flestar fá nýja púða, en það verður 
bara að vera ný aðgerð sem verður á þeirra 
eigin kostnað. Ég skil hins vegar fullkom-
lega ef lýtalæknar í landinu vilja ekki að 
púðarnir verði allir teknir út á Landspítal-
anum. Því í dag er nú ekki mikið eftir af 
lýtalæknum þar.“ 

Timmie Jean Lindsey var 25 ára einstæð móðir í Texas þegar hún ákvað að gerast tilraunadýr fyrir lýta-
lækna og fór í brjóstastækkun fyrst kvenna. Hún er 75 ára í dag, enn með silíkonpúða í brjóstunum.

Brjóst Timmie fyrir aðgerðina, tveimur mánuðum eftir 
aðgerð og svo tveimur árum síðar. 

SPRUNGNIR PIP-PÚÐAR FJARLÆGÐIR Lýtalæknir í Venesúela skoðar sjúkling sinn áður en hann fjarlægir 
sprungna PIP-púða úr brjóstum hennar. Alls hafa 105 íslenskar konur með PIP-púða látið skoða brjóst sín 
og eru púðarnir sprungnir hjá 71 konu. Talið er að um 440 íslenskar konur séu með púðana í brjóstum 
sínum. NORDICPHOTOS/AFP



Styrkir verða veittir til barna á aldrinum 6–16 ára
Umsóknareyðublöð eru á www.vildarborn.is. – Úthlutað verður úr sjóðnum 
sumardaginn fyrsta, 19. apríl 2012. Umsækjendur sem hafa ekki fengið 
úthlutað úr sjóðnum áður ganga fyrir.

Leggðu þitt af mörkum til Vildarbarna  með Icelandair
Farðu á vildarborn.is og sjáðu hvernig þú getur hjálpað börnum að fara 
í draumaferðina sína.

VILDARBÖRN ICELANDAIR
FERÐASTYRKIR VILDARBARNA ICELANDAIR:
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. MARS

+ Umsóknareyðublöð eru á www.vildarborn.is



Hillurekki Raxa Power
Fimm hillur, 180x90x45 cm
Burðarþol 175 kg.
5803665

20%
afsláttur

verkfæri

ÖLL

um helgina

199
opið til kl. 17 um helgar.

VERKFÆRA 
KYNNING
í Skútuvogi

VILTU VINNA 

100.000 kr
Í SKÚTUVOGI?

Sérfræðingar 
Húsasmiðjunnar kynna 
það allra nýjasta 
í verkfærum 

í dag 
kl.13:00-15:00

VILTU VINNA
100.000 kr?
Fylltu út seðilinn og komdu 
með hann til okkar um 
helgina og þú gætir unnið 
100.000 kr. gjafabréf!

Nafn:

kt:

Netfang:

Skrá mig í Kjaraklúbbinn

Vinningshafi fær tölvupóst 15 febrúar n.k .

Kjaraklúbburinn veitir þér afslátt og sértilboð af 40.000
vörum, sjá nánar á husa.is
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7.995
Jotaproff
10 ltr, innimálning.
7119866-74

7.995
9.495

7.695
10.295

tilboð

tilboð

Slípirokkur Hitachi
580W, 125 mm.
5247394



LÁGT VERÐ
FYRIR ALLA

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

4.995

Ryksuga
Powerplus,1200W, 20ltr.
5247007

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

8.249

Vörutrilla
Burðarþol
150kg.
5080150

Útiljós
6010735

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

5.995

ÚtÚtÚtÚtÚtÚÚÚÚÚtÚtÚtÚtÚÚÚÚÚÚ ililililililljójójójójójjóóójóóósssssssssssss

Perur Osram
Glóperur glærar.
10 stk. í pakka.
6187042

Hjólatjakkur
lyftigeta 2t.
5023979
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6187042

Búkki
Stillanlegur, ber 200 kg.
5079913

Bilskúrsflís 33x33 cm
Frostþolin.
8600685
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LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

5.995

1.649 kr/m2

2.995

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

3.990

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

995

Innimálning
10 ltr, beinhvít.
7119963

10 ltr.

Máningarbakki 
og rúlla
7014822

690,-
10 stk.

Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana 
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Í
slendingar eru búnir að 
virkja fimm sinnum meira 
en þjóðin notar, 90 prósent 
orkunnar eru seld lágu 
verði til stórfyrirtækja sem 
flytja hagnaðinn úr landi. 

Hagnaður orkufyrirtækjanna er 
hins vegar lítill. Maður getur því 
ekki annað en velt fyrir sér hvort 
lausnin felist í því að halda áfram 
á þessari sömu braut virkjana eða 
hvort leita beri annarra lausna,“ 
segir Andri Snær Magnason rit-
höfundur. 

Hann og María Ellingsen, leik-
ari og leikstjóri, sitja bæði í stjórn 
Framtíðarlandsins, grasrótarsam-
taka sem stofnuð voru í aðdrag-
anda Kárahnjúkavirkjunar og hafa 
starfað síðan. Samtökin beittu sér 
gegn Kárahnjúkavirkjun og hafa 
verið gagnrýnin á umræður um 
aðra virkjanakosti. Nú þegar fyrir 
liggur rammaáætlun ríkisstjórn-
arinnar um vernd og nýtingu nátt-
úrusvæða er fyllsta ástæða að 
mati félagsins að hefja á ný gagn-
rýna umræðu um virkjanaáform, í 
nálægri og fjarlægri framtíð.

Nýtum brot af orkunni
„Auðvitað er mjög gott að það sé 
horft til lengri tíma eins og gert er 
með rammaáætluninni og jákvætt 
að Torfajökulssvæðið, Þjórsárver 
og Kerlingarfjöll falli í verndar-
flokk. En stundum finnst manni að 
þeir sem eru að hlutast til um þessi 
mál gleymi því að þeir eru bara 
manneskjur staddar á ákveðnu 
tímabili í Íslandssögunni. Ég hitti 
um daginn grunnskólakrakka, var 
að lesa fyrir þau og ræða málin. 
Þau hafa ekkert að segja um þess-
ar ákvarðanir sem er verið að taka 
núna. Út frá heimspekilegu sjónar-
miði veltir maður fyrir sér hvort 
einhverri kynslóð sé stætt á því að 
taka svona stórar ákvarðanir. Það 
er nefnilega látið eins og það sé 
verið að taka endanlega ákvörðun 
um framtíð landsins núna, svona 
svipað eins og þegar nýlenduherr-
ar voru að skipta Afríku niður í 
lönd,“ segir Andri Snær.

María bendir á að nýting ork-
unnar eigi sér líka hliðstæðu í 
sögu Afríku. „Nýtingin á jarð-
varmaorkunni sem er verið að 

afla núna minnir á þegar fílar 
voru veiddir út af tönnunum. Við 
nýtum ekki nema brot af því sem 
við erum að afla, eða um 10 til 15 
prósent. Það er svona svipað eins 
og við færum út á sjó og hentum 
85 prósent af aflanum. Það kemur 
alls ekki heim og saman við þær 
fullyrðingar að jarðvarmavirkjan-
ir séu sjálfbærar og grænar. Þær 
eru það alls ekki, þetta eru jarð-
varmanámur sem tæmast hratt ef 
þær eru nýttar eins og við gerum 
eða á 30 til 50 árum. Ekki má svo 
gleyma menguninni sem hlýst af 
þeim og er hættuleg heilsu þeirra 
sem búa nálægt þeim. Allt tal um 
sjálfbærni og græna orku er því 
ákveðinn blekkingarleikur.“

Orðræðan er mikilvæg
Orðræða í tengslum við virkjanir 
og nýtingu orku er Framtíðarland-
inu mjög hugleikið. „Við höfum 
sérstaklega verið að skoða það 
hvernig orð eru notuð í tengslum 
við þessi mál. Sem dæmi þá er 
alltaf talað um verndun náttúr-
unnar annars vegar og nýtingu 
hins vegar eins og á bak við þær 
sé annars vegar fólk sem vill halda 
að sér höndunum, og hins vegar 
nýtið og framtakssamt fólk. Þessu 
þurfum við að vera vakandi fyrir. 
Ómar Ragnarsson stakk upp á að 
tala um verndarnýtingu sem and-

heiti orkunýtingar, það væri líka 
hægt að tala um friðunarauðlind 
versus orkuauðlind. Við þurfum að 
fikra okkur áfram með þetta því 
orð eru mjög máttug.“ 

Verndun svæða þarf nefnilega 
alls ekki að þýða að þau séu til 
einskis nýt eins og þau María og 
Andri benda á. Þau vilja, eins og 
félagar þeirra í Framtíðarlandinu 
og öðrum náttúruverndarsam-
tökum á Íslandi, að miðhálendi 
Íslands verði gert að þjóðgarði. 
„Það að eiga svæði eins og miðhá-
lendið ósnortið er mikil auðlind,“ 
segir María. „Miðhálendið er í 
rauninni ekki svo stórt svæði, þó 
mörgum finnist annað,“ bætir 
Andri Snær við. „Þetta eru um 
200 kílómetrar sinnum 200 og í 
raun ein viðkvæm heild, sem ber 
að vernda fyrir mannvirkjum en 
nýta til annars.“

Ferðamennska getur verið skrímsli 
Þegar hugmyndir um þjóðgarða 
eru viðraðar benda margir á að 
ferðamönnum sem þeim er ætlað 
að höfða til fylgi óhjákvæmilega 
mikið umhverfisrask. „Auðvitað 
fylgir eitthvert rask ferðamönn-
um. En við verðum að taka á því 
eins og góð húsmóðir gerir, taka 
vel á móti gestum og byggja upp  
góða aðstöðu til þess og sýna fyrir-
hyggju,“ segir María.

„Ferðamennska getur í sjálfu 
sér verið mesta skrímsli í heimi. 
En það er hægt að þróa hana í 
ýmsar áttir. Við getum notað 
ferðamenn sem farveg til að 
auka gæði okkar sem hér búum. 
Ég get tekið dæmi af Perlunni. 
Við getum ákveðið að reisa þar 
hótel sem nýtist þá ferðamönn-
um, en Reykvíkingar geta ekki 
notið. Eða við getum komið Nátt-
úrugripasafni þar fyrir, safni 
sem myndi auka gæði okkar sem 
hér búum og er um leið áhugavert 
fyrir ferðamenn. Landið okkar er 
eftirsóknarverður áfangastað-
ur sérstaklega á sumrin, og það 
er nóg pláss á flestum stöðum. 
Maður getur til dæmis alveg lent 
í því að vera nánast einn í Skafta-
felli um miðjan júlí. Og þar hafa 
verið gerðir stígar að áhugaverð-
um stöðum, og gönguferðir eftir 
þeim þýða því ekki rask fyrir 
umhverfið. Það er hins vegar 
spurning hvort ætti að rukka inn 
á svo vinsælan stað eins og Land-
mannalaugar í júní og júlí,“ segir 
Andri Snær.

Til að hnykkja á sjónarmið-
um sínum um framtíð og stefnu 
Íslands hefur Framtíðarland-
ið sett nýjan vef í loftið. Þar er 
meðal annars að finna Nátt-
úrukortið, Íslandskort þar sem 
merktar hafa verið inn helstu 

Punkturinn er sá að ef að við, sem veiðum tvö prósent 
af öllum fisk í heiminum og öflum fimm sinnum meiri 
orku en við þurfum, getum ekki lifað góðu lífi af þessum 
auðlindum þá er jörðin óbyggileg.

Erum löngu búin með kvótann
Engin kynslóð hefur rétt á að ákveða framtíðarskipan í virkjanamálum segja Andri Snær Magnason og María Ellingsen sem 
bæði eru í stjórn Framtíðarlandsins. Þau segja nóg hafa verið virkjað á Íslandi og vilja nýta landið á annan hátt, til dæmis með 
verndun. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi við þau um náttúru og nýtingu, rammaáætlun og raunsæjar áætlanir.

VILJA FÓSTRA VERÐMÆTI ÍSLANDS Andri Snær Magnason og María Ellingsen vilja breyta hugsunarhætti Íslendinga. Þau segja miðhálendi Íslands verðmæta auðlind sem best verði nýtt með friðun. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Meðal verkefna Framtíðarlands-
ins er að skoða og greina orðræðu 

samtímans. Á heimasíðu samtakanna 
segir: „Hver á orðið er verkefni þar 
sem orðræðan er skoðuð og lagfærð. 
Orða- og hugtakasafninu er ætlað að 
skemmta og fræða og draga athyglina 
að orðum og orðanotkun og valdi 
orðanna.“ 

Til að vekja athygli á verkefninu var 
hannað veggspjald sem sjá má hér til 
hægri. Hönnuður þess er Sóley Stef-
ánsdóttir en myndirnar eru teknar af 
henni og Mats Wibe Lund.

 www.framtidarlandid.is

■ HVER Á ORÐIÐ?
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náttúruperlur landsins, oft sömu 
staðir sem eru til umfjöllun-
ar í áðurnefndri rammaáætlun. 
Hægt er að fá nánari umfjöllun 
um þá með því að smella á tákn, 
fróðleikur og myndir birtast þá 
á skjánum. „Okkur hefur alltaf 
fundist skorta upplýsingar um 
þá staði sem eru í umræðunni 
sem mögulegir virkjanastaðir. 
Og reyndar hefur stundum verið 
eins og minnst þekkta örnefnið 
sé vísvitandi valið til að villa um 
fyrir fólki. Kárahnjúkavirkjun 
til dæmis hefði átt að heita Snæ-
fellsvirkjun eftir mest áberandi 
kennileitinu á svæðinu. En kort-
ið á að bæta úr þessum ruglingi 
og er mikið samvinnuverkefni 
fólksins í Framtíðarlandinu,” 
segir Andri Snær og bætir við að 
eflaust hefði vinnan við vefinn 
kostað tugi milljóna ef hann hefði 
verið settur upp í launavinnu. 
„Markmiðið er að fólk geti feng-
ið heildarsýn yfir verðmætin sem 
felast í náttúru Íslands og verið 
meðvitað um þau átök sem þessi 
auðlind okkar er,“ segir María.

Kárahnjúkar misheppnuð fjár-
festing
Kárahnjúkavirkjun er sláandi 
dæmi um hve misheppnað það 
getur verið að fjárfesta í virkjun-
um, hvernig sem á það er litið að 
mati þeirra Andra Snæs. „Alcoa 
ætti vitanlega að borga miklu 
meira fyrir orkuna en fyrirtæk-
ið gerir. Ef reiknaður er út allur 
kostnaður við rekstur verksmiðj-
unnar þá kemur í ljós að hagn-
aður fyrirtækisins er upp á 40 
til 50 milljarða á ári og þeir eiga 
eftir að borga upp verksmiðjuna 
sína á tveimur til þremur árum. 
Landsvirkjun á hins vegar eftir 
að fá sína fjárfestingu til baka á 
40 árum í fyrsta lagi. Skiptin eru 
algjörlega fáránleg,“ segir Andri 
Snær. „Og þá erum við ekki farin 
að fjalla um hversu siðferðislega 
rangt það er að eyða 90 prósentum 
af lífríki Lagarfljótsins,“ bætir 
hann við. „Það er líka athyglisvert 
að okkur finnist sjálfsagt að drepa 
einn stærsta sjálfbæra laxastofn í 
heimi eins og gert verður ef Urr-
iðafossvirkjun verður sett á lagg-
irnar, þar koma 10.000 laxar á 
land ár hvert.“

Upplýsingamiðlun er því sem 
fyrr sagði afar mikilvæg. Og 
Framtíðarlandið er tilbúið að 
blása í lúðrana eftir nokkur ár 
sem það hefur farið frekar hljóð-
lega. „Við höfum starfað sleitu-
laust frá árinu 2006, haldið 
landshlutaþing um hugmyndir og 
nýsköpun, boðið hingað erlendum 
fyrirlesurum, verið með umræðu-
fundi um mikilvæg samfélagsmál 
en stundum erum við neðanjarðar 
og svo birtumst við á yfirborðinu 
þess á milli. Við áttum til dæmis 
þátt í því að búa til þjóðfundinn 
2009 sem hefur leitt af sér fjöl-
marga aðra þjóðfundi þar sem 
viska fjöldans og hugmyndir fá 
að blómstra, en þátttaka okkar 
var aukaatriði í samanburði við 
það að fólkið í landinu steig þarna 
fram. Okkar takmark er að fóstra 
verðmæti Íslands, með einum eða 
öðrum hætti og vera hugmynda-
veita um samfélagslega nýsköp-
un,“ segir María.

Þarf ekki að virkja meira
Frekari virkjanir eru ekki sam-
félagsleg nýsköpun segja þau 
og leggja áherslu á að það þurfi 
ekki og eigi ekki að virkja meira. 
„Okkar kynslóð er búin með kvót-
ann, svo einfalt er það. Það þarf 
ekki að virkja meira og jafnvel 
þó að orkugjafar fyrir bíla myndu 
breytast þá er næga orku að hafa 
hér nú þegar. Það er til dæmis 
hægt að sækja orku sem samsvar-
ar hálfri Kárahnjúkavirkjun inn 
á kerfið okkar með því að breyta 
um tæki og búnað. Svo væri auð-
vitað hægt að endursemja við 
stórfyrirtækin. Punkturinn er sá 
að ef að við, sem veiðum tvö pró-
sent af öllum fisk í heiminum og 
öflum fimm sinnum meiri orku 
en við þurfum, getum ekki lifað 
góðu lífi af þessum auðlindum þá 
er jörðin óbyggileg. Við verðum 
að finna leiðir til þess að nýta það 
sem við höfum,“ segir Andri Snær 
að lokum.

Á nýjum vef Framtíðarlandsins 
er að finna Náttúrukortið, kort 

sem veitir yfirsýn yfir þau svæði á 
Íslandi sem fyrirhugað er að nýta til 
orkuframleiðslu eða raska á annan 
hátt. Tekið er mið af niðurstöðum 
annars áfanga rammaáætlunar um 
vernd og nýtingu náttúrusvæða 
með áherslu á vatnsafl og jarðhita-
svæði en það eru iðnaðarráðuneytið 
og umhverfisráðuneytið sem hafa 
unnið að þessari útlistun nýtanlegra 
auðlinda.

Í rammaáætlun eru til umfjöll-
unar 80 virkjunarhugmyndir sem 
raðast í þrjá flokka, verndarflokk, 
sem hefur að geyma þau svæði sem 
ber að vernda, nýtingarflokk, þar 

sem þau svæði sem má virkja eru og 
biðflokk, en í hann falla svæði sem 
skoða þarf betur áður en ákvörðun 
um vernd eða nýtingu er tekin.

„Til að skapa heildarsamhengi 
bætir Framtíðarlandið svo við 
flokknum virkjað sem felur í sér 
svæði sem þegar hafa verið virkjuð 
að hluta eða öllu,“ segir á vef Fram-
tíðarlandsins, www.framtidarlandid.
is. 

■ YFIRSÝN MEÐ NÁTTÚRUKORTI

NÁTTÚRUKORTIÐ Upplýsingar, myndir og 
greinar um náttúrusvæði á Íslandi er að finna 

á Náttúrukorti Framtíðarlandsins. „Mark-
miðið er að fólk geti fengið heildarsýn yfir 

verðmætin sem felast í náttúru Íslands,” segir 
María Ellingsen.
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LÍF Í SÁTT OG SAMLYNDI VIÐ UMHVERFIÐ

UMHVERFISVÆNIR LÍFSHÆTTIR:
Matvæli

L
ífræna l ífsstí l inn 
uppgötvaði ég 16 ára 
gömul, í litlu eldhúsi 
fyrrum tengdamóður 
minnar í heimabænum 
mínum, Keflavík. Hún 

fór reglulega til Reykjavíkur til 
að kaupa voðalega sérstakan mat 
og hreinlætisvörur í brúnum bréf-
poka merktum Yggdrasil. Í fyrstu 
skildi ég ekki í þessu en þegar hún 
sagði mér frá því hvernig hefð-
bundinn matur er búinn til fékk 
ég hálfgert áfall. Ég hef ég ekki 
getað snúið við síðan,“ segir líf-
ræni bloggarinn Sirrý Svöludótt-
ir. Í dag gegnir hún stöðu mark-
aðsstjóra þessa fyrirtækis með 
brúnu bréfpokana, Yggdrasils, 
sem er heildsala og verslun með 
heilnæmar vörur. „Ég er algjör-
lega meðvituð um hvað ég set ofan 
í mig. Ég myndi ekki vilja fara í 
gegnum lífið í blindni, vonandi að 
öll þau eiturefni sem eru í kring-
um okkur hafi ekki skaðleg áhrif á 
mig. Ég vil reyna að takmarka þau 
eins og ég get til að auka líkurn-
ar á að ég og fjölskyldan lifi heil-
brigðari lengur. Ég vil líka reyna 
að gera mitt besta til að gera vel 
við náttúruna og umhverfið.“ 

Sirrý hefur bæði hagsmuni 
sína og náttúrunnar að leiðarljósi 
þegar hún velur lífrænt. „Lífræn 
ræktun byggist á því að framleiða 
hágæða matvæli án þess að skaða 
eða menga náttúruna með notkun 
tilbúins áburðar eða eiturefna á 
borð við skordýraeitur og íblönd-
unarefni sem menga bæði jarð-
veg, grunnvatn og að sjálfsögðu 
matinn sem verið er að rækta. Í 
lífrænni ræktun eru erfðabreytt-
ar lífverur bannaðar, en sú ræktun 
er óumhverfisvæn vegna þess að 

hún krefst mun meira skordýra-
eiturs og áburðar en nokkur önnur 
ræktun og þar að auki er hún ekki 
sjálfbær.“

Hún segist alltaf dragast lengra 
inn í lífræna lífsstílinn eftir því 
sem hún lærir meira um mat-
vælaiðnaðinn. „Þegar ég byrjaði 
að velja lífrænar umfram ólífræn-
ar matvörur var það vegna þess að 
ég vildi sniðganga auka- og eitur-
efnin í matnum mínum og borða 
meira af heilnæmum mat sem er 
ekki búið að blanda með saltlausn-
um, rotvarnarefnum eða vatni til 
að þyngja eða fegra. En svo vindur 
þessi lífsstíll upp á sig og maður 
gerist enn meðvitaðri neytandi. Ég 
myndi til dæmis vilja leggja meiri 
áherslu á beint frá bónda, en það 
er erfitt hér á landi þar sem lítil 
sem engin áhersla er hjá stjórn-

völdum á að efla lífræna ræktun á 
Íslandi. Ef ég væri markaðsstjóri 
fyrir Ísland myndi ég leggja mun 
meiri áherslu á að gera Ísland 
hið eina sanna græna land, með 
áherslu á lífræna ræktun, sjálf-
bærni og umhverfisvænt líf.“

Sirrý segist skynja mikla hugar-
farsbreytingu og aukinn áhuga á 
umhverfisvænum lífsstíl. Hún 
trúir því að það muni leiða til þess 
að aðgengi fólks að heilnæmum 
vörum verði fljótlega orðið enn 
betra. „Aðgengið á eftir að stór-
batna þegar stórmarkaðir átta 
sig á að þessar vörur eiga heima 
í almennum hillum en ekki í sér-
stökum heilsuhornum,“ segir hún 
bjartsýn að lokum. 

Hægt er að forvitnast um Sirrý 
og hennar hollu venjur á vefsíð-
unni svoludottir.wordpress.com.

Fer ekki gegnum lífið í blindni
Eftir að hafa komist að því hvernig hefðbundnar matvörur eru búnar til sneri Sirrý Svöludóttir sér að umhverfisvænni neyslu. 
Þessi lífræni bloggari sagði Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur frá því hvað rekur hana áfram í heilsusamlegu líferninu.

EF ÉG VÆRI MARKAÐSSTJÓRI ÍSLANDS Ef Sirrý Svöludóttir væri markaðsstjóri Íslands 
myndi hún leggja áherslu á að gera Ísland hið eina sanna græna land, með áherslu 
á lífræna ræktun, sjálfbærni og umhverfisvænt líf.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Það er klárlega bæði meiri áhugi 
og þekking á umhverfisvænum 
vörum meðal íslenskra neytenda 
heldur en var fyrir nokkrum árum. 
Við erum samt enn nokkuð á eftir 
hinum Norðurlandaþjóðunum.“ 
segir Brynhildur Pétursdóttir, fulltrúi 
Neytendasamtakanna. 

Brynhildur ráðleggur neytendum 
að leita eftir vottuðum umhverf-
ismerkjum á borð við svaninn en 
það er trygging neytandans fyrir 
því að varan hafi verið framleidd á 
eins umhverfisvænan hátt og kostur 
er. Í slíkri vottun felst einnig viss 
gæðastimpill.

Fáir íslenskir framleiðendur eru 
með lífræna vottun. Íslenskar land-
búnaðarvörur eru sumar hverjar 
merktar vistvænum landbúnaði. 
Sú merking varð til fyrir um 15 
árum, um það leyti sem lífræna 
bylgjan var að byrja. Í dag er ekkert 
eftirlit með henni og hún getur 
því ekki talist gildur gæðastimpill.  
Neytendasamtökin hafa aldrei verið 
ýkja hrifin af henni. „Okkur hefur 
fundist að íslenskir framleiðendur 
mættu leggja meiri áherslu á líf-
ræna ræktun, í stað þess að búa til 
þetta millistig, sem heitir vistvænt. 
Að okkar viti ætti öll hefðbundin 
framleiðsla að vera mjög góð. Svo 
ætti bara að vera eitt lífrænt merki, 
sem allir vita fyrir hvað stendur. Það 
er ruglandi fyrir neytendur að hafa 
of mörg merki og skilgreiningarnar á 
bak við þau verða að vera á hreinu. 
Nú er Evrópusambandið búið að 
koma sér niður á eitt lífrænt lógó, 
og það verður til bóta. Mér sýnist 
almennt vaxandi áhugi á lífrænni 

ræktun, líka á meðal bænda, og í 
Evrópusambandinu er sífellt meiri 
áhersla lögð á matvælaframleiðslu í 
sátt við umhverfið.“

Brynhildur segir að neytendur 
geti fyrst og fremst stuðlað að 
bættu umhverfisvænu vörufram-
boði með aukinni meðvitund í 
innkaupum. Kaupa vottaðar vörur 
þegar þess gefst kostur, svo sem 
umhverfismerktar, fair trade eða 
lífrænt, og gefa þannig verslunar-
eigendum skilaboð um áhuga sinn. 
„Á endanum snýst þetta allt um 
framboð og eftirspurn. Verslanir 
hafa margar staðið sig vel og eru 
flestar komnar með lífræn horn 
núna, sem var ekki fyrir nokkrum 
árum. Það er líka tilvalið að nýta 
afsláttardaga. Ef fólk tekur við sér á 
slíkum dögum eru það skýr skilaboð 
til verslunarinnar.“

ÍSLENDINGAR ERU EFTIR Á

BRYNHILDUR PÉTURSDÓTTIR Segir 
Neytendasamtökin merkja meiri 
áhuga og meðvitund meðal neytenda 
þegar kemur að umhverfisvernd.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

1. 

Taktu nokkur skref í átt að umhverfisvænni neysluvenjum …
Eitt í einu
Þú gerist varla fullkom-
lega umhverfisvænn neyt-
andi í einni innkaupaferð. 
Skiptu út óumhverfisvænni 
matvöru sem þú kaupir 
venjulega fyrir aðra umhverf-
isvæna í hvert sinn sem þú 
verslar inn til heimilisins.

2. 3. Reyndu að kaupa lífrænt
Það er ekki til umhverfisvænni 
ræktun en lífræn og því er það 
besta sem þú getur gert fyrir 
náttúruna að velja lífrænt frekar en 
annað. Íslendingar geta almennt ekki 
stært sig af því að hafa yfirgripsmikla 
þekkingu á náttúruvænum fram-
leiðsluaðferðum, en neytendur hér 
á landi gera yfirleitt ekki kröfur um 
vottaðar vörur. Því þarf að breyta.  

4. Og helst líka íslenskt
Spáðu í hvaðan varan þín kemur. 
Kannski þurfti lífræna varan sem þú 
varst að kaupa þér að ferðast yfir 
hálfan hnöttinn til að komast til 
þín. Það er mun betra fyrir jörðina 
ef þú velur vöru sem er framleidd 
nær þér. Hugsaðu um heildarmynd-
ina og veldu frekar íslenskar vörur, að því 
gefnu að gæðin séu góð.

5. 
Láttu ekki gabbast
Jafnvel þau stórfyrirtæki sem hafa 
hingað til ekki verið þekkt fyrir 
umhverfisvernd vilja gjarnan fá sinn 
skerf af umhverfisvænu kökunni sem 
fer sístækkandi. Sum þeirra kalla vörur 
sínar grænar og gefa í skyn á umbúðum 
að þær séu umhverfisvænar. Láttu ekki 
markaðsbrögð blekkja þig og leggðu viðurkenndar 
vottanir á minnið.

Lærðu að lesa
Flestir vildu glaðir tak-
marka inntöku auka- 
og eiturefna en vita ekki 
hvernig á að þekkja þau. 
Ættirðu kannski ekki að forðast mononatríumglútamat? 
Eina ráðið við þessu er að læra að lesa innihaldslýsingar. 
Smám ferð þú að rata í gegnum frumskóg rotvarnarefna, 
litarefna, bindiefna og annarra aukaefna sem þú vilt 
forðast.

… og hafðu augun opin fyrir þessum merkjum
Vottað lífrænt
Leitaðu eftir þessu merki ef þú vilt 
kaupa íslenska matvöru sem tryggt er 
að hafi verið framleidd með lífrænum 
aðferðum. Vottun Túns ehf. tekur ekki 
tillit til umhverfisáhrifa vörunnar eða 
umbúða en gefur til kynna að varan sé 
framleidd eftir ákveðnum lífrænum aðferðum. 

7. 8. 

11. 10. 9. 

6. BIO Siegel
Þetta er opinbert merki 
Þýskalands fyrir lífræna ræktun 
og er talsvert algengt á lífrænum 
vörum sem til eru hér á landi. Til að 
matvara fái að nota BIO-merkið þarf 
hún að innihalda í það minnsta 95 
prósent lífrænt ræktuð matvæli. 

Umhverfismerki ESB
Þetta er merki 
Evrópusambandsins fyrir 
lífræna ræktun. Nýlega hefur 
Evrópusambandið tekið ákvörðun 
um að allar lífrænar matvörur 
aðildarlanda sambandsins skuli bera þetta merki, sem 
ætti að einfalda neytendum valið í hafsjó merkinganna. 

Svanurinn
Svanurinn er útbreiddasta 
umhverfismerki á Norðurlöndum. 
Matvæli eru ekki merkt svansmerkt, 
en fjölmargar vörur tengdar matvörum 
eru það og því fær hann að fljóta hér 
með. Svansmerktar vörur eiga alltaf að 
vera í hópi þeirra umhverfisvænstu á markaðnum.

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance eru óháð 
samtök með þau meginmarkmið 
að varðveita líffræðilegan fjöl-
breyti leika, sporna gegn eyðingu 
skóga og stuðla að sjálfbærni. 
Rainforest Alliance merkið má til 
dæmis sjá á kaffi, bönunum og tei.

Fair Trade
Merkið á að tryggja að 
smáframleiðendur og 
smábændur frá vanþróuðum 
ríkjum fái sanngjarnt verð fyrir 
vöru sína. Einnig er lögð áhersla á 
að vinna gegn hvers kyns misrétti, 
vinna á móti barnaþrælkun, hvetja 
til lífrænnar ræktunar og stuðla að sjálfbærni.
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M
ér þykir ákaflega vænt 
um að Þjóðleikhúsið skyldi 
sýna mér áhuga og hafa 
fylgst með störfum mínum 
erlendis, segir Þór Breið-

fjörð, leikari og söngvari, þar sem við sitj-
um á gangi í starfsmannaaðstöðu Þjóð-
leikhússins með kaffi í krúsum og litlar 
piparkökur að maula. Þór er nefnilega að 
æfa aðalhlutverkið í söngleiknum Vesaling-
unum eftir Victor Hugo sem frumsýndur 
verður í byrjun mars. Hann kveðst hafa 
farið í áheyrnarprufur eins og hver annar, 
enda sé um marga sterka söngvara að ræða 
í landinu.

 Þór þekkir verkið vel, söng í Vesaling-
unum í tvö ár á West End í London og fór 
auk þess með sýninguna um Skandinavíu 
með öðrum norrænum söngvurum. „Í heild 
á ég um 1.000 sýningar að baki í Vesaling-
unum í fimm mismunandi hlutverkum. En 
Jean Valjean er draumahlutverkið. Victor 
Hugo, höfundur Vesalinganna, er Halldór 
Laxness Frakka og Jean Valjean er á pari 
við Jón Hreggviðsson í Íslandsklukkunni,“ 
segir Þór sem telur verkið kallast vel á við 
samtímann með öllum sínum byltingum, 
þótt það gerist á fyrri hluta 19. aldar. „Við 
erum með frábæran texta sem Friðrik Erl-
ingsson rithöfundur hefur umort og er með 
orðum og línum sem ná beint til hjartans,“ 
segir hann. „Leikmyndin er líka ákaflega 
frumleg og ég held að opnunaratriðið eigi 
eftir að verða stórbrotið og enn meira spenn-
andi en á West End. Hér er mikill metnaður 
af allra hálfu, orka og gleði. Við erum eins 
og krakkar í nammibúð.“

Þór ólst upp í Reykjaskóla í Hrútafirði þar 
sem faðir hans var kennari. Hann hóf tón-
listarferilinn á að læra á klassískt píanó og 
þrettán ára var hann kominn í skólahljóm-
sveit. „Marinó Björnsson smíðakennari 
spilaði í dansbandi og hjá honum lærði ég 
hljóma. Þá opnaðist fyrir mér heimur popps-
ins,“ rifjar hann upp.

Sextán ára settist Þór í Ármúlaskólann 
eins og margt utanbæjarfólk. „Það var mjög 
fínt fyrir mig að fara í Fjölbraut í Ármúla,“ 
segir hann. Ég tók bæði mála- og náttúru-

fræðibraut því ég gat ekki valið á milli en 
gekk vel að læra, auk þess var ég að vinna 
í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi og í 
hljómsveit í skólanum. Við í FÁ vorum með 
Hótel Ísland sem okkar hátíðasal, þannig að 
án þess að ég vissi af fékk ég mikla þjálf-
un í að koma fram. Við hituðum upp fyrir 
Síðan skein sól og Sálina hans Jóns míns og 
einu sinni var ég í dúettinum Strandamenn 
sem söng Beach Boys lög. Það er til mynd af 
okkur í Sálarjökkum að ofan og Bermúda-
stuttbuxum að neðan. Verst að hún er eigin-
lega ónýt.“

Þór var einn þeirra sem sungu í Hárinu 
1994 ásamt mörgum öðrum sem þá voru að 
stíga sín fyrstu skref á frægðarbrautinni, 
Margréti Eir, Hilmi Snæ, Emilíönu Torrini, 
Pétri Erni, Ingvari E. Sigurðssyni, Margréti 
Vilhjálms, Matthíasi Matthíassyni, Baltasar 
Kormáki og fleirum. „Við vorum krakkarn-
ir í Hárinu, alveg þrusuhópur,“ segir hann 
brosandi. „Í framhaldinu var mér boðið að 
syngja í Súperstar á móti Stebba Hilmars.“

En hvernig skyldi Þór hafa komist að á 
West End? „Ég var farinn að hugsa út á við 
og láta mig dreyma. Byrjaði samt á að fara 
í líffræði því ég er svona í endanum á þeirri 
kynslóð sem fannst músík ekki vera alvöru 
vinna. Þegar ég frétti af postgratuade námi 
í Arts Educational London Schools, sem er 

einn af stærstu leiklistarskólunum í Lond-
on, sótti ég um með vídeói og fékk pláss. 
Þar gat ég verið bæði í leiklistar- og söng-
leikjadeild. Á þessum tíma var ég búinn að 
kynnast konunni minni, Hugrúnu Sigurðar-
dóttur, og við ákváðum að skella okkur út. 
Á West End fékk ég inni í Súperstar, eftir 
geðveikt inntökupróf þar sem milljón manns 
mætti og tók númer. Ég var búinn að bíða 
allan daginn með nóturnar mínar og fékk 
svo bara að taka átta takta úr laginu sem ég 
ætlaði að syngja til að heilla dómendurna. 
Ég tók eitthvað úr Súperstar og endaði sem 
einn af lærisveinunum. Þá fékk ég umboðs-
mann og allt fór að rúlla svo ég var samfelld 
ellefu ár á West End og víðar. Strákurinn 
okkar, hann Kristinn, fæddist 1998. Þá var 
ein sýning eftir af Súperstar og vika í að ég 
byrjaði í Vesalingunum. Reyndar fæddist 
hann svo fljótt að ég þurfti að taka á móti 
honum á heimili okkar, en það er önnur og 
lengri saga.“

Litla fjölskyldan bjó í fallegu ensku 
sveitaþorpi með gömlum kirkjum, að sögn 
Þórs. „Það var yndislegt að vera þarna en 
fólkið okkar heima var farið að toga. Samt 
langaði okkur í smá meiri ævintýri áður en 
við færum heim. Ég kynntist upptökustjóra 
í Kanada sem var hrifinn af tónlistinni sem 
ég var að búa til svo við fluttum til Kan-

ada og keyptum hús í Nova Scotia með átta 
hekturum í kring og breiðri á með silungi og 
laxi. Þetta var svona Johnny Cash fílingur. 
Ég gerði plötuna Running Naked sem var til-
nefnd til ECMA verðlauna og mér var boðið 
að spila á ýmsum stöðum. Við höfðum það 
mjög gott, fengumst við þýðingar líka en 
söknuðum reyndar leikhússins, því þarna 
er lítil leikhúsmenning. Maður sér hvað 
Reykjavík er ótrúleg borg í samanburði 
við til dæmis Halifax þar sem er bara eitt 
atvinnuleikhús sem er auk þess mikið með 
farandsýningar.“

Ástæðuna fyrir flutningnum heim til 
Íslands í ágúst 2010 segir Þór hafa verið 
heimþrá. „Við Hugrún viljum líka að sonur 
okkar alist upp sem Íslendingur. Áttuðum 
okkur á því að þegar hann væri orðinn tán-
ingur færi hann að festast meira úti. Við 
hlökkum til að fara með hann um land-
ið, bæði akandi og gangandi. Okkur finnst 
hann þurfa að læra hver okkar arfleifð er 
og tala íslensku eins og innfæddur þó að 
hann sé fæddur erlendis. Það gengur vel. 
Hann er í frábærum bekk í Kópavogsskóla, 
er hamingjusamur og elskar Ísland þannig 
að í augnablikinu njótum við þess öll að vera 
hér innan um ættingja og vini.“ 

Frekari upplýsingar um Þór er að finna á 
vefsetri hans, thorthemusic.com.

Byrjaði samt á 
að fara í líf-
fræði því ég er 

svona í endanum á þeirri 
kynslóð sem fannst músík 
ekki vera alvöru vinna.

Línur sem ná beint til hjartans
Þór Breiðfjörð, söngvari og leikari, synti móti straumnum og flutti nýlega heim til Íslands eftir fjórtán ára útivist, lengst af sem 
leikari á West End í London. Hann á að baki um 1.000 sýningar af Vesalingunum og æfir nú draumahlutverkið í Þjóðleikhúsinu. 
Þór sagði Gunnþóru Gunnarsdóttur frá ferlinum, hamingjunni yfir að vera kominn heim og fá að ala soninn upp sem Íslending. 

MEÐ DEREK JACOBI LEIKARA AÐ AFLOKINNI FRUM-
SÝNINGU VESTURPORTS Á RÓMEÓ OG JÚLÍU Á WEST 
END. MYND/EDDI

ÞÓR OG ERLENDUR EIRÍKSSON Í VESTURPORTSÝN-
INGUNNI RÓMEÓ OG JÚLÍU Á WEST END. MYND/EDDI

ÞÓR BREIÐFJÖRÐ SÖNGVARI OG LEIKARI „Ég var búinn að bíða allan daginn með nóturnar mínar og fékk svo bara að taka átta takta úr laginu sem ég ætlaði að syngja til að heilla dómendurna.“ FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



KILJUR
VERÐ FRÁ   

499,-

BARNA-
BÆKUR

VERÐ FRÁ   

499,-

TÓNLIST
VERÐ FRÁ   

999,-

BARNA-
BÆKUR

VERÐ FRÁ   

TÓNLISTAR- & 

BÓKAMARKAÐUR

Fáanlegt í Kringlu, Smáralind og Garðabæ, minna úrval í öðrum verslunum.

Gildir til 16.febrúar eða á meðan birgðir endast.



11. febrúar 2012  LAUGARDAGUR36

FÓLKIÐ Í UNDANKEPPNINNI

lög fjalla um draum

lag fjallar 
um straum

9

10

4

5

2

2

1

 UMFJÖLLUNAREFNI ÚR ÝMSUM ÁTTUM

Tangó kemur fyrir 
í tveimur titlum

kemur fyrir í  
titlum

Ást
kemur fyrir 
í 8 titlum

Dans

3 eldlög fjalla um

Sigurlög samin 
eingöngu af konum

Sigurlög samin 
eingöngu af körlum17

7 Sigurlög samin af 
körlum og konum

0

Í 115 lögum syngur 
einn eða fleiri karl 

aðalrödd

Í 106 lögum syngur 
ein eða fleiri kona 

aðalrödd

Í 32 lögum syngja 
karl og kona (eitt 

eða fleiri) aðalrödd

7 lög hafa kven-
mannsnafn  í titli

2 lög hafa karl-
mannsnafn í titli

115

2

106

7

32

KYNJASKIPTING

lög 
fjalla um

lög 
fjalla 
um2 bíla

E
itt heitasta umræðu-
efni síðustu daga 
hefur verið spurn-
ingin hvort Íslend-
ingar ættu að draga 
sig út úr Eurovision, 

Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva, í ár vegna mann-
réttindabrota í Aserbaídsjan, 
landinu sem heldur keppnina 
í vor. Sitt sýnist hverjum en 
fátt mun þó koma í veg fyrir 
að úrslitakvöld Söngva-
keppni Sjónvarpsins, 
sem jafnan hefur 
einnig gegnt hlut-
verk i  u nd a n -
keppni Eurovisi-
on, fari fram í 
Hörpu í kvöld.

F r á  1 9 8 6 
hefur eiginleg 

undankeppni verið haldin alls 
átján sinnum. Sex sinnum hefur 
framlag Íslendinga verið valið 
án undankeppni (lögin sem valin 
voru á þann hátt eru talin með í 

þessari umfjöllun) en tvisvar 
höfum við ekki haft þátt-
tökurétt vegna slakrar 
niðurstöðu árið á undan. 

Keppnin hefur rokkað 
nokkuð í umfangi og fjölda 

laga sem keppa 
ár frá ári. Til að 
mynda kepptu tíu 

lög í fyrstu und-
ankeppninni 
1986, fimmtán 
lög nú í ár en 
2007 kepptu 
hvorki fleiri 
né færri en 33 
lög.

Eldur, jörð, ást og tangó í 
Söngvakeppni Sjónvarpsins
Úrslitakvöld Söngvakeppni Sjónvarpsins, sem einnig hefur gegnt hlutverki undankeppni Eurovision hér á landi frá 1986, fer fram 
í kvöld og bíða að vonum margir spenntir. Kjartan Guðmundsson rýndi í lögin sem flutt hafa verið í keppninni í gegnum tíðina.

Megas hefur 
aldrei tekið þátt

Birgitta 
Haukdal hefur 
sungið fjögur lög í 
undankeppninni

Diddú hefur flutt 
eitt lag

Bubbi Mort-
hens hefur 
samið eitt lag

Björgvin Hall-
dórsson hefur 
sungið tíu lög í 
undankeppninni

Botnleðja hefur 
flutt eitt lag

Ragnhildur 
Steinunn Jóns-
dóttir hefur 
fimm sinnum 
verið kynnir í 
undankeppninni

Steinn Ármann 
Magnússon 
hefur einu sinni 
verið kynnir í 
undankeppninni

Mín
4

Þín

Aftur 
heim

Þrá

jörð

Orðið „mín“ kemur fyrir í 
titlum

Orðið „þín“ kemur fyrir í 
titlum

Von 2 lög hafa orðið 
„von“ í titli

4 lög hafa orðið 
„þrá“ í titli

lög hafa 
heitið

lög verið flutt í Söngva-
keppni Sjónvarpsins, 

undankeppni Eurovision, 
á Íslandi frá árinu 1986

253
Alls hafa

41
lag með enskum texta

212
lög með íslenskum texta

Páll Óskar Hjálmtýs-
son verður kynnir á 
úrslitakvöldinu ásamt 
Brynju Þorgeirsdóttur.



Í Blómavali

Ferming
verður með hugmyndir fyrir veisluna.

 
verða á 

verður á .

verða á .

sýnir það allra nýjasta í fermingargreiðslum
á sunnudag

ALLT FYRIR FERMINGUNA

Í BLÓMAVALI

7FRÁBÆRIR

VINNINGAR 

 
 

á fermingar-

Í Blómavali 290kr

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir - Akranes 
Hafnarfjörður - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - DalvíkENERGETIC DENIM

�

Gyllta kettinum 

opið til kl. 17 um helgar.

fyrir ferminguna

10 Túlipanar

799 kr. 

TÚLIPANAVEISLA

ÚRVAL AF 
GÆLUDÝRAVÖRUM
í verslun okkar Skútuvogi

á fermingar-

Valentínusar      
deginum
Þriðjudaginn 14. febrúar
Glæsileg tilboð
í Blómavali

Mundu eftir
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Gestur G. Gestsson, forstjóri Advania 
sem varð til við samruna 
Skýrr, HugarAx og norrænna 
dótturfyrirtækja, segir á 
heimasíðu fyrirtækisins: 

„Orðið „Advania“ er dregið 
af enska orðinu „advantage“, 
sem þýðir forskot. Og þetta 
er það sem við viljum veita 
okkar góðu viðskiptavinum: 
forskot á sínum vettvangi með 
traustri þjónustu og skapandi 
lausnum.“ 

Á heimasíðu auglýsingastofunnar 
Hvíta hússins, sem hannaði merki 
Advania, segir enn fremur: 
„Fljótlega eftir að nafnið var kynnt 
fóru af stað vangaveltur um að 
latnesk merking orðanna „Ad 
vania“ væri „til einskis“ samkvæmt 
Google Translate. Það er vissulega 
mjög spaugilegt, en rétt er þó að 
benda á að þarna skjátlast hinum 
mikilvirka en mistæka þýðanda. 
„Vania“ er ekki latína og þar með 

fellur brandarinn um sjálfan sig. Advania er hreinræktað 
nýyrði og sækir merkingu sína í orðið sem það er dregið af.“

■ GODDUR

Hvað þýða fyrirtækjanöfnin?
Fyrirtækjanöfn sem merkja lítið sem ekkert í augum almennings við fyrstu sýn halda áfram að vekja athygli. Kjartan Guðmunds-
son kannaði merkingu nokkurra nafna af handahófi og spurði prófessorinn Godd og rithöfundinn Gunnar Hersvein um málið.

A llir sem stofna fyrirtæki, 
félagsskap eða í raun hvað sem 

er, þurfa nafn og  lógó. Með öðrum 
orðum þurfa þeir einhvers konar 
helgitákn, ekki í trúarlegum skiln-
ingi heldur tákn sem birtist frekar í 
undirmeðvitundinni en meðvitund-
inni og höfðar til einhvers sem gæti 
orðið stjarna á himinhvolfi hugsana 
okkar,“ segir Guðmundur Oddur 
Magnússon, Goddur, prófessor við 
Listaháskóla Íslands, um nafngiftir 
fyrirtækja. „Í raun og veru þekkir 
nútímafólk fleiri lógó og nöfn á 
fyrirtækjum en nokkurn tímann á 
trjátegundum, fuglum og svo fram-
vegis,“ bætir hann við.

Goddur tekur fram að téð helgi-
mynd, nafn og merki, sé einungis 
fyrsta skrefið í ferlinu þegar um 
ræðir tilbúin fyrirtækjanöfn á 
borð við Advania og fleiri. „Þegar 
helgimyndin er tilbúin þarf alltaf 
helgisögur um hugsunina að baki samsetningunni. 
Svo snýst þetta um að selja okkur þá hugsun og þá 
hugmynd. Þetta er gert til að búa til einhvers konar 
dvalarstað í pælingum okkar og dulvitund. Nafnið 
á ekki að vera of augljóst heldur fara inn í drauma-
heima og þá skiptir hljómurinn í orðinu oft meira 
máli en merkingin. Valitor er til dæmis hljómfag-
urt og geðslegt orð þótt við vitum ekki hvað það 
þýðir. Tilhneigingin er að segja ekki of mikið og 
mikilvægara að láta nafnið hljóma vel smurt. Þann-
ig er líka tilhneigingin með lógóin, að þau séu bara 

einhverjar sveiflur út í loftið sem 
hafa ekki tilvísun í neitt. Það reyna 
allir að láta ljóma stafa af blænum 
og goðsögninni í kringum fyrir-
tækið.“

Goddur segir ógagnsæ nöfn á 
fyrirtækjum hafa aukist mikið í 
efnahagsbólunni sem síðan sprakk 
með látum fyrir nokkrum árum. 
„Reyndar var algengt strax í upp-
hafi tuttugustu aldarinnar að bæði 
hús og fyrirtæki hétu erlendum 
borgarnöfnum eins og Liverpool, 
London og Berlín, og eflaust eru 
dæmin mun fleiri. Í bólunni voru 
svo ógrynni af skúffufyrirtækjum 
stofnuð með svo ótrúlegri nafna-
flóru að það var engu lagi líkt. 
Makalausast þótti mér þó hversu 
mörg fyrirtækjanöfnin í bólunni 
voru viðeigandi. Glitnir var til 
dæmis draumahöll en ekki raun-
veruleiki, draumsýn sem hvarf. Og 

Samson, fyrirtæki Björgúlfsfeðga, var sá sem braut 
súlurnar í kauphöllinni og allt hrundi yfir hann. Í 
nafni hvers manns er fall hans falið,“ segir Goddur.

Goddur segir þá tilhneigingu að sérhanna fyrir-
tækjanöfn sem þýða kannski fátt við fyrstu sýn á 
undanhaldi þessi misserin. „Núna eru til fyrirtækj-
anöfn sem hafa gamlar kaupfélagatengingar eins og 
Kronkron og fleiri, sem hefði þótt afar hallærislegt 
fyrir nokkrum árum síðan. Kannski er þessi kyn-
slóð að leita að einhverju sem er hæfilega íslenskt 
og sveitó.“

Helgimyndir og helgisögur

■ GUNNAR HERSVEINN

Það er þrennt sem hefur mest áhrif á val á heitum fyrirtækja: 
tíðarandinn, eignarhaldið og mælikvarðinn eða markmiðið. Ef 

tíðarandinn er alþjóðahyggja, eignarhaldið erlent og markmiðið 
útrás verða nöfnin erlend og ógagnsæ eins og Advania. Ef aftur á 
móti tíðarandinn er heimakær, eignarhaldið íslenskt og markmiðið 
til dæmis verndun íslenskunnar 
verða nöfnin íslensk og lýsandi 
fyrir starfsemina. Nafnið sem 
valið er segir til um hvað sé uppi 
á teningnum. Hvort er flottara 
Skólavörubúðin eða A4?,“ segir 
rithöfundurinn Gunnar Hersveinn 
spurður um tilhneigingar og 
tískusveiflur í fyrirtækjanöfnum.

Sem dæmi um hvernig tíðar-
andinn hefur áhrif á val fyrir-
tækjanafna nefnir Gunnar að 
löng íslensk nöfn á bönkum séu 
til að mynda ekki í tísku þótt 
þau finnist enn. „Útvegsbank-
inn, Samvinnubankinn, Búnaðar-
bankinn og jafnvel Landsbankinn 
breyttist í eitt stórt L. Íslands-
banki kom þó aftur. Nú heita 
bankar frekar Arion og MP banki 
og skammstafanir hafa verið vin-
sælar. Nafnið Bifreiðar- og land-
búnaðarvélar er auðvitað snilld 
en því var breytt í BL þótt hitt sé 
enn til í fyrirtækjaskrá. Herrafataverslun Skjaldar og Kormáks 
gefur allt annan tón með nafni sínu en til að mynda Tískuverslun-
in Flash og lokkar til sín annan hóp viðskiptavina eða kúnna eins 
og sagt er. Nafnið er í stíl við Herrafataverslun Guðsteins Eyjólfs-
sonar sem breyttist aldrei í GE Group. Nöfnin segja til um hvað 
fæst og hver á verslunina.“ 

Gunnar telur tíðarandann sem hrundi hafa verið kraftmikinn, 
en að sama skapi taum- og agalausan, óútreiknanlegan og hroka-
fullan. „Nöfnin breyttust af þeim sökum í útrásarheiti, eitthvað 
sem gildir á alþjóðavísu og Íslendingum þótt ef til vill smart eins 
og FL GROUP, Actavis og Capacent. Lýsandi nöfn yfir starfsemi 
fyrirtækja eins og Fjölmiðlavaktin sameinast einhverju og verður 
Credit info Group. Hvað segir það? Fyrirtæki sem innheimti van-
skilakröfur varð Intrum sem svo varð Motus, eins og það sé eitt-
hvað betra að fá kröfu senda frá þeim. Flugfélagið Atlanta varð 
risafyrirtækið Avion Group. Draumurinn var að nöfnin yrðu 
alþjóðleg og grípandi en ekki eins og gömul lumma: Milton, FS6, 
Arena Holding og Mosaic.“

Hann telur tíðaranda óbilandi bjartsýni hafa skapað alþjóðleg 
stuttnefni sem jafnframt voru óskiljanleg og lýstu ekki starfsem-
inni. Sá tíðarandi sé enn ekki liðinn undir lok og enn sjáist nöfn 
eins og Arion banki og Advania. „Advania á að vera viðamesta upp-
lýsingafyrirtækið á Norðurlöndum, en samt dettur mér helst Ind-
land í hug þegar ég heyri nafnið Advania. Það má segja að alla 21. 
öldina hafi erlend og alþjóðleg nöfn notið mestra vinsælda á Íslandi 
en tíðarandinn hefur breyst, er mildari en áður og félagsleg gildi 
eiga meira upp á pallborðið. Það má því spá afturhvarfi til íslensk-
unnar í fyrirtækjanöfnum fyrst að enskan varð ekki okkar annað 
tungumál eins og sumir vildu. Ég myndi spá því að við eigum eftir 
að sjá klassísk íslensk heiti á fyrirtækjum á næstu árum,“ segir 
Gunnar Hersveinn.

Spáir afturhvarfi til íslenskunnar

ADVANIA

MOTUS

Lögheimtan ehf. starfar undir nafninu 
Motus en hét áður Intrum. Á heima-
síðu Motus segir:

„MOTUS merkir á latínu „hreyfing“ eða 
„að hreyfa við/að hafa áhrif á“. Hlutverk 
MOTUS er að bæta fjárstreymi fyrir-
tækja allt frá sölu til þess að greiðsla 
hefur átt sér stað, þ.e. að skapa þessa 
hreyfingu. Merkingin fellur einnig vel 
að slagorðum félagsins sem jafnframt 
tákna hreyfingu, þ.e.  „Við komum 
hreyfingu á peningana“ og „EKKI GERA 
EKKI NEITT“.”

Advania 
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LOGOS

Á heimasíðu Lögmannsþjónustunn-
ar Logos, sem varð til með samruna 
A&P lögmanna og Málflutningsskrif-
stofunnar Suðurlandsbraut 4a, segir: 

„Orðið LOGOS kemur úr grísku og er 
öflugt orð sem á sér margar merkingar. 
Þó það sé oft þýtt á ensku sem „orð“ 
getur það einnig þýtt hugsun, skyn-
semi, lögmál, siðaregla eða rökfræði, 
allt sem endurspeglar fullkomlega við 
okkar sérsvið.“

LOGOS

Á h ð þ

MOTUSTERIS

Á heimasíðu 
upplýsingatækni-
fyrirtækisins Teris, 
sem áður var 
Tölvumiðstöð 
Sparisjóðanna, segir: 

„Teris er afbrigði af forn-gríska karlmannsnafninu Eleutherios sem merkti 
frjáls og óháður. Í forn-grísku er til sagnorðið tereo sem þýðir vernda eða 
vaka yfir. Ásýnd merkisins gefur til kynna hátæknifyrirtæki á upplýsinga- 
og fjármálasviði.“

ARION BANKI
Arion banki, sem 
áður var Nýja Kaup-
þing, var stofnaður 
á grunni Kaupþings 
banka eftir gjaldþrot 
þess síðastnefnda. Á 
heimasíðu bankans segir: 

„Sagt er frá söngvaskáldinu Arion í fornum þjóðsögum frá Grikklandi. Arion er 
táknríkt nafn og vísar til listfengis, þrautseigju, samvinnu og endurkomu. Helstu 
kostir nafnsins eru hvað það er hljómþýtt, þjált og tignarlegt og fellur vel að 
mörgum tungumálum.“
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Nafnið Valitor, fyrirtækisins sem byggt er á grunni Visa Íslands, er útskýrt á 
þennan hátt:

„Nafnið VALITOR er alþjóðlegt heiti. Fyrri hlutinn er myndaður af ensku orð-
unum valid (gildur, áhrifaríkur) og value (gildi, verðgildi), auk latneska orðsins 

valeo (vera sterkur).  Síðari orðhlutinn er undir áhrifum frá 
latneska orðinu iterum (aftur og aftur) og 

ensku sögninni iterate 
(endurtaka). Geranda-
endingin tor kemur 
einnig úr latínu, sbr. 
doctor (sá sem fræðir).”

ADVANIA
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VALITOR

KJARVALSSTOFA Í PARÍS 

Er stúdíóíbúð/vinnuaðstaða, sem ætluð er til dvalar fyrir lista-
menn. Stofan er í eigu Reykjavíkurborgar, mennta- og menningar-
málaráðuneytisins og Seðlabanka Íslands og er staðsett í miðborg 
Parísar, skammt frá Notre Dame dómkirkjunni. 

Þeir sem í stofunni dvelja greiða dvalargjöld sem ákveðin eru af 
stjórn Cité Internationale des Arts er rekur stofuna og miðast við 
kostnað af rekstri hennar. Á árinu 2012 verða þau 410 evrur á 
mánuði fyrir einstakling en 525 evrur á mánuði fyrir tvo. Úthlutun 
er lágmark tveir mánuðir í senn en vegna fjölda umsókna undan-
farin ár hefur dvalartími að jafnaði verið 2 mánuðir. Dvalargestir 
skuldbinda sig til að hlíta reglum Cité Internationale des Arts varð-
andi afnot af húsnæði og vinnuaðstöðu, þ.á m. er ætlast til að þeir 
nýti stofuna allan úthlutunartíma sinn. 

Auglýst er eftir umsóknum um afnot Kjarvalsstofu fyrir 
tímabilið 1. ágúst 2012 til 31. júlí 2013. Umsóknareyðublöð 
ásamt reglum um afnot af Kjarvalsstofu má finna á www.reykjavik.
is/menningogferdamal. Umsóknir, með lýsingu á því verkefni sem 
umsækjandi hyggst vinna að, skulu stílaðar á stjórnarnefnd Kjar-
valsstofu, Menningar- og ferðamálasviði Reykjavíkurborgar, Ingólfs-
nausti, Vesturgötu 1, 101 Reykjavík. Ætlast er til að umsækjendur 
skili inn stuttri greinargerð um afrakstur dvalarinnar að dvöl lokinni. 

Umsóknarfrestur er til 2. apríl 2012. 

Stjórn Kjarvalsstofu í París
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Veisluturninn í Kópavogi býður upp á fimm 
glæsilega veislusali sem samtals rúma allt 
að 500 manns í hæstu byggingu lands-

ins þar sem útsýnið er einstakt. „Jú, það er rétt,“ 
segir Þórey Ólafsdóttir, sölu- og markaðsstjóri 
Veisluturnsins. „Við bjóðum upp á þetta óvið-
jafnanlega útsýni til allra átta sem klárlega spill-
ir ekki fyrir á fermingardaginn sjálfan. Nú þegar 
er nánast allt fullbókað hjá okkur fyrir ferming-
arnar þetta árið og fólk farið að bóka hjá okkur 
veislur fyrir árið 2013.“

Þórey segir mikilvægt að skoða alla þætti 
sem snúa að fermingarveislunni og undirbún-
ingi hennar. Fermingardagurinn sé enda dagur 
fjölskyldunnar en ekki bara fermingarbarnsins 
sem þó sé að sjálfsögðu í aðalhlutverki. „Það er 
gaman að njóta þess að vera gestur í eigin veislu 
og láta aðra sjá um hlaupin á fermingardaginn 
sjálfan,“ segir Þórey brosandi.

Veisluturninn býður upp á þrjú mismunandi 
fermingarhlaðborð: „brunch“-hlaðborð, kaffi-
hlaðborð og kvöldverðarhlaðborð. Þar af er ferm-
ingar-„brunchinn“ langvinsælastur enda hent-
ar hann sérlega vel um hádegisbilið. Á brunch-

hlaðborðinu má meðal 
annars f inna krem-
aða villisveppasúpu, 
drottningarskinkusalat 
og grafna bleikju ásamt 
reyktum svínavöðva, vil-
likrydduðu lambalæri og 
hina sívinsælu súkkul-
aðiköku Veisluturnsins.

Þórey segir því nokk-
uð ljóst að allir ættu að 

finna eitthvað við sitt hæfi. „Þá er allt innifalið í 
verði veitinga, drykkir, salarleiga, allur borðbún-
aður, þjónusta og annað slíkt en viðskiptavinum 
okkur þykir þetta fyrirkomulag mjög þægilegt.“ 

Að hennar sögn eru verðinu stillt í hóf. „Sem 
dæmi kostar fermingar-brunch aðeins 4.950 
krónur á mann, en börn sex ára og yngri borða 
alltaf frítt hjá okkur og börn sjö til tólf ára greiða 
hálft gjald. Við erum einnig með sérhannað Dis-
ney-leikherbergi þar sem börnin geta leikið sér 
eftir matinn.“

Þá segir Þórey mikilvægt að reikna dæmið til 
enda. „Því oftar en ekki er það mun hagkvæm-
ara að halda veisluna í fallegum sal eins og hjá 
okkur þar sem allt er innifalið í verði veitinga og 
þú mætir bara í veisluna og átt yndislega stund 
með fermingarbarninu.“

Þá býður Veisluturninn einnig upp á veislu-
þjónustu. „Þá komum við með fermingarveisl-
una heim til þín eða í sal sem fólk hefur leigt 
sjálft en oftast kýs það heldur að halda veisl-
una hjá okkur í Veisluturninum,“ segir Þórey að 
lokum og hvetur fólk til að nálgast frekari upp-
lýsingar á heimasíðu fyrirtækisins á slóðinni 
www.veisluturninn.is og setja sig í samband ef 
einhverjar spurningar vakna.

Gestur í eigin fermingarveislu
Veisluturninn í Kópavogi býður upp á þrjú mismunandi fermingarhlaðborð í hæsta gæðaflokki. Þá státar fyrirtækið af frábæru aðgengi með 
nægum bílastæðum og glæsilegum sölum með einstöku útsýni í hæstu byggingu landsins.

Súkkulaðikaka að hætti Veisluturnsins er sívinsæl.

Í boði eru fimm glæsilegir veislusalir sem rúma allt að 500 manns.

Þórey Ólafsdóttir, sölu- og markaðsstjóri.

FERMINGAR
„BRUNCH“ 
Forréttir 
Kremuð villisveppasúpa
Reykt gæsabringa með 
bláberjum og piparrót 
Drottningarskinkusalat með 
hrærðum eggjum og tómötum 
Blandað blaðsalat 
Dillgrafin bleikja með engifer-
kremi 
Kjúklinga- og 
pastasalat 
með parmes-
andressingu 
Spænsk 
eggjabaka með 
grænmeti 
Nýbakað brauð og 
tapenade 
Grillaður lax með mangó-
chutney og pecanhnetum 

Aðalréttir 
Reyktur svínavöðvi með 

kremaðri villisveppasósu 
Ofnbakaðir kartöflubátar 

Villikryddað lamba-
læri með rauðvíns-
sósu 

Braserað rótar-
grænmeti 
Ofnbakaðar 

sætar kartöflur 

Eftirréttur 
Súkkulaðikaka að hætti 
Veisluturnsins 

Verð á mann 4.950 
krónur 
Börn sjö-tólf 
ára greiða hálft 
gjald en sex ára 
og yngri borða 
frítt 
Innifalið í verði 
er salarleiga, full 
þjónusta, kaffi og gos

Þú 
mætir 

bara í veisluna 
og átt yndislega 
stund með 
ferm ingar-
barninu.
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BÆÐI MEÐLÆTI OG AÐALRÉTTUR
Kartöflusalat er klassískt og sívinsælt. Það er bæði gott eitt og sér eða 
sem meðlæti með ýmsum kjötréttum, til dæmis köldu, reyktu svínakjöti. 
Þá hentar kartöflusalat einkar vel í fermingarveisluna þar sem það má 
gera með nokkrum fyrirvara, það versnar síst við að standa í ísskáp yfir 
nótt.
Til eru fjölmargar uppskriftir að kartöflusalati og allar góðar á sinn máta. 
Á vefnum er auðvelt að leita eftir því sem hverjum hentar. Hér er ein slík 
sem fannst á vafri um vefheiminn.

800 g kartöflur

150 g beikon

3 sellerístönglar

1 laukur

1 dós sýrður rjómi (10%)

2 harðsoðin egg

2 msk. Dijon-sinnep

2 msk. vínedik

2 dl sýrðar gúrkur, saxaðar fínt

2 tsk. sykur

2 tsk. sellerífræ

1/2 tsk. Cayenne-pipar

Sjóðið kartöflurnar. Flysjið og skerið í teninga. Skerið lauk og sellerí í litla 
teninga. Setjið í pott með sjóðandi vatni í 1 mínútu. Hellið í sigti. Kælið. 
Skerið beikonið í litla bita. Hitið olíu á pönnu og steikið beikonbitana á 
miðlungshita þar til þeir eru orðnir stökkir. Hellið olíunni frá og þerrið 
bitana á eldhúspappír. Blandið saman sýrðum rjóma, söxuðum sýrðum 
gúrkum, sinnepi, sellerífræjum, vínediki og cayenne-pipar. Blandið kart-
öflum, lauk og sellerí saman við sýrða rjómann. Blandið beikonbitunum 
saman við. Skerið eggin í eggjaskera, fyrst langsum og síðan þversum. 
Blandið saman við. Geymið í ísskáp áður en salatið er borið fram.

Heimild: www.vinotek.is

Glæsilega skreytt brauð-
terta lífgar upp á ferm-
ingarborðið og nýtur allt-

af jafn mikilla vinsælda hjá gest-
um. Það þarf ekki að vera flókið 
að slá sig til húsmóðurriddara 
með því að gera gómsæta og 
girnilega brauðtertu eins og 
þessi uppskrift ber með sér.

Hráefni:
2 formfransbrauð
300 g soðinn lax 
300 g reyktur lax
500 g rækjur 
3 dl sýrður rjómi 
1 dl graflaxsósa  
40 msk. smjör eða smjörvi

Skreyting:
2 dl sýrður rjómi    
200 g rjómaostur, hreinn 
1 búnt dill 
6 sneiðar reyktur lax
150 g rækjur
4 egg

Matreiðsla 40 mínútur:   
Hreinsið rækjurnar vel. Maukið 
soðna laxinn og blandið örlitlu 
af sýrða rjómanum saman við. 

Skerið brauðið langsum og sker-
ið síðan skorpuna varlega af. 

Leggið hverja brauðskífu 
ofan á aðra eftir að hafa sett fyll-
inguna inn í. Best er að byggja 
tertuna upp á eftirfarandi hátt: 

■ brauð
■ graflaxsósa
■ smjör og reyktur lax í sneiðum
■ brauð
■ smjör og rækjur
■ brauð
■ soðinn lax með sýrðum rjóma
■ brauð

Þrýstið varlega ofan á brauð-
skífurnar til að þær festist við 
fyllinguna.

Blandið saman sý rðum 
rjóma og rjómaosti og smyrjið 
tertuna að utan með blöndunni. 
Skreytið með rækjum, eggjum, 
dilli og reyktum laxi, eða hverju 
því sem hugurinn girnist

Ráð kokksins: 
Setjið tertuna saman dag-
inn áður en hún á að borðast 
en skreytið aldrei fyrr en sam-
dægurs.

Brauðtertan gleður augu, munn 
og maga gesta á öllum aldri
Brauðtertur og fermingarveislur heyra saman eins og hönd og hanski. Hér er uppskrift að gómsætri danskri brauðtertu með rækjum og reyktum og 
nýjum laxi sem bráðnar í munni.  Ekki spillir fyrir að hollustan er í fyrirrúmi, sýrður rjómi og rjómaostur koma í stað majoness.

Brauðterta með rækjum og reyktum og soðnum laxi vekur alltaf fögnuð hjá gestum. MYND/ANTON
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Kynningarblað
Notaðir bílar, 
umboðssala, 
bílaþvottur, bílasýning 
og hollráð í hálkunni. 
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AÐGÁT SKAL HÖFÐ VIÐ AKSTUR Í HÁLKU
Hálka er á vegum víða um land 
þessa dagana. Eftirfarandi atriði 
er gott að hafa í huga við akstur 
í hálku:
Akið rólega og eftir aðstæðum en 
ekki á leyfilegum hámarkshraða. Ef 
ekið er hægt gefst meiri tími til að 
sveigja frá hindrunum í stað þess 
að þurfa að klossbremsa. Ekki grípa 
snöggt í stýrið eða stíga snögglega 
á bremsuna, þannig getið þið misst 
stjórn á bílnum í hálku. Ef bíllinn er 
að missa veggrip sleppið þá bensín-
gjöfinni, stígið á kúplinguna og stýrið bílnum mjúklega á beina braut. 
Athugið að hreinsa snjó af öllum bílrúðum, ljósum og speglum bílsins 
áður en lagt er af stað. Munið alltaf eftir öryggisbeltunum.

Víða um land er hálka á vegum þessa 
dagana. Ökumenn þurfa því að sýna 
aðgát.

Hjá Jobba er elsta starfandi 
bónstöð landsins. Hana 
hefur Jósef Kristjánsson 

rekið í aldarfjórðung við góðan 
orðstír en sjálfur hefur hann starf-
að við bón og bílaþvott í þrjá ára-
tugi.  

Hann er spurður út í galdurinn 
að baki góðum bílaþvotti. „Gald-
urinn er þríþættur: Vandvirkni, 
vandvirkni og vandvirkni,“ svar-
ar Jósef glaðlega en Hjá Jobba eru 
allir bílar handþvegnir. „Ekkert 
tæki hefur enn verið fundið upp 
sem leysir af hólmi hendur, tusku 
og auga,“ segir hann.

Jósef segir afar nauðsynlegt 
að þrífa og bóna bíla reglulega. 
„Allir nýir bílar sem hafa komið til 
landsins síðustu fimmtán ár eða 
svo eru með umhverfisvænt, eða 
svokallað vatnsþynnanlegt lakk 
sem er mun þynnra og harðara en 
olíuakrýllakkið á gömlu bílunum. 
Það þýðir að auðveldlega brotnar 
upp úr lakkinu. Auk þess upplit-
ast það hraðar vegna sólarljóss 
og tekur í sig lit af óhreinindum,“ 
segir Jósef. Hann tekur sem dæmi 
að nýlegir bílar séu farnir að ryðga 
á toppnum þar sem sólar ljósið 
skín mest á. „Sterk sólin hitar 
lakkið sem þýðir að þurr efnin 
í lakkinu smjúga út um smáar 
sprungurnar í lakkinu og bíllinn 
upplitast. Bónið hins vegar fyll-
ir í sprungurnar og varnar þessu 
ferli,“ útskýrir Jósef.

Hann segir afar misjafnt hve oft 
þurfi að bóna bíla. Það fari mjög 
eftir almennu viðhaldi bílsins. 
„Bónhúðin endist lengur þegar 
bíllinn er þveginn oft.“

Hjá Jobba er boðið upp á fjöl-
breytta þjónustu. Þar má nefna 
þrif að innan og utan, bón, teflon-
bón, djúphreinsun teppa og sæta, 
tjöruþvott, vélaþvott, lakkmössun, 
ryksugun, blettun og lakkviðgerð-
ir. Þá hefur Jobbi einnig tekið að 
sér að þrífa laus teppi, tjaldvagna, 

fellihýsi, hjólhýsi, reiðhjól, vél-
hjól, flutningabíla, rútur, vinnu-
vélar og báta. „Það eina sem ekki 
hefur komið hér inn á gólf er flug-
vél,“ segir hann og hlær. 

Panta þarf tíma á stöðinni en 
fólk getur valið milli þess að koma 
sjálft með bílinn og sækja hann 
eða látið sækja til sín bílinn og 
skila honum aftur.

Allar nánari upplýsingar um 
þjónustu og verð má nálgast á vef-
síðunni www.hjajobba.is

Vandvirkni galdurinn
Nauðsynlegt er að þrífa og bóna bíla reglulega til að varna upplitun á lakki og ryði. Jósef 
Kristjánsson Hjá Jobba í Skeifunni 17 hefur þrjátíu ára reynslu af þvotti og bóni.

Jósef og starfsmenn Hjá Jobba þrífa ekki aðeins bíla heldur einnig mótorhjól, hjólhýsi og 
allt þar á milli. MYND/GVA

OPIÐ 
mán. – fös kl. 10–18
laugard. kl. 12–15
lokað á sun.

Nú getur þú
fjármagnað allt að  

10 ára gamla bíla hjá

Sími 567 2277 | www.nyja.is

PORSCHE Boxster. Árgerð 2004, ekinn 
68 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 4.890. 
Umboðsbíll sem bíður spenntur eftir sumrinu 
sem kemur snemma í ár segir hann og er á 
staðnum Rnr. 217419.

BMW Z4 2.5i. Árgerð 2005, ekinn 112 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 2.790. Tilbúinn út að 
leika og Bílinn er á staðnum Rnr.217723.

BMW M6. Árgerð 2006, ekinn aðeins 
10 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 11.900.
umboðsbíll einn glæsilegasti sportbíll 
landsins bíður spenntur eftir nýjum eiganda 
og er á staðnum Rnr. 231229.

SUMARIÐ KEMUR SNEMMA Í ÁR



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

É
g ætla að kíkja í afmæli til 
systur minnar, rölta um 
bæinn með eiginmanninum 
og finna kannski einhverjar 

gersemar í Kolaportinu. Svo ætla ég 
nú bara að fylgja sýningunni minni, 
Ég er vindurinn, eftir. Þetta er loka-
sýningarhelgin,“ segir Ingibjörg 
Huld Haraldsdóttir leikstjóri spurð 
hvernig hún ætli að verja helginni. 
„Sýningin hefur fengið mjög góðar 
viðtökur og við eigum eiginlega 
ekki orð yfir þeim.“

Notarðu annars yfirleitt helgarn-
ar til að fylgjast með því sem er að 
gerast í leikhúsunum? „Já, það má 
segja það,“ segir Ingibjörg Huld. 
„Maður reynir að sjá allt, en auð-
vitað nýtir maður líka tímann til 
að hitta vini og vandamenn.“ Eigin-
maður Ingibjargar Huldar er Hilm-
ir Jensson leikari sem leikur undir 
hennar stjórn í Ég er vindurinn. Það 
þarf varla að spyrja um hvað heim-
ilislífið snúist. „Það hefur eiginlega 
allur okkar tími farið í æfingar og 

sýningar undanfarið,“ segir hún 
hlæjandi. „Heimilið er undirlagt, 
en það styttist í að við fáum nýtt 
hlutverk því við eigum von á okkar 
fyrsta barni í júní.“ Ingibjörg Huld 
upplýsir að erfinginn væntanlegi 
sé stelpa. „Hún er væntanleg seinni 
partinn í júní, kannski kemur hún á 
árs brúðkaupsafmælinu okkar, 25. 
júní. Það er aldrei að vita nema hún 
steli af okkur deginum.“

2

Ingibjörg Huld Haraldsdóttir leikstjóri lifir og hrærist í leiklistinni en tekst fljótlega á við nýtt hlutverk.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Erfinginn gæti fæðst á 
brúðkaupsafmælinu

Fólki  gefst færi á að koma með gamlar ljós-
myndir í greiningu til sérfræðinga á Þjóðminja-
safni Íslands í dag milli klukkan 14-16. Koma 
má með ljósmyndir frá hvaða tímabili sem er. 
Viðburðurinn er hluti af Ljósmyndadögum og 
Vetrarhátíð Reykjavíkurborgar.

Sófasett, hornsófar, svefnsófar. 

 
 
 
 
 
 
                           Grazia 3-1-1 leður                                    Sandy 3-1-1 tau. 
 
 
 
 
 
                     Monaco hornsófi.                                                            
                                                       Max svefnsófi   “klikk-klakk”                       Celtic  svefnsófi. 

 Opið í dag 11 - 15                         

NÁMSAÐSTOÐ
Vantar þig aðstoð í einhverri námsgrein? 

íslenska - stærðfræði - enska - danska - efnafræði - lestur 

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

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

Sérverslun með

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

�

www.gabor. is

af öllum hönskum

VETRARHÁTÍÐ

Í MIÐBÆNUM 
Dagana 9. – 11. febrúar

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

Mörkinni 6 - Sími 588 5518

NÆG BÍLASTÆÐI

Útsala - Útsala
allt að 50%

afsláttur 
+ 20 % 

af völdum vörum

O



Ingibjörg Huld útskrifaðist úr 
Fræðum og framkvæmd í leiklist-
ardeild Listaháskólans síðastlið-
ið vor og Hilmir er einnig til þess 
að gera nýútskrifaður. Þau kynnt-
ust samt ekki í LHÍ, eins og marg-
ir gætu ályktað, heldur á hesta-
mannamóti. „Já við kynntumst á 
landsmóti hestamanna í Skagafirði 
og giftum okkur í Vestur-Land-
eyjum, rétt fyrir utan Hvolsvöll,“ 
segir Ingibjörg Huld. „Þar á fjöl-

skylda mín sveitabýli þar sem hún 
hefur hestana og við reynum að fara 
eins oft þangað og við getum.“ Hún 
segir hestaáhugann þó ekki tengjast 
leiklistinni, en hestamennska hefur 
lengi fylgt þeirri stétt. „En okkur 
finnst óskaplega gott að fara í sveit-
ina og kúpla okkur aðeins frá leik-
listinni. Reyndar þykir okkur yfir 
höfuð bara mjög gaman að ferðast 
um landið og gerum mikið af því. 
Það má segja að við eigum svona 
fegurðardrottningaáhugamál; ferða-
lög og að sinna vinum og fjölskyldu,“ 
segir Ingibjörg Huld og glottir.

Leiksýningin Ég er vindurinn er 
sett upp af leikhópnum Sómi þjóð-
ar, eru fleiri verkefni á döfinni hjá 
þeim? „Já, það er nýtt verk í spilun-
um hjá Sóma þjóðar. Tryggvi Gunn-
arsson ætlar að leikstýra því en ég 
ætla að reyna að vera viðloðandi 
það og jafnvel að gera leikmynd-
ina. Áhugasviðið í leiklistinni er 
mjög breitt og fagurfræði leikhúss-
ins er minn helsti áhugapunktur. Ég 
hef aldrei gert leikmynd eingöngu 
þannig að það verður mjög gaman 
að takast á við það.“

 fridrikab@frettabladid.is

Ingbibjörg Huld Haraldsdóttir leikstjóri nýtur leiklistar um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Framhald af forsíðu

Flóamarkaður  ungs fólks í Hinu húsinu verður hald-
inn í húsakynnum þess að Pósthússtræti 3-5 í dag 
frá klukkan 14-17. Þar mun ungt fólk á aldrinum 16- 
25 selja notuð föt og fleira. Flóamarkaðurinn er í 
kjallara hússins. Gengið er inn Austurstrætismegin.

HÓTEL HVOLSVÖLLUR

HÖLDUM UPPÁ VALENTINUS
OG KONUDAGINN

Laugardaginn 18. febrúar

Sími: 487 48050 |  www.hotelhvolsvollur.is |  info@hotelhvolsvollur.is

Glæsileg og rómantísk helgi
Þú býður makanum og við bjóðum þér.  

Gisting, 3 rétta kvöldverður,  
dinnertónlist, dans og morgunverður.

Kr. 15.900.- fyrir ykkur bæði.     

HAFÐU SAMBAND OG FÁÐU 
FREKARI UPPLÝSINGAR

BÓ
S - 774 1408

Ráðstefnur | fundir
Veisluþjónusta 

Árshátíðir | Brúðkaup
Leitið tilboða.

Á dagskrá Vetrarhátíðar í dag klukkan 14 er flutn-
ingur á Pétri og úlfinum eftir Sergei Prokofieff í 
Hallgrímskirkju. Halldóra Geirharðsdóttir leikkona 
segir börnum söguna og stóra Klais-orgelið bregður 
sér í hlutverk sinfóníuhljómsveitar í umsjón Matti-
asar Wager.

Pétur og úlfurinn er eitt frægasta tónlistarævintýri 
fyrir börn sem samið hefur verið og hefur haldið 
vinsældum sínum kynslóð fram af kynslóð. 

Pétur og úlfurinn

Fermingatilboð
Svanadúnsæng og andadúnskoddi 

38.900 kr. Bara í dag. 



ÚTSÖLUVERÐ 
118.930.-

ÚTSÖLUVERÐ 
88.800.-

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

ÚTSÖLULOK   20-50% AFSLÁTTUR

ACE tungusófi
Stærð: 240x157

Verð:169.900,-

Skenkur - Svart háglans
Breidd: 200cm 

Verð:148.000,-

ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSSSSSSSSSSSSSÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ  ÚÚTTSSÖÖÖLLLUUVVEEERRRÐÐÐ
5555558888...1111111111111000000000000000000000000...------55888.1100000.-

ðððð sssssssBBBooooooorrrrðððð -  HHHHHHHHHHvvvíííííííííítttttttttttttttttttttttt hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhháááááááááááááágggggggggglllllllaaaaaaaaannnnnnnnnssssssssssBBBBoooorrrðððð - HHHHvvvííítttttttt hhhááággggllllaaaannnsss
00000SSStttttttttæærrrrrrrrððð::: 1111888888000xxxxxxxx111111111000000SSStttææærrrððð::: 18880000xxx111000000

ððVeeVeVeerðrð::::::Veeerðrðrð::88333 00000000000000000000 --888333333..00000000000000000000000000000,-888883333..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,-

AIR tungusófi
Stærð: 285x165  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

-40%

-25%

VERONICA Tungusófi
Stærð: 260x165 Verð: 236.000,-

ÚTSÖLUVERÐ  177.000.-



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

KIA Sportage km disel. Árgerð 2006, 
ekinn 107 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.100.000. Rnr.250890. ath gott stg 
verð

VW Golf trendline. Árgerð 2005, ekinn 
130 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 1.490.000. 
Rnr.103093. ath gott stg verð

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2008, 
ekinn 46 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.690.000. Rnr.221420.

BMW X5 3.0si 3.0i e70. Árgerð 2007, 
ekinn 101 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 5.500.000. Rnr.221387.

M.BENZ M ml 320 cdi. Árgerð 2006, 
ekinn 96 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.990.000. Rnr.221324.

TOYOTA Land cruiser 90 „33”. Árgerð 
1997, ekinn 170 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000. Rnr.103344.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

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

VW Passat Comfortline. Árgerð 2006, 
ekinn 91 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.780.000.- áhvílandi 1m, gullfallegur 
bíll Raðnúmer í söluskrá okkar www.
diesel.is 110330.

SUBARU Forester. Árgerð 2004, ekinn 
116 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.490.000. Raðnúmer í söluskrá okkar 
www.diesel.is 161899. Bifreiðin er á 
staðnum.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

NISSAN Patrol gr (38”). Árgerð 2001, 
ekinn 169 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
2.290.000. Rnr.260291.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

CHEVROLET CORVETTE C5 ICEORANGE 
Árgerð 2002, ekinn aðeins 27 Þ.km, 
sjálfskiptur, leður, flækjur, Borla load 
pústkerfi ofl. ofl. Verð 4.380.000. 
Raðnr.283407 á www.bilalind.is - Þessi 
glæsilegi sportbíll er í salnum!

SUBARU LEGACY SPEC B 07/2007, 
ekinn 97 Þ.km, sjálfskiptur, hlaðinn 
búnaði! Gott verð 3.390.000. 
Raðnr.283730 á www.bilalind.is - 
Bíllinn er á staðnum!

TOYOTA YARIS SOL 09/2008, ekinn 
42 Þ.km, beinskiptur. Verð 1.690.000. 
Raðnr. 321728 á www.bilalind.is - 
Bíllinn er á staðnum!

BMW 325i E46. 05/2004, ekinn 80 
Þ.km, sjálfskiptur, leður ofl. Verð 
2.490.000. Raðnr. 283617 á www.
bilalind.is - Bíllinn er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

ISUZU D max ls at d-max. Árgerð 2008, 
ekinn 76 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.100.000. Rnr.131316.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

FORD Expedition limited 4X4. Árgerð 
2007, ekinn 67 Þ.KM, sjálfskiptur. Einn 
með öllu, lítur út sem nýr. Ásett verð 
5,990þús.kr. Rnr.115198, er á staðnum.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

VW Passat highline. Árgerð 2006, ekinn 
115 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.790.000. Rnr.285270.

SUBARU Forester wagon. Árgerð 1998, 
ekinn 210 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 490.000. Rnr.285171.

TOYOTA Rav4. Árgerð 1998, ekinn 
201 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
490.000. Rnr.285236.

FORD Explorer sport trac limited 4x4. 
Árgerð 2006, ekinn 120 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.190.000.- TILBOÐ 
1.890.000. Rnr.285192.

NISSAN Patrol gr. Árgerð 2005, ekinn 
134 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Aukatankur, Cruise Control 
ofl.. Rnr.285185.

TOYOTA Corolla 1,6 vvti. Árgerð 2004, 
ekinn 100 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.390.000.TILBOÐ 1.090.000.- 
Rnr.285214.

TOYOTA Previa 7 manna. Árgerð 2000, 
ekinn 264 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.090.000.- TILBOÐ 850.000. 
Mjög góð þjónusta! Rnr.313277.

VW Crafter lt3 langur. Árgerð 12/2007, 
ekinn 96 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð: 
4.490.000.- TILBOÐ 3.950.000. 
Rnr.283290.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

M.BENZ G 55 AMG KOMPRESSOR 
Árgerð 2005, ekinn aðeins 65 Þ.KM, 
600 hestöfl, leður, sjálfskiptur ofl. 
ofl. Verð 12.900.000. Raðnr.281803 
á www.hofdahollin.is - Bíllinn er í 
glæsilega sýningarsalnum okkar!

NISSAN Patrol GR 38” breyttur. 
03/2006, ekinn 52 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, lækkuð hlutföll, læstur 
framan og aftan, webasto miðstöð 
EINN EIGANDI - Fallegur bíll. Verð 
6.790.000. Raðnr. 118209 á www.
hofdahollin.is - Jeppinn fallegi er í 
glæsilegum salnum okkar!

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
SUPERCHARGED Árgerð 2006, ekinn 
102 Þ.KM, sjálfskiptur, leður ofl. Mjög 
gott verð 5.490.000. Raðnr. 116980 
á www.hofdahollin.is - Jeppinn er í 
glæsilegum salnum okkar!

BMW M3. 04/2003, ekinn 142 Þ.km, 
sjálfskiptur, leður og hellingur af 
hestöflum ofl. Verð 4.490.000. Raðnr. 
117581 á www.hofdahollin.is - Kagginn 
er í glæsilegum salnum okkar!

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

ALLT AÐ 100 % LÁN 
MÖGULEGT.

SSANGYONG MUSSO WAGON. 
Árgerð 1999, ekinn aðeins 178.þ 
km,bensín, sjálfskiptur,ný skoðaður 
2013,leður og topplúga. Verð 590.000. 
Rnr.125030.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

MM Pajero Instyle Dísel Árgerð 
05/2007, ekinn 71þ.km, ssk. Einn með 
öllu. Gullfallegt eintak á staðnum! Verð 
5.690.000kr. Raðnúmer 152111. Sjá 
nánar á www.stora.is

MM Pajero 2.8 Disel 33” Árgerð 
1999, ekinn 234þ.km, ssk. Algjör moli 
þessi! Er á staðnum. Verð 890.000kr. 
Raðnúmer 132110. Sjá nánar á www.
stora.is

VANTAR VW Caddy DÍSEL
Má vera 1,9 eða 2,0 vélin, beinskiptur. 
Má vera keyrður 50-80þ.km. Nánari 
upplýsingar í síma 586-1414.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

 Bílar til sölu

Til sölu Chevrolet van húsbíll. árg.’99. 
Ek. 84 þ. km. 38” dekk. Fullbreyttur. 
Ásett v. 3,6 m. Nánari uppl. heimsbilar. 
is S: 567-4000.

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 
6600288

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 8985651

Nissan Terrano II , 2,7 TDI 6/2000, 
Ekinn.220þús, sjálfsk, topplúga, 
dráttarkr, Ny sk ‘13, V. 950þ. Tilboð 
750þús. S.8572696

Smiðjuvegur 30, 200 Kópavogur

Til sölu



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

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Umsjón með ráðningu hefur Inga Guðrún Birgisdóttir 
mannauðsstjóri. Áhugasamir um starfið sendi umsókn á: 
atvinna@1912.is þar sem greina skal frá menntun, fyrri störfum 
og þeirri reynslu sem umsækjandi telur að muni gagnast sér í 
starfinu. Öllum umsækjendum verður tilkynnt þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Sveinn Ingvi Einarsson, 
innkaupastjóri í síma 821 8405.

GÆÐASTJÓRI

STARFS- OG ÁBYRGTT ÐARSVIÐ

• Stefnumótun og áætlanagerð tengd gæðamálum

• Innleiðing gæðastefnu m.a. fræðsla tengd gæðastarfi

• Skráning á verkferlum og vinnulýsingum

• Umsjón með vöruhúsakerfi

• Umsjón með birgðabókum og talningum

• Almennt eftirlit og samskipti við opinbera aðila varðandi 
gæða- og heilbrigðismál

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við innkaupastjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi á sviði gæðamála 
og/eða vörustýringar

• Þekking á vottuðum gæðakerfum æskileg

• Þekking á vöruhúsastarfsemi kostur

• Haldgóð tölvukunnátta

• Frumkvæði, áreiðanleiki og sjálfstæði í verki 

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. Það þjónar dótturfélögum sínum, Nathan & Olsen og Ekrunni, með því að samnýta mannauð, tæki og 
aðrar auðlindir til að ná fram hagkvæmni í rekstri. Jafnframt er 1912 samnefnari þeirra gagnvart starfsfólki sem í dag er 75 talsins. Það býr við glæsilega 
aðstöðu í höfuðstöðvum fyrirtækisins að Klettagörðum í Reykjavík en að auki er starfsstöð á Akureyri. Gildin sem starfsfólk hefur að leiðarljósi eru: 
Frumkvæði, Liðsheild, Áreiðanleiki og Ástríða.

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

ÁRANGURSDRIFNUM EINSTAKLITT NGI MEÐ MIKLA SAMSKIPTAHTT ÆFNI
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Aðstoðarrekstrarstjóri  
á Max1, Bíldshöfða

  Umsóknarfrestur 
er til 20. febrúar n.k.

Nánari upplýsingar um störfin 
Vinnutími er frá 8:00-17:00 alla virka daga, 
helgarvinna skv. vaktaplani hverju sinni.

 
Nánari upplýsingar um störfin

Max1 leitast við að ráða til samstarfs fagfólk af báðum 
kynjum með gildismat sem samrýmist kjarnagildum 
og megin reglum fyrirtækisins. Fólk sem metur mikils 
orð og gjörðir eins og heilbrigði, ábyrgð, tillitsemi, 
umburðarlyndi, árangur, frumkvæði, þekkingarleit og 
samvirkni. 

Skelltu þér á netið www.max1.is og sæktu um.  
Nánari upplýsingar veitir mannauðs- og gæðasvið 
Max1 í síma 515 7088. 

    Umsóknarfrestur er til 20. febrúar 2012. 
                     Þú sækir um á netinu, www.max1.is. 
              Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

Stutt lýsing á starfi
Umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri starfsstöðvar  • 
(í fjarveru rekstrarstjóra)
Dagleg samskipti, umsjón og eftirlit með nýtingu • 
starfsmanna
Starfsmannamál• 
Sölumál • 

Hæfniskröfur
Framhaldsskólamenntun og/eða iðnmenntun sem • 
nýtist fyrir starfið
Reynsla og þekking af tæknilegum atriðum sem snýr • 
að bifreiðum
Góð tölvukunnátta (PC/Windows umhverfi)• 
Góð íslensku- og enskukunnátta• 
Gilt bílpróf, meirapróf kostur• 
Stundvís• 
Heiðarleg (ur) og áreiðanleg (ur)• 
Framúrskarandi þjónustulund og • 
samskiptahæfileikar 

Max1 Reykjavík: Bíldshöfða 5a, Bíldshöfða 8, Jafnasel 6, Knarrarvogi 2.  Max1 Hafnarfirði: Dalshraun 5. Max1 sími 515 7190 

bbat_max1_aðstoðarrekstrarstjóri_20120208_4x16.indd   1 9.2.2012   16:20:12

Velferðarráðuneytið

Raðauglýsingar - form

Breidd spalta 8.1 cm

Stærð merkis 100%

Þykkt ramma: 0.1764

Forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri

Velferðarráðuneytið auglýsir aftur laust til um-
sóknar embætti forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri 
(FSA). Um er að ræða setningu til 1. febrúar 2013 
vegna leyfis forstjóra. Velferðarráðherra setur í 
stöðuna frá 15. mars 2012.
 
Sjúkrahúsið á Akureyri starfar samkvæmt lögum 
um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 með síðari 
breyting um. Sjúkrahúsið á Akureyri er kennslu-
sjúkrahús og veitir sérfræðiþjónustu í helstu grein um 
læknisfræði og hjúkrunarfræði og almenna sjúkra-
húsþjónustu í sínu umdæmi. Þá annast sjúkra húsið 
starfsnám í heilbrigðisvísindagreinum og starf-
ar í nánum tengslum við háskóla á sviði fræðslu- 
mála heilbrigðisstétta og rannsókna í heilbrigðis-
vísindum. Sjúkrahúsið á Akureyri er annað stærsta 
sjúkrahús landsins og varasjúkrahús Landspítala. 
Að jafnaði eru um 630 manns starfandi á FSA í um 
480 ársstörfum. 

Forstjóri ber ábyrgð á að FSA starfi í samræmi 
við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf sem 
ráðherra setur honum. Forstjóri ber ábyrgð á starf-
semi og þjónustu sjúkrahússins,  að rekstrarútgjöld 
og rekstrarafkoma sé í samræmi við fjárlög og að 
fjármunir séu nýttir  á árangursríkan hátt.

Forstjóri skal hafa háskólamenntun og reynslu af 
rekstri og stjórnun sem nýtist honum í starfi. Hann 
skal einnig hafa þekkingu og reynslu á sviði heil-
brigðisþjónustu. Gerð er krafa um hæfni í mannleg-
um samskiptum ásamt leiðtogahæfileikum.

Hæfni umsækjenda verður metin af nefnd sem 
skipuð er af velferðarráðherra skv. 2. mgr. 9. gr. 
laga nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu. Um  
launakjör forstjóra fer samkvæmt ákvörðun 
kjararáðs, sbr. lög nr. 47/2006 um kjararáð. 

Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að  
sækja um embættið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sveinn  
Magnússon, skrifstofustjóri, sveinn.magnusson@
vel.is. Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun 
og starfsferil skulu berast velferðarráðuneytinu, 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 150  Reykjavík eða 
á netfangið: postur@vel.is eigi síðar en 19. febrúar 
nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um setningu í embættið hefur verið tekin.

Þjónustustjóri fyrir 
atvinnutækjaverkstæði

hjá Brimborg Akureyri

 Finndu sköpunargáfu þinni farveg. Þú vilt læra meira og nýta 
hæfileika þína í hópi frábærra fagmanna. Komdu til okkar sem 
störfum saman undir fána Brimborgar. Virkjum sköpunargáfuna 
saman. Sendu okkur þína umsókn og tölum svo saman. 

Við erum hátæknifyrirtæki og bjóðum hágæða vörur frá 
þekktustu framleiðendum heims. Við bjóðum vörumerki eins 
og Ford, Volvo, Citroën, Mazda. Volvo vörubíla. Volvo vinnuvélar. 
Volvo Penta bátavélar. Volvo strætisvagna og Volvo rútur. Hiab 
bílkrana og Nokian hjólbarða. 

Við horfum öðruvísi á heiminn. Við trúum því að 
nýsköpunarþörfin gefi okkur, fjölskyldu okkar og viðskiptavinum 
forskot á lífið. Forskot sem gerir Brimborg að betri kaupstað, betri 
þjónustustað og betri vinnustað – öðrum þræði öruggum stað að 
vera á. Við trúum því að næmur skilningur á óskum og þörfum 
viðskiptavina okkar sé æðsta markmiðið. Lærðu með okkur.

Stutt lýsing á starfi 
Ber ábyrgð á daglegum rekstri síns verkstæðis. • 
Ber ábyrgð á ánægju viðskiptavina• 
Er í senn verk- og tæknistjóri.• 
Tryggir að starfsmenn starfi skv ISO stöðlum sinnar • 
deildar. 
Daglega umsjón og eftirlit með nýtingu starfsmanna. • 
Stjórnar skipulagi og verkflæði verkefna. • 
Umsjón og ábyrgð með samskiptum við birgja á • 
þjónustusviði.  
Ber ábyrgð á því að þekking og hæfni sé skv. • 
stöðlum Brimborgar og kröfum birgja á hverju sviði.

Megin hæfniskröfur 
Réttindi í bifvélavirkjun og/eða vélvirkjun og/eða • 
hafa vélstjóraréttindi.
Hafi stjórnunarhæfileika• 
Gilt bílpróf skilyrði, meirapróf æskilegt• 
Góða samskiptahæfileika.• 
Góða þjónustulund.• 
Heiðarlegur og áreiðanlegur.• 
Stundvís• 

Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt.• 
Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi.)• 
Hafa áhuga á bifreiðum - tækjum.• 
Góða íslensku- og enskukunnáttu.• 

Nánari upplýsingar 
Brimborg leitast við að ráða til samstarfs fagfólk 
af báðum kynjum með gildismat sem samrýmist 
kjarnagildum og megin reglum fyrirtækisins. Fólk 
sem metur mikils orð og gjörðir eins og heilbrigði, 
ábyrgð, tillitsemi, umburðarlyndi, árangur, frumkvæði, 
þekkingarleit og samvirkni. 

Skelltu þér á netið www.brimborg.is og sæktu um 
starfið. Nánari upplýsingar veitir Jón Á. Þorvaldsson 
framkvæmdarstjóri Brimborg Akureyri síma 515 7050. 

Umsóknarfrestur er til 25. febrúar 2012.
           Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is. 
       Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

  Umsóknarfrestur 
er til 25. febrúar n.k.

Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050     |   www.brimborg.is     |   brimborg@brimborg.is

bbak_atvinna_þjónustustóri_20120208_4x20.indd   1 9.2.2012   09:50:15

Kjötvinnslan Snæfell á Egilsstöðum óskar eftir 
að ráða metnaðarfullan og drífandi starfsmann/
kjötskurðarmann til starfa í 100% starf.

Hæfniskröfur:
	 •	 Metnaður	til	að	ná	árangri	í	starfi	

	 •	 Lipurð	í	mannlegum	samskiptum

	 •	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum

	 •	 Stundvísi	og	snyrtimennska

	 •	 Reynsla	úr	kjötvinnslu	eða	kjötbúð	er	kostur

Menntun	í	kjötiðn	er	kostur
Frekari	upplýsingar	veitir	Aðalbjörn	í	síma	862-2043	
eftir	kl.	15.00	alla	virka	daga,	netfang:	
snaefellkjot@snaefellkjot.is
Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2012.
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RAFVIRKJAR OG 
RAFEINDAVIRKJAR

Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði 
með um 450 starfsmenn. Hjá Securitas starfar metnaðarfullt 
starfsfólk sem leggur áherslu á að veita frábæra þjónustu.  
Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land en 
höfuðstöðvarnar eru í Skeifunni 8 í Reykjavík.

Viltu vinna í hreinlegu umhverfi og hafa góða vinnuaðstöðu á líflegum 
vinnustað? Á tæknisviði Securitas starfar fjöldi tæknimanna við ýmis 
sérhæfð tæknistörf. Vegna aukinna verkefna óskum við eftir starfsfólki í 
eftirfarandi störf:

Um er að ræða 100% starfshlutfall, örugg framtíðarstörf sem henta jafnt 
körlum sem konum. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu okkar 
www.securitas.is en þar er einnig að finna nánari upplýsingar um störfin. 
Nánari upplýsingar gefur Kristín Dögg Höskuldsdóttir, fulltrúi á 
starfsmannasviði,  kristind@securitas.is. Hreint sakavottorð er skilyrði. 
Umsóknarfrestur er til 20. febrúar.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

Sveinspróf í rafvirkjun eða rafeindavirkjun

Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Almenn tölvukunnátta

RAFVIRKI/RAFEINDAVIRKI Á EINSTAKLINGSSVIÐI

Menntunar- og hæfniskröfur:

Sveinspróf í rafvirkjun eða rafeindavirkjun

Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Góð tölvu- og netkunnátta auk reynslu af öryggiskerfum

RAFVIRKI/RAFEINDAVIRKI Á FYRIRTÆKJASVIÐI

Securitas er 
fyrirmyndarfyrirtæki 

VR 2011

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is
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Framleiðslustjóri merkinga 
-  Grafískur hönnuður / prentsmiður

Helstu verkefni:
• Móttaka merkja (logo) og annarra upplýsinga 
 frá viðskiptavinum.
• Grafísk hönnun, þ.e. meðhöndlun myndefnis og 
 gerð „prófarka“.
• Utanumhald um samþykktarferil áður en til merkingar kemur.
• Fagleg stjórnun merkingarstarfsemi þ.e. silkiprents, PAD  
 prents og ísaums.
• Merkingarvinna, vöruafgreiðsla og lagerumsjón.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi er mikill kostur.
• Menntun og reynsla á sviði grafískrar hönnunar og prentsmíði. 
• Reynsla og þekking í Illustrator og einhver í  Photoshop.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Reykleysi er kostur.

Um fullt starf er að ræða.

Ef þú ert öflug manneskja, með áhuga á ofangreindu sviði, þá 
gæti hér verið um skemmtilegt starf að ræða.
Það reynir á vinnusemi og dugnað, hugmyndaauðgi því við 
þurfum oft að útfæra hugmyndir og koma með 
nýjar hugmyndir um merkingar og margat fleira.

Umsóknir sendist á gudjon@tanni.is fyrir 19. febrúar nk.
Sjá www.tanni.is

Félagsráðgjafi
Félags-og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir lausa 
til umsóknar stöðu félagsráðgjafa við stofnunina. 

Starfssvið:
Barnavernd og félagsþjónusta

Umsækjendur þurfa að hafa:

Umsóknir er tilgreini menntun, persónuupplýsingar, 

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga, Sveinn Þór 

Umsóknarfrestur er til 23. febrúar 2012
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Hlutverk:

r

?

Bláa Lónið hefur margsinnis verið valið einn besti spa staður á heimsvísu sem byggir á einstakri upplifun gesta 
þar sem frammistaða starfsmanna skiptir höfuðmáli. Staðurinn er einstakur að því leiti að við tökumst á við fullt af 
óvæntum uppákomum á degi hverjum og búum yfir mikilli lífsgleði og orku. Við leitum því að metnaðarfullum 
og úrræðagóðum mannauðsstjóra sem laðar fram það besta í hverjum og einum starfsmanni.  

Bláa Lónið er tóbakslaus vinnustaður og þar starfa 160–220 starfsmenn.
Frekari upplýsingar veitir 

 og eru umsækjendur beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Bláa Lónsins: 

:

Hvað segir Símafólkið?  
Skoðaðu viðtöl með því 
að skanna kóðann.

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

4
7

5
18

Óskar Eiríksson, 
hugbúnaðarsérfræðingur

Umsóknarfrestur er til 19. febrúar 2012

Tæknisvið Símans leitar 
að öflugum sérfræðingi

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum 
skapandi, áreiðanleg og lipur.

Starfið felst í rekstri á UNIX kerfum Símans. Unnið er með fjölmörgum 
deildum innan Símans sem sinna meðal annars hugbúnaðarþróun og 
framsetningu fyrir notendur. Leitað er að aðila með reynslu af rekstri 
svipaðra kerfa.

Starfskröfur:
• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða 
   sambærileg menntun.
• Mjög góð þekking á UNIX og Linux ásamt 
   reynslu af rekstri upplýsingatæknikerfa.
• Góð þekking á Internetstöðlum og þjónustum.
• Frumkvæði ásamt öguðum og sjálfstæðum 
   vinnubrögðum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

 Æskilegur grunnur:
• Þekking og reynsla af HP-UX, AIX, Solaris,  
   Red Hat og Debian.
• Þekking af Open Source hugbúnaði, svo sem 
   Bind, Apache vefþjónum og Tomcat.
• Reynsla af hýsingu netþjóna í vélasölum.
• Þekking á ITIL og nýlegum stöðlum er kostur.

Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is). 
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Snyrtilegur matráður

Við bjóðum upp á létt og skemmtilegt 
starfsumhverfi. Vinnutími er áætlaður 
milli 10.00-14.00 alla virka daga. 

Umsækjandi þarf að geta hafið  
störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar:

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.Vaxandi alþjóðafyrirtæki auglýsir eftir starfskrafti í 50% starf í eldhús og þrif.

Starfssvið: Hæfniskröfur:

Nánast öll framleiðsla er seld á erlenda markaði í gengum umboðsaðila eða 
dótturfyrirtæki erlendis. Starfsmenn á Íslandi eru 21 talsins, auk 10 sem starfa  
hjá dótturfyrirtækjum VAKA í Chile og Noregi. www.vaki.is.

Tollstjóri óskar eftir að ráða deildarstjóra rannsóknardeildar tollasviðs.

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 símenn-

tun starfsmanna, heilsueflingu og góðan aðbúnað.

 Embættispróf í lögfræði eða sambærileg menntun.

 Tölvufærni sem nýtist í starfi.

 Gott vald á íslensku, bæði á töluðu og rituðu máli, auk þess að hafa góða kunnáttu í ensku og einu 

Norðurlandamáli.

 Hæfni til frumkvæðis, sjálfstæðra vinnubragða, samstarfs og samskipta.

 Traust vinnubrögð.

 Leiðtoga- og stjórnunarhæfni þ.m.t. færni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni.

 Kurteisi, þjónustulipurð, nákvæmni, samviskusemi.

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.

DEILDARSTJÓRI
RANNSÓKNARDEILDAR

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Deildarstjóri rannsóknardeildar hefur umsjón með 
verkefnum rannsóknardeildar og sinnir jafnframt 
ýmsum lögfræðilegum úrlausnarefnum.  Hann á sæti í 
yfirstjórn tollasviðs .  

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 Karen Bragadóttir, 
forstöðumaður tollasviðs í síma 560-0300.  Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 26. febrúar nk. Umsókn merkt 
„deildarstjóri rannsóknardeildar“ ásamt ferilskrá skilist 
til mannauðssviðs embættisins að Tryggvagötu 19, 101 
Reykjavík eða í gegnum tölvupóst: starf@tollur.is

 Stjórnun og stefnumótun.

 Ábyrgð á rannsóknum tollalagabrota á landsvísu og annarri meðferð mála á þessu sviði.

 Aðstoð og samstarf við lögreglu, ákæruvald, erlend tollyfirvöld og fleiri vegna rannsókna og meðferð 

mála í tengslum við tollalagabrot.

 Kennsla við Tollskóla ríkisins.

Óskum eftir að ráða öflugan liðsmann í saumavéladeild 
okkar. Starfið felst einkum í kennslu á saumavélum 
sem fyrirtækið selur, en jafnframt í afgreiðslu í 
saumavéladeild.   Vinnutími er frá 13–18 virka daga og 
einhverja laugardaga yfir vetrartímann.

Nánari upplýsingar veitir Selma Gísladóttir, 
deildarstjóri saumavéladeildar, í netfanginu sg@pfaff.is 
eða í síma 414-0437.

Umsóknarfrestur er til 29. febrúar n.k. 
og skal senda umsókn á netfangið 
sg@pfaff.is.

Er þetta starf 
      sniðið
 fyrir þig?

Sölu- og
markaðsstjóri
Icewear óskar eftir að ráða sölu- og markaðsstjóra 
í nýrri deild sem leggur áherslu á sölu til fyrirtækja 
og stofnana. 

Í starfinu felst:
 • Skipulagning og samræming sölu- og 
  markaðsstarfs.  
 • Samskipti við fjölmiðla.
 • Sala og tilboðsgerð til fyrirtækja og stofnana.

Hæfiniskröfur:
 • Reynsla af sölu og markaðsstarfi.
 • Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að taka ábyrgð.
 • Reynsla af sambærilegu starfi.
 • Áreiðanleiki og hæfni til að vinna undir álagi.
 • Skipulagshæfileikar og nákvæmni.
 • Gott vald á ensku.
 • Góð tölvufærni, t.d. í Microsoft Office 
  forritum og Navison.
 • Lipurð og umburðarlyndi í samskiptum.

Um er að ræða spennandi og krefjandi starf í ört 
vaxandi fyrirtæki. 
Áhugasamir sendi umsóknir á agust@icewear.is fyrir 
19. febrúar. Umsóknum er ekki svarað í síma. 

Um Icewear:
Icewear var stofnað 1972. Fyrirtækið selur og þróar 
útivistarlínu sem er seld í verslunum í Evrópu og 
Norður Ameríku undir vörumerkjunum Icewear og 
Norwear.

Drífa ehf, Suðurhrauni 12 C, 210 Garðabæ 



CCP is comprised of intrepid pioneers willing to push their talents to the limits to create award 

winning virtual worlds and online games. It is a team that possesses the drive and ability to 

break through the boundaries of conventional wisdom and hold fast in frontiers that others 

fear to tread. As a result, we have built a team comprised of 20 nationalities, speaking 30 

languages and from every walk of life all sharing the same trait, the capacity to successfully 

accomplish what many have told them was “impossible” to do.

All positions demand good organizational capabilities, excellent people skills, proficiency in 

reading and writing English, and the ability to thrive in a dynamic environment.

Apply today at www.ccpgames.com/jobs

Virtual Worlds System Administrator

People Manager/Engineering-Core        

People Manager/Engineering-Software               

People Manager/Engineering-Web        

              

Data Warehouse Developer       

Data Analyst      

Database Administrator

Senior Graphic Designer
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NORDIC INVESTMENT BANK (NIB) is an international fi nancial institution owned by the Nordic 
and Baltic countries. The Bank provides long-term loans on market terms to private and 
public projects that strengthen competitiveness and enhance the environment. NIB has 
the highest possible credit rating and acquires the funds for its lending by borrowing on 
the international capital markets. The Bank has some 180 employees and total assets 
amounting to EUR 22.9 billion. 
NIB’s headquarters are located in Helsinki, Finland. The main working language of the 
Bank is English. NIB offers job opportunities in an international banking environment and 
a competitive remuneration package. 

SENIOR PORTFOLIO MANAGER
The Treasury Department is responsible for NIB’s funding, asset and liability management and 
portfolio management. We are seeking an experienced Senior Portfolio Manager for the Own 
Capital Management Unit. The unit is responsible for managing the paid-in capital and reserves 
of NIB. The reserves are invested in a EUR 2.5 billion highly rated fi xed income portfolio 
with a long-term investment view. Further to managing the investment portfolio, the unit 
manages a smaller fi xed income trading book and utilizes an external management program 
to enhance returns. The new Senior Portfolio Manager will report to the Head of Own Capital 
Management.

Main responsibilities

bute to formulating the long-term investment strategy and portfolio guidelines, 
using market information, analysis and research. 

Required qualifi cations 

 instruments and the standard information systems.
 xed income portfolio management and/or trading.

Nordic languages would be an asset.

Personal characteristics

ability to make quick decisions in stressful situations, as well as good analytical 
 expertise.

 negotiations.

For more information about the position, please contact Jón Thorsteinsson, +358 50 597 9593, 
jon.thorsteinsson@nib.int. To apply for the position, please visit NIB’s website, www.nib.int 
(Job opportunities). The deadline for applications is 29 February 2012.

Nordic Investment Bank
www.nib.int

Óskum eftir 
framreiðslunemum frekari upplýsingar gefur 
Jón Tryggvi Jónsson í síma 695 9588 eða  
jon@laekjarbrekka.is

Starf aðstoðarleikskólastjóra 
við leikskólann Laut í Grindavík 
Aðstoðarleikskólastjóri óskast til starfa við leikskólann Laut í 
Grindavík.
Leikskólinn Laut er í nýlegu húsnæði og er fjögurra deilda skóli 
með rúmlega 100 börn á aldrinum 18 mánaða til 6 ára.
Laut er grænfánaskóli og starfar eftir Uppbyggingarstefnunni. 
Grunngildi leikskólans eru gleði, hlýja, virðing. 
 
Starfsvið:
• Aðstoðarleikskólastjóri. er aðstoðarmaður leikskólastjóra og  
 ber ásamt honum ábyrgð á rekstri og faglegu starfi leikskólans.
• Er staðgengill í fjarveru leikskólastjóra og starfar þá samkvæmt  
 starfslýsingu hans.
• Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans  
 og skipulagningu uppeldisstarfsins.
• Sinnir þeim verkefnum sem varðar stjórnun leikskólans sem  
 yfirmaður felur honum hverju sinni.

Menntun, reynsla og hæfni:
• Leikskólakennaramenntun.
• Framhaldsmenntun æskileg.
• Stjórnunarreynsla í leikskóla æskileg,
• Færni í samskiptun.
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Góð tölvukunnátta.
• Góð íslenskukunnátta.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags stjórnenda leikskóla 
og Sambands íslenskra sveitarfélaga og þarf umsækjandi að geta 
hafið störf sem fyrst.
 
Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar nk.
 
Umsókn skal fylgja ferilskrá með upplýsingum um menntun og 
starfsferil. 
 
Umsóknum skal skila á bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar, Víkur-
braut 62, 240 Grindavík, merkt „Aðstoðarleikskólastjóri”, eða á 
netfangið grindavik@grindavik.is.
 
Allar nánari upplýsingar gefur Albína Unndórsdóttir leikskólastjóri 
í síma 426 8396, 660 7317 eða á netfanginu albin@grindavik.is.
Heimasíða leikskólans Lautar er http://leikdal.simnet.is/

Sinnum hjúkrun

Sími 770 2221 – 546 7000
www.sinnum.is

Sinnum leitar nú að hjúkrunar-
fræðingi í fullt starf deildarstjóra 
heimaþjónustu. 

Ef þú hefur reynslu af hjúkrun, ánægju af stjórnun og 
unun af mannlegum sam skiptum þá gæti þetta verið 
spennandi tækifæri fyrir þig!

STARFSSVIÐ: 
 Hjúkrun í heimaþjónustu Sinnum
 Stjórnun, m.a. sem yfirmaður 

 þjónustustjóra Sinnum
 Fagleg ábyrgð, m.a. með leiðsögn og þjálfun

 almennra starfsmanna
 Ábyrgð á ferlum og gæðastjórnun heimaþjónustu
 Kynning á hlutverki Sinnum heimaþjónustu og

 samskipti við kaupendur þjónustunnar

HÆFNISKRÖFUR:
 Íslenskt hjúkrunarleyfi
 Faglegur metnaður
 Góð samskiptahæfni 
 Sjálfstæði í vinnubrögðum
 Agi og skipulag
 Jákvæðni, lipurð og drifkraftur

Umsóknarfrestur er til  og með 29. febrúar nk. og skal 
umsóknum skilað rafrænt í umsóknarformi á vefnum
okkar, www.sinnum.is

Sinnum er ört vaxandi fyrirtæki á velferðarsviði sem 

heimahjúkrun og hvíldardvöl ásamt daglegum rekstri 
á sjúkrahóteli LSH.
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Sérhæf Tannlæknastofa
Óskar eftir að ráða hæfileikaríka og jákvæða manneskju í 
starf frá klukkan 11 – 18 mánudaga-fimmtudaga og 11-17 á 
föstudögum. Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf á 
líflegum vinnustað. Starfið felur í sér aðallega vinnu við sótt-
hreinsun, ennfremur þarf umsækjandi að hafa til að bera skipu-
lagshæfileika, frumkvæði, þjónustuvilja og hæfni í mannlegum 
samskiptum. 
Reykleysi er skilyrði. Umsækjandi þarf að geta byrjað sem fyrst.

Umsóknir sendist á birna@tannlaekningar.is

Kötlusetur forstöðumaður.
Laus til umsóknar er staða forstöðumanns Kötluseturs í Vík í 
Mýrdal. 
Kötlusetur er hvoru tveggja í senn Rannsókna- og fræðasetur 
og menningarmiðstöð. 
Höfuðáherslan í starfsemi Kötluseturs fyrst um sinn er á upp-
byggingu ferðaþjónustunnar og menningartengdrar starfsemi.  
Einnig er Kötlusetur tengiliður Mýrdælinga við samstarfsverk-
efnið Kötlu-Jarðvang á sviði jarðfræðitengdrar ferðamennsku.
Góð menntun sem nýtist í starfi, frumkvæði, metnaður og 
þekking á starfsemi ferðþjónustu og menningarstarfsemi er 
skilyrði fyrir ráðningu í starfið.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf í byrjun apríl.
Umsóknarfrestur er til 28. febrúar 2012. Fyrirspurnir og 
umsóknir berist til Ásgeirs Magnússonar stjórnarformanns í 
síma 8983340 eða á netfangið sveitarstjori@vik.is.

Kerfisstjóri
 

Viltu vinna við spennandi  verkefni  
á skemmtilegum vinnustað?

Stórt fyrirtæki leitar að ábyrgðarfullum einstak-
lingi með alhliða reynslu og þekkingu á rekstri 
tölvukerfa t.d. Microsoft, Cisco, Linux ofl.

Ef þú ert með góða enskukunnáttu, 
framúrskarandi mannleg samskipti og ert fær 
um að vinna sjálfstætt og í hóp, sendu þá 
ferilskrá og aðrar upplýsingar um þig á 
bjartaframtid@gmail.com fyrir 18. febrúar n.k.

Öllum umsóknum verður svarað og fullum 
trúnaði heitið.
 
 

Vélaland: Dalshrauni 5, Jafnaseli 6 og Vagnhöfða 21, sími 515 7000

Vélaland Hafnarfirði
óskar eftir dugmiklu starfsfólki

í hóp frábærra fagmanna
Bifvélavirki - starf 1
Greina bilanir og gera við fólksbifreiðar og önnur tæki 
sem koma inn til þjónustu hvort sem er á verkstæði 
eða á vettvangi.  

Hæfniskröfur
Lágmarksréttindi í bifvélavirkjun og/eða meistari• 
Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt• 
Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi)• 
Gilt bílpróf, meirapróf kostur• 
Góðir samskiptahæfileikar• 
Góð þjónustulund• 
Heiðarlegur og áreiðanlegur• 
Stundvís• 
Góð íslensku- og enskukunnátta • 

Vinnutími er frá 8:00-17:00 alla virka daga.

Nemi í bifvélavirkjun - starf 2
Greina bilanir og gera við fólksbifreiðar og önnur tæki 
sem koma inn til þjónustu hvort sem er á verkstæði eða 
á vettvangi.

Hæfniskröfur 
Nemi langt kominn í námi• 
Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi)• 
Gilt bílpróf, meirapróf kostur• 
Góðir samskiptahæfileikar• 
Góð þjónustulund• 
Heiðarlegur og áreiðanlegur• 
Stundvís• 
Góð íslensku- og enskukunnátta • 

Vinnutími er frá 8:00-17:00 alla virka daga.

  Umsóknarfrestur 
er til 20. febrúar n.k.

Ráðgjafi vara-, aukahluta og þjónustu  
- starf 3
Ráðgjöf til innri og ytri viðskiptavina varðandi kaupa á 
vara- aukahlutum og þjónustu. Móttaka viðskiptavina í 
móttöku, síma og á vef skv. gæðastjórnunarkerfi  
Max1/Vélalands.

Hæfniskröfur
Framhaldsskólapróf/Iðnmenntun sem nýtist fyrir starfið• 

Reynsla og þekking af tæknilegum atriðum sem snýr að • 
bifreiðum

Fagleg framkoma• 

Almenn tölvuþekking• 

Góðir samskiptahæfileikar• 

Góð þjónustulund• 

Heiðarlegur og áreiðanlegur• 

Stundvís• 

Góð íslensku- og enskukunnátta•  

Vinnutími er frá 8:00-17:00 alla virka daga.

 
Nánari upplýsingar um störfin

Vélaland leitast við að ráða til samstarfs fagfólk af 
báðum kynjum með gildismat sem samrýmist 
kjarnagildum og megin reglum fyrirtækisins. Fólk sem 
metur mikils orð og gjörðir eins og heilbrigði, ábyrgð, 
tillitsemi, umburðarlyndi, árangur, frumkvæði, 
þekkingarleit og samvirkni. 

Skelltu þér á netið www.max1.is og sæktu um.  
Nánari upplýsingar veitir mannauðs- og gæðasvið 
Max1/Vélalands í síma 515 7088. 

    Umsóknarfrestur er til 20. febrúar 2012. 
              Þú sækir um á netinu, www.max1.is. 
        Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

bbat_3störf_vélaland_20120208_4x25.indd   1 10.2.2012   16:02:41

Hæfniskröfur: 

•	Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi

•	Mjög	góð	enskukunnátta

•	Hæfni	til	að	miðla	flóknu	efni	á	skýran	og	einfaldan	hátt

•	Mikil	samskiptahæfni

•	Mjög	góð	tölvukunnátta

•	Reynsla	af	MS	SharePoint	Server,	vefsíðugerð	(HTML)	
og	CCMS	kerfum	æskileg

Starfssvið:

•	Ritun	notendahandbóka	og	hjálpartexta	
fyrir	tæki	og	hugbúnað	í	náinni	samvinnu	
við	hönnuði

•	Önnur	textagerð	og	skjalaumsjón	í	vöru-	
og	iðnaðarsetrum

Tæknihöfundur

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	20.	febrúar	nk.	Einungis	er	tekið	við	umsóknum	á	heimasíðu	Marel,		
www.marel.com/jobs.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Lára	Hallgrímsdóttir,	sviðsstjóri	Útgáfusviðs,	lara.hallgrimsdottir@marel.com,		
í	síma	563	8000.
	

www.marel.com

Marel	er	alþjóðlegt	hátæknifyrirtæki	
í	fararbroddi	í	þróun	og	framleiðslu	
tækja,	hugbúnaðar	og	lausna	fyrir	
matvælaiðnað.	Hjá	fyrirtækinu	starfa	
um	3900	manns	í	fimm	heimsálfum,	
þar	af	um	460	á	Íslandi.

Við	bjóðum	upp	á	góða	vinnuaðstöðu,	
skilvirka	starfsþjálfun,	sveigjanlegan	
vinnutíma,	mötuneyti,	barnaherbergi,	
framúrskarandi	íþróttaaðstöðu	og	gott	
félagslíf.

Marel	leitar	að	hæfileikaríkum	einstaklingi	með	tæknilegt	innsæi	og	áhuga	á	tæknilegurm	málefnum,	í	áhugavert	
og	krefjandi	starf	á	Útgáfusviði	þar	sem	rík	áhersla	er	á	frumkvæði	starfsmanna.

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

/S
ÍA

  
12

-0
12

4



11. febrúar 2012  LAUGARDAGUR10

Helstu verkefni og ábyrgð
» Þjálfun í geðlækningum með þátttöku í klínísku starfi
» Þátttaka í kennslu- og fræðsluprógrammi
» Þátttaka í reglubundinni handleiðslu og þjálfun í samtalsmeðferð, m.a. í

hugrænni atferlismeðferð, psychodynamiskri meðferð og áhugahvetjandi
samtölum, eru hluti af sérnámi í geðlæknisfræði

Þátttaka í rannsóknum og í hópmeðferð stendur áhugasömum umsækjendum
til boða. Unnið hefur verið ötullega að því að byggja upp prógrammið í
samvinnu við námslækna á síðustu árum.

Hæfnikröfur
» Almennt lækningaleyfi
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
» Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun sérnámsins

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2012. Sótt er um rafrænt á

heimasíðu Landspítala þar sem fram koma nánari upplýsingar.
» Upplýsingar veita Engilbert Sigurðsson, yfirlæknir, engilbs@landspitali.is

og Nanna Briem, sérfræðilæknir, nannabri@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Engilberti

Sigurðssyni, yfirlækni, LSH 34D geðsviði við Hringbraut.
» Með umsókn skal leggja fram ferilskrá ásamt gögnum um rannsóknir

og ritsmíðar. Jafnframt skal leggja fram afrit af prófskírteinum og
lækningaleyfi. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Læknar í starfsnámi á geðsviði
Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnámi á geðsviði. Starfshlutfall
er 80-100% og veitast störfin frá tímabilinu 1. júní til 15. október 2012, í 
6-12 mánuði. Störf til 6 mánaða geta nýst sem hluti af sérnámi í öðrum
sérgreinum en geðlæknisfræði svo sem heimilis-, endurhæfingar- og
öldrunarlækningum. Einnig er þetta gott tækifæri fyrir heimilislækna sem
vilja auka þekkingu sína á greiningu og meðferð geðsjúkdóma.

Sótt er um starf rafrænt á heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir „laus störf“. Ef ekki eru
tök á að sækja um rafrænt má nálgast umsóknareyðublöð hjá LSH mannauðssviði, Eiríksgötu 5.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Tölvunarfræðingur – forritari
Námsgagnastofnun óskar eftir að ráða tölvunar-
fræðing, eða einstakling með sambærilega mennt-
un, í hálft starf nú þegar. Viðkomandi þarf að hafa 
haldgóða kunnáttu í vefsmíði og forritun. Reynsla af 
forritun flókinna verkefna er nauðsynleg. Reynsla af 
kennslu í grunnskólum, námsefnisgerð eða skóla-
starfi almennt er æskileg.

Um er að ræða starf við gerð og útgáfu stafræns 
námsefnis á vef Námsgagnastofnunar í samstarfi og 
samráði við ritstjóra stofnunarinnar. 

Námsgagnastofnun er leiðandi á sviði námsefnis-
útgáfu á Íslandi og leggur metnað sinn í að gefa 
út fjölbreytt og vandað námsefni fyrir grunnskóla. 
Útgáfa námsefnis á stafrænu formi er vaxandi þáttur 
í starfsemi stofnunarinnar. 

Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu á reyklausum 
vinnustað. Laun eru samkvæmt kjarasamningum 
BHM og stofnanasamningi.

Allar nánari upplýsingar um starfið veita Ingibjörg 
Ásgeirsdóttir forstjóri og Tryggvi Jakobsson útgáfu-
stjóri í síma 535 0400 eða í tölvupósti ingibjorg@
nams.is og tryggvi@nams.is 

Umsóknum ásamt öllum nauðsynlegum upplýsing-
um skal koma til Námsgagnastofnunar, Víkurhvarfi 
3, 203 Kópavogi, í síðasta lagi 27. febrúar. Með allar 
upplýsingar verður farið sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað.

Heildverslun á sviði kælitækni, 
verslunartækja og pípulagna óskar 

eftir tveimur starfsmönnum til 
sölustarfa ásamt öðrum verkefnum.

Viðkomandi þurfa að hafa reynslu í sölumennsku auk 
almennrar tækniþekkingar. 
Umsóknir skulu sendar á vorukaup@vorukaup.is  og 
verður farið með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Laxframleiðslustöð okkar í Hammerfest hefur eftirtalda stöðu lausa til umsóknar:

Yfirmaður tæknisviðs
Starfsábyrgð:
• Stjórnun og þróun tækniliðs
• Uppbygging fyrirbyggjandi viðhalds
• Þáttaka í þróun og fjárfestingu í verksmiðjunni
• Þáttaka í deildarstjórnun

Mainstream óskar eftir að ráða manneskju með:

• Verkfræðiréttindi 
• Góða stjórnunarhæfileika
• Góð innsýn, sveigjanleika og hæfni til að vinna kerfisbundið, nákvæmni, sjálfstæði og samstarfshæfileka
• Góða heilsu og góða kimnigáfu

Frekari upplýsingar á Ensku eru að finna hjá yfirmanni pökunarstöðvar okkar, Knut Larsen, í síma +47 23 68 56 10, 
farsíma +47 97 53 02 50, eða hjá framleiðslustjóra í Finnmörk Dagfinn Eliassen,  mobile +47 41 22 22 93.

Umsóknir má senda í tölvupósti til: knut.larsen@mainstream.no ekki seinna en 20. febrúar 2012.

Mainstream Norway A/S er fiskeldisfyrirtæki í norður Noregi, með starfsemi í Nordland of Finnmörk.
Árið 2010 var velta Mainstream Norway A/S 1.4 milljarð NOK. Fyrirtækið hefur um 350 starfsmenn.
Mainstream Norway er 100% í eigu Cermaq ASA. The Cermaq Group, sem er alþjóðlegt fyrirtæki, er 
annar stærsti framleiðandi heims af fiskafóðri (Ewos), og lax og sílung (Mainstream). Cermaq ASA 
er skráð á hlutabréfamarkaði í Oslo.

Laxframleiðslustöð okkar í Hammerfest hefur eftirtalda stöðu lausa til umsóknar:

Tæknimaður / Tæknimaður við sjálfvirkan búnað
Starfslýsing:
• Þróa og byggja upp sjálfvirkan búnað
• Fyrirbyggjandi viðhald
• Framleiðsluþjónusta, viðhald, ísetning búnaðs, uppsetningavinna, troubleshooting og viðgerð tækja, kerfa og framleiðslubúnaðs
• Góð kunátta á velknúnum verkfærum
• Taka þátt í tæknideild

Mainstream óskar eftir að ráða manneskju með:
• Réttindi á sjálfvir tæki eða iðnaðarvélar
• Góð innsýn, sveigjanleika og hæfni til að vinna kerfisbundið, nákvæmni, sjálfstæði og samstarfshæfileka
• Góða heilsu og góða kimnigáfu

Frekari upplýsingar á Ensku eru að finna hjá yfirmanni pökunarstöðvar okkar, Knut Larsen, í síma +47 23 68 56 10, 
farsíma +47 97 53 02 50, eða hjá framleiðslustjóra í Finnmörk Dagfinn Eliassen,  mobile +47 41 22 22 93.

Umsóknir má senda í tölvupósti til: knut.larsen@mainstream.no ekki seinna en 20. febrúar 2012.

Mainstream Norway A/S er fiskeldisfyrirtæki í norður Noregi, með starfsemi í Nordland of Finnmörk.
Árið 2010 var velta Mainstream Norway A/S 1.4 milljarð NOK. Fyrirtækið hefur um 350 starfsmenn.
Mainstream Norway er 100% í eigu Cermaq ASA. The Cermaq Group, sem er alþjóðlegt fyrirtæki, er 
annar stærsti framleiðandi heims af fiskafóðri (Ewos), og lax og sílung (Mainstream). Cermaq ASA 
er skráð á hlutabréfamarkaði í Oslo.

Íþrótta og tómstundaráðgjafi

Velferðarsvið

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

Vesturgarður, Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, auglýsir lausa stöðu íþrótta- og tómstundaráðgjafa. 
Íþrótta og tómstundaráðgjafi vinnur að  uppbyggingu félagsauðs, eflingu frístundastarfs og valdeflingu í þverfaglegu samstarfi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. 
Umsóknarfrestur er til 24. febrúar 2012.

Nánari upplýsingar veitir Sigþrúður E. Arnardóttir í síma 411-1700, netfang sigthrudur.erla.arnardottir@reykjavik.is

Helstu verkefni eru:
• Hafa yfirsýn yfir félags- og frístundastarf í hverfinu og stuðla að  
 eflingu þess
• Þátttaka í stefnumörkun um félags- og frístundamál hverfisins 
• Tekur þátt í framkvæmd forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar 
• Starfar með hverfisráði að eflingu félagsauðs í hverfinu
• Samstarf við notendaráð um félagasstarf á félagsmiðstöðinni
• Leiðir samstarf á milli stofnanna, félagasamtaka og einstaklinga í  
 hverfinu um þau verkefni sem fyrir liggja
• Ber ábyrgð á miðlun upplýsinga, s.s. á heimasíðu hverfisins

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af samfélagsvinnu, frístunda- og félagsstarfi  
 og valdeflingu
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, jákvætt   
 viðmót og samstarfshæfni.
• Þekking og reynsla af margmiðlun æskileg
• Þekking og reynsla af því að stýra verkefnum
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Vörubílstjóri / Kranamaður
Óskum eftir að ráða vanan bílstjóra,

á vörubíl með krana, til starfa  sem fyrst.

Umsóknum skal skila á skrifstofu Eyktar.
Nánari upplýsingar veitir Heiddís Búadóttir

Skúlagötu 63, 105 Reykjavík.

JOB REFERENCE: 02/12

Start date: 
Summer 2012

Deadline for application: 
26 February 2012 
Interviews: March 2012 

Application must be filled in and
sent online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

Role description:
The Legal & Executive Affairs Depart -
ment seeks to recruit a legal officer.
That department is responsible for pro-
viding legal advice to the other depart-
ments of the Authority on all aspects of
EEA law including the law of the inter-
nal market, competition and state aid
law and the implementation and appli-
cation by the EFTA States of their obli-
gations under the EEA Agreement. All
formal decisions taken by the Authority
are examined by this Department prior
to adoption. The Department conducts
litigation on behalf of the Authority and
its Legal Officers regularly represent the
Authority in court proceedings, notably
before the EFTA Court and the Court of
Justice of the European Communities.

Essential Skills:
l Postgraduate degree in European

law. 
l Extensive relevant working experi-

ence in the private or public sector. 

l Very good knowledge of EEA/EU law. 
l Good knowledge of the Icelandic

legal system, and ability to read
Icelandic.

l Excellent command of written and
spoken English (the working lan-
guage of the Authority). 

l Computer literacy is essential, as well
as adaptability and ability to work both
independently and in a team in an
international environment.

Desirable:
l Experience of conducting litigation in

national or international courts.
l Knowledge of and familiarity with the

functioning of the EEA Agreement,
and the EFTA States.

l Professional experience involving the
institutions of the EU or the EEA.

Performance Indicators:
The performance indicators for this posi-
tion include subject matter knowledge,
analytical skills and problem solving,

quality and result orientation, compliance
with internal rules, processes and
instructions, autonomy, motivation to
work and initiative, and personal effi-
ciency and coping with stress. 

Conditions:
The position is placed at grade A4 of the
salary scale, starting at € 83.386,68 per
year. Appointments are normally made
at Step 1 of a grade. A higher step can
be considered on the basis of the
candida te's qualifications and experi-
ence. De pen ding on, inter alia, the can-
didate’s family status, allowances and
benefits may apply. Favorable tax con-
ditions apply. 

Overview of conditions at: 
http://www.eftasurv.int/about-the-
authority/vacancies/recruitment-
policy.

While its staff members shall normally
be nationals of one of the three EFTA
States party to the EEA Agreement, the

Authority will also consider other appli-
cations, primarily those of nationals of
the other States that are party to the
EEA Agreement.

Type and duration of appointment:
fixed-term contract of three years. 
Job title : Officer. 
If considered desirable, an additional
fixed-term contract of three years may
be offered. 

Questions regarding the post may be
posed to Mr Xavier Lewis, Director, 
on +32 (0)2 286 18 30.

Questions regarding the recruitment
process may be posed to Mr Erik 
J. Eidem, Director of Administration, 
on +32 (0)2 286 18 90 or 
Mrs Sophie Jeannon, HR Assistant, 
on +32 (0)2 286 18 93. 

EFTA Surveillance Authority webpage:
www.eftasurv.int

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance by Iceland, Liechtenstein and Norway and undertakings operating in those territories with the law of the
European Economic Area, enabling those countries to participate in the European internal market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority
has powers that correspond to those of the European Commission.  The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. The Authority
is led by a College which consists of three members appointed by the EEA EFTA States.  

Legal Officer

JOB REFERENCE: 03/12

Start date: 
Summer 2012- Winter 2012/13.

Deadline for application: 
12 March 2012
Interviews will be held at different
times during the year, starting in
spring 2012.

Application must be filled in and
sent online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

Role description:
The Authority is seeking several experts
in the field of EEA competition and state
aid law, to be recruited over the next 12
months. The application list will service
as a roster of qualified candidates. 
The successful candidates will be
assigned responsibility for assessing
state aid and competition cases.  Tasks
include examination of complaints and
notifications, drafting of decisions, and
economic or legal opinions on the
effects of state aid and/or anti-compet-
itive market behaviour. Experienced
candidates may be considered  for a
position as Senior officer.

Essential Skills:
l University  degree in law, economics,

or equivalent
l Knowledge of the legal framework of

the European Union and the
European Economic Area

l Expert knowledge in EEA/EU state aid
and/or competition law

l Minimum 3-5 years relevant profes-
sional experience within private
and/or public sector

l Excellent command of English (oral
and written) 

l Computer literacy
l Ability to work both independently

and in a team in an international
environment

Desirable:
l Knowledge about the legal system,

institutions and government of the
EEA EFTA States

l Good understanding of Norwegian,
Ice  landic, or German (EFTA lan-
guages)

Performance Indicators:
The performance indicators for these
positions include subject matter knowl-
edge, analytical skills and problem
solving, quality and result orientation,
compliance with internal rules, process-
es and instructions, autonomy, motiva-

tion to work and initiative and personal
efficiency. 

Conditions:
The officer position is placed at grade
A4 of the salary scale, starting at €
83.386,68 per year.  Appointments are
normally made at Step 1 of a grade. A
higher step can be considered on the
basis of the candidate's qualifications
and experience.  Depending on, inter
alia, the candidate’s family status,
allowances and benefits may apply.
Favorable tax conditions apply. Senior
officer position is placed at grade A5.

Overview of conditions at:
http://www.eftasurv.int/about-
theauthority/vacancies/recruit-
ment-policy.

While the Authority endeavors to recruit
nationals of one of the three EFTA States
party to the EEA Agree ment, it will also
consider other applications, primarily
those of nationals of the other States

that are party to the EEA Agreement.
Type and duration of appointment:
fixed-term contract of three years. 
Job title : Officer/Senior officer.  
One additional fixed-term contract of
three years may be offered, if in the
interest of the Authority. 

Questions regarding the post 
may be posed to Mr Per Andreas
Bjørgan, Director, 
on +32 (0)2 286 18 36.

Questions regarding the recruitment
process may be posed to 
Mr Erik J. Eidem, Director of
Administration, 
on +32 (0)2 286 18 90 or 
Mrs Sophie Jeannon, HR Assistant, 
on +32 (0)2 286 18 93.  

EFTA Surveillance Authority webpage:
www.eftasurv.int

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance by Iceland, Liechtenstein and Norway and undertakings operating in those territories with the law of the
European Economic Area, enabling those countries to participate in the European internal market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority
has powers that correspond to those of the European Commission.  The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. The Authority
is led by a College which consists of three members appointed by the EEA EFTA States.  

CSA Officers
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Forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs 

Háskóla Íslands

PIPA
R

\
TBW

A
 SÍA

 
 12

0
4

37

Háskóli Íslands leitar að öflugum stjórnanda og leiðtoga fyrir Verkfræði- 
og náttúruvísindasvið sem er eitt af fimm fræðasviðum skólans.

Forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs starfar í umboði rektors. Hann er æðsti yfirmaður og 
akademískur leiðtogi fræðasviðsins og stjórnar daglegri starfsemi þess. Með forseta fræðasviðs
starfar öflugt teymi stjórnenda og sérfræðinga.

Forseti fræðasviðs ber m.a. ábyrgð á: 

Umsækjendur skulu hafa:

Umsóknarfrestur er til 4. mars nk.

gjg@hi.is, sími 525-4355.

 

Upplýsingatæknisvið Iceland Express leitar að 
hæfileikaríkum starfsmanni í fjölbreytt starf við 
hugbúnaðarþróun.
 
Starfið felur í sér verkefni tengd flugbókunar-
kerfi, ytri vefjum og öðrum hugbúnaðarkerfum 
félagsins.
 
Í boði er líflegt og krefjandi starf í opnu starfs- 
umhverfi.
 
Starfsmaður þarf að hafa góð tök á 
Microsoft.NET (vb.net og C#), vefþjónustum, 
SQL, HTML (5), CSS og Javascript/jquery.
 
Æskilegt er að viðkomandi hafi háskólagráðu
í tölvunarfræði eða sambærilega menntun og 
minnst tveggja ára starfsreynslu.
 
Til kosta telst þekking á Umbraco vefumsjónar-
kerfinu, Sharepoint, auga fyrir góðri viðmóts-
hönnun og áhugi á foosball.
 
Umsóknir sendist á job@icelandexpress.is 
fyrir 20. febrúar nk. Allar nánari upplýsingar 
er að finna á www.icelandexpress.is/jobs

Hópkaup er fyrirtæki sem vinnur að því að auka viðskipti 

samstarfsaðila sinna með vinsælustu tilboðsaðferð heimsins 

í dag og er Hópkaup stærsta fyrirtækið á sínum vettvangi á 

Íslandi. Vilt þú vera í sigurliðinu?

Áhugasamir sendi umsókn strax á umsokn@hopkaup.is.

Umsóknarfrestur er til 17. febrúar

Hæfniskröfur:

Hressleiki

Hæfni í mannlegum samskiptum

Áhugi á markaðsmálum

Sjálfstæði

Söluhæfileikar

Nóatúni 17 - 105 Reykjavík - hopkaup.is - Sími 520 1030í krafti fjöldans

Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?

Við getum kennt þér að selja, en við getum ekki kennt þér að vera hress.
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Hópkaup auglýsir eftir 
viðskiptastjóra
Hópkaup auglýsir eftir 
viðskiptastjóra
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Öflugir
liðsmenn 
óskast!

Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi. Einnig er um næturvaktir að 
ræða í Keflavík. Umsóknir berist til Sixt rent a car, Borgartúni 
33, 105 Reykjavík eða á tölvupóstfangið sixt@sixt.is fyrir 
mánudaginn 20. febrúar. Nánari upplýsingar veitir Guðmundur 
Orri Sigurðsson.

Sixt rent a car - Borgartúni 33 - 105 Reykjavík 
540 2220 - www.sixt.is  - sixt@sixt.is

Afgreiðsla í Keflavík og Reykjavík
Starfssvið:
 -Afgreiðsla á bílaleigubílum
 -Bókanir
 -Almenn skrifstofustörf 

Umsjón bílaleigubíla í Keflavík og Reykjavík
Starfssvið:
 -Þrif og standsetning á bílaleigubílum
 -Flutningur á bílum
 -Ástandsskoðun bílaleigubíla

Afgreiðslustjóri í Reykjavík
Starfssvið:
 -Afgreiðsla á bílaleigubílum
 -Bókanir
 -Þjálfun starfsfólks
 -Samskipti við erlenda og innlenda viðskiptavini
  -Almenn skrifstofustörf

Bókhald/bókanir og reikningagerð
Starfssvið:
 -Umsjón með bókhaldi
 -Reikningagerð
 -Afstemningar viðskiptamanna
 -Samskipti við ferðaskrifstofur
 -Almenn skrifstofustörf

Almennar hæfniskröfur:
 -Viðkomandi þarf að hafa góða 
    framkomu og þjónustulund
 -Tungumálakunnátta 
 -Góð tölvukunnátta
 -Bílpróf
 -Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
 -Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Holtsbúð hjúkrunarheimili Vífilsstöðum

Sjúkraliðar óskast til starfa
Við leitum eftir áhugasömum sjúkraliðum sem vilja 
taka þátt í uppbyggingarstarfi. Vaktavinna.

Í Holtsbúð Vífilsstöðum búa 40 heimilismenn á 
þremur deildum.
Hafin er bygging að nýju 60 rýma hjúkrunarheimili 
auk dagdeildar í Sjálandi í Garðabæ og er stefnt að 
því að opna heimilið í janúar 2013 og mun þá starf-
semin í Holtsbúð Vífilsstöðum  flytjast þangað.

Nánari upplýsingar veitir hjúkrunarforstjóri
Borghildur Ragnarsdóttir
borghildur@holtsbud.is

vs: 535 2222
gsm: 896 8970

Kælivirki
Ísfrost óskar eftir kælivirkja, vélvirkja eða aðila vönum 
vélaviðgerðum og eftirliti með ammoníak frystikerfum til starfa. 
Einnig óskum við eftir starfsmanni til viðhalds og eftirlits á smærri 
kæli- og frystikerfum.  Menntun er kostur en þó ekki skilyrði. 
Viðkomandi þurfa að geta unnið sjálfstætt við bilanagreingu og 
viðgerðir ásamt uppsetningu og þjónustu.  Leitað er eftir dug-
legum og jákvæðum starfsmönnum til framtíðarstarfa. 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir skal senda á netfangið jon@isfrost.is fyrir 20. febrúar 
2012. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
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Akureyri - Egilsstaðir - Ísafjörður - Mývatn - Patreksfjörður 
Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar
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Landsfulltrúi
 Ungmennafélag Íslands óskar eftir að ráða lands-
 fulltrúa, með aðsetur í Reykjavík, í fullt starf. 
 Starf landsfulltrúa UMFÍ tengist m.a. fræðslu- og 
 forvarnamálum ungmennafélagshreyfi ngarinnar 
 og erlendum samskiptum.

 – Starfi ð er krefj andi, en jafnframt fj ölbreytt og lífl egt. 
 – Landsfulltrúi þarf að geta sýnt sjálfstæð vinnubrögð  
   og hafa góða framkomu. 
 – Þekking á starfi  ungmennafélagshreyfi ngarinnar er 
   góður kostur en ekki nauðsynleg.

Umsóknarfrestur er til 1. mars
 Skrifl egri umsókn með upplýsingum um fyrri 
 störf, menntun og reynslu skal skila til 
 Þjónustumiðstöðvar UMFÍ, Sigtúni 42, 
 105 Reykjavík, fyrir 1. mars 2012. 
 Umsóknir má einnig senda í tölvu-
 pósti á umfi @umfi .is fyrir sama tíma.
 Nánari upplýsingar um starfi ð eru 
 veittar á Þjónustumiðstöð UMFÍ í 
 síma 568 2929.

Ungmennafélag 
Íslands

www.umfi .is

Barnaverndarstofa

STARF ÞERAPISTA Í 
FJÖLKERFAMEÐFERÐ

 
Fjölkerfameðferð (Multisystemic Therapy – MST) 
er gagnreynd meðferð með fjölskyldum unglinga 
með alvarlegan hegðunarvanda sem annars 
þyrftu vistun utan heimilis. MST miðar að því 
að efla foreldrahæfni og bæta samheldni og 
samskipti í fjölskyldu. Meðferðin fer fram á heimili 
fjölskyldunnar og í nærsamfélagi í samstarfi við 
skóla og aðra lykilaðila. Aðgengi er að ákveðnum 
meðferðaraðilum (þerapistum) í síma allan 
sólarhringinn.

Laus er til umsóknar staða MST þerapista. 
Umsækjendur skulu hafa lokið háskólaprófi á sviði 
heilbrigðis- eða félagsgreina og hafa góða faglega 
þekkingu og reynslu af meðferðarvinnu. Þerapistar 
starfa undir stjórn sálfræðings sem er handleiðari 
og teymisstjóri, eftir meðferðarreglum og aðferðum 
MST, í samstarfi við erlendan MST sérfræðing. Um 
er að ræða fullt starf. Nánari upplýsingar um starfið 
og ráðningarskilyrði er að finna á Starfatorgi  
(www.starfatorg.is).

Við úrvinnslu umsókna gildir mat Barnaverndarstofu 
á hæfni og eiginleikum umsækjenda. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningum Barnverndarstofu 
við viðkomandi stéttarfélög. Í byrjun fá starfsmenn 
5 daga grunnþjálfun í MST og reglulega þjálfun í 
framhaldi.

Umsóknarfrestur er til 26. febrúar. Viðkomandi þarf 
annað hvort að geta hafið störf sem fyrst eða eftir 
nánara samkomulagi. Allar umsóknir gilda í sex 
mánuði frá lokum umsóknarfrests ef starf losnar að 
nýju. Nánari upplýsingar veittar á Barnaverndarstofu 
í síma 530 2600 (www.bvs.is). Umsóknum má 
einnig skila rafrænt til ingibjorg@bvs.is.

sími: 511 1144

Bílabúð Benna ehf er þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins stofnað 1975.  
Bílabúð Benna ehf er m.a. umboðsaðili nýrra bíla frá Porsche, Chevrolet og SsangYong.  

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23, 110 Reykjavík eða á tölvupóstfangið 
atvinna@benni.is fyrir mánudaginn 20. febrúar. Nánari upplýsingar veitir Björn Ragnarsson.

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 - www.benni.is  - benni@benni.is

Hefur þú gaman af bílum?

Sérfræðingar í bílum

Við leitum að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum 
með þægilegt viðmót og ríka þjónustulund.  Um er að ræða 
framtíðarstörf hjá spennandi og öflugu fyrirtæki í sókn.

Bílabúð Benna óskar eftir drífandi starfsfólki

Sölumaður nýrra bíla og 
flotasala til fyrirtækja

Starfssvið:
 - Sala nýrra bíla, aðaláhersla á Porsche
 - Flotasala á nýjum bílum til fyrirtækja og stofnanna
 
Hæfniskröfur:
 - Viðkomandi þarf að hafa góða framkomu
 - Reynsla af sölumennsku
 - Reynsla af sölu á bílum er kostur
 - Áhugi á bílum
 - Góð tölvukunnátta
 - Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
 - Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Bifvélavirki 
á þjónustuverkstæði

Starfssvið:
 - Viðgerðir á bílum frá Porsche, 
   Chevrolet og Ssangyong
 
Hæfniskröfur:
 - Menntun í bifvélavirkjun
 - Reynsla í bílaviðgerðum
 - Góð tölvukunnátta
 - Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
 - Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
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FRÁBÆR SUMARSTÖRF Í BOÐI
Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra leitar að ungu og 
hressu fólki sem vill vinna í gefandi og skemmtilegu 
umhverfi í  sumarbúðum félagsins. Starfsemin hefst í 
lok maí og lýkur um miðjan ágúst. Starfsmenn eru 38 
og vinna á tvískiptum vöktum. Okkur vantar starfs-
menn við umönnun, í eldhús, á næturvaktir og við 
þrif. 

Ekki er gerð krafa um menntun, en áhugi er auðvita 
skilyrði.  Við hvetjum nema á heilbrigðis- og uppeldis-
við sérstaklega til að sækja um.
Umsóknir vegna sumarstarfa eru fáanlegar hjá 
Styrktar félagi lamaðra og fatlaðra að Háaleitisbraut 
13 og á heimasíðu félagsins á www.slf.is. Umsóknir 
þurfa að berast SLF Háaleitisbraut 13 eða á slf@slf.is 
eigi síðar en 20. febrúar 2012. 

Bílstjórar óskast 
Póstdreifing óskar eftir að ráða bílstjóra við útkeyrslu 
á sendingum til fyrirtækja og einstaklinga. 

Viðkomandi þarf að búa yfir dugnaði, stundvísi, 
þjónustulund og hafa reynslu af sambærilegu starfi. 

Vinnutíminn er frá 8-16/17 virka daga.

Nánari upplýsingar veitir starfsmannafulltrúi Póstdreif-
ingar, Margrét Jósefsdóttir, margret@postdreifing.is

Einnig er hægt að senda atvinnuumsókn á netfangið 
umsoknir@postdreifing.is

Póstdreifing býður upp á víðtæka þjónustu á sviði blaða, tímarita, fjölpósts og 
vörudreifingar. Póstdreifing keppir að því að vera í forystu á sviði dreifingar 
með því að bjóða víðtæka og áreiðanlega þjónustu á góðu verði.

Póstdreifing ehf | Suðurhraun 1 | 210 Garðabær | www.postdreifing.is | s: 585 8300 

Sérfræðingar Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201202/047
Aðstoðarlæknar, sumar Landspítali, geðsvið Reykjavík 201202/046
Þerapisti Barnaverndarstofa Reykjavík 201202/045
Matráður Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201202/044
Læknar í starfsnámi Landspítali, geðsvið Reykjavík 201202/043
Sjúkraliðar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður 201202/042
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201202/041
Vélfræðingur, framhaldsskólaken. Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201202/040
Tölvunarfræðingur, forritari Námsgagnastofnun Kópavogur 201202/039
Aðstoðarlæknar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201202/038
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, læknadeild Reykjavík 201202/037
Deildarstjóri rannsóknardeildar Tollstjóri Reykjavík 201202/036
Sjávarlíffræðingur Náttúrufræðistofnun Íslands Garðabær 201202/035
Sumarstörf Sólvangur Hafnarfjörður 201202/034
Landverðir, sumar Umhverfisstofnun Allt landið 201202/033
Sóknarpr. í Ólafsv.- og Ingj.hólsprk. Biskup Íslands Ólafsvík 201202/032
Félagsráðgjafi, meðferðaraðili Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201202/031
Skrifstofumaður Fornleifavernd ríkisins Reykjavík 201202/030
Hjúkrunarfr., hjúkrunarfr.n., sumar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201202/029
Hjúkrunarfr., hjúkrunarfræðinemar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201202/028
Kynbótafræðingur Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201202/027
Þjónustufulltrúi Umferðarstofa Reykjavík 201202/026
Fulltrúi Ríkislögreglustjóri, alþjóðadeild Reykjavík 201202/025
Lögreglufulltrúi Ríkislögreglustjóri, alþjóðadeild Reykjavík 201202/024
Aðalvarðstjórar Ríkislögreglustjóri, sérsveit Reykjavík 201202/023
Forstjóri Velferðarráðuneytið Reykjavík 201202/022
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Vestfjörðum P.fj., H.vík, Ís.fj.201202/002

Das Auto.Laugavegur 170-174  590 5000  hekla.is  thjonusta@hekla.is  Þjónustuverkstæði um land allt

HEKLA leitar nú að bifvélavirkjum sem falla vel inn í hóp okkar úrvals bifvélavirkja. 
Um er að ræða ábyrgðarmikið starf þar sem þjónustulund, félagsandi og metnaður eru lykileiginleikar. 
Starfsmenn fá tækifæri til að tileinka sér nýjustu tækni Volkswagen í viðgerðum og viðhaldi bifreiða 
og sækja regluleg námskeið er það varðar.

Umsóknarfrestur er til 20. febrúar og skulu umsóknir berast til 
Magnúsar Halldórssonar, y rverkstjóra - mh@hekla.is

Leitum að bifvélavirkjum á Volkswagen verkstæði HEKLU

HEKLA er stærsta bifreiða og þjónustuumboð á Íslandi með á annað hundrað hæ leikaríka 
einstaklinga í vinnu.  Við störfum í nánu samstar  við þjónustuverkstæði HEKLU um allt land. 
HEKLA er framsækið fyrirtæki með mikinn metnað fyrir hönd síns starfsfólks.
Okkar hlutverk er að þjónusta. 
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Meðeigandi óskast að rakarastofu
í vesturbæ Reykjavíkur.

Upplýsingar í síma 896 4865 eða apollo@simnet.is

Rakari

Umsóknir um dvöl í íbúð
fræðimanns í Kaupmannahöfn
2012-2013

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. 
reglum um hús Jóns Sigurðssonar, er laus til af-
nota tímabilið 29. ágúst 2012 til 27. ágúst 2013.

Allar nánari upplýsingar og sérstök umsóknar-
eyðublöð er að finna á heimasíðu Jónshúss: 
jonshus.dk (Fræðimannsíbúð).

Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist 
skrifstofu Alþingis eigi síðar en þriðjudaginn. 
6. mars nk.

TILKYNNING
Í tengslum við gagna- og heimildaöflun sem nú fer 
fram á vegum úttektarnefndar á málefnum Orku-
veitu Reykjavíkur, munu fara fram viðtöl við aðila 
tengda starfseminn á árunum 2002 til 2011. 

Þeir sem telja sig eiga erindi við nefndina vegna 
ofangreindrar umfjöllunar eða óska eftir að koma á 
framfæri upplýsingum sem þeir telja eiga erindi við 
nefndina geta haft samband við starfsmann úttek-
tarnefndarinnar. Gest Pál Reynisson S:
516-6501 eða í netfangið gestur.pall.reynisson@
or.is. 

Einnig er hægt að hafa samband við nefndina í 
sérstakri ábendingargátt á heimasíðu Reykjavíkur-
borgar, á slóðinni
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/
tabid-4544

Auglýsing vegna úthlutunar 
byggðakvóta á fiskveiðiárinu 
2011/2012 sbr. reglugerð um 
úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa 
nr. 1182, 21. desember 2011
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggða-
kvóta til fiskiskipa fyrir:
Sandgerði
Tálknafjarðarhreppur
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlut-
unarreglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. 
auglýsingu nr. 125/2012 í Stjórnartíðindum

Sveitarfélagið Ölfus  (Þorlákshöfn)
Snæfellsbær  (Arnarstapi, Hellissandur, Rif og 
Ólafsvík)
Bolungarvík
Dalvíkurbyggð  (Árskógssandur og Hauganes)
Fjarðabyggð  (Mjóifjörður, Stöðvarfjörður)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði 
sem er að finna á heimasíðu stofnunarinnar 
(fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur 
einnig aðgengilegar.  Umsóknarfrestur er til og 
með 24. febrúar 2012.

Fiskistofa, 10. febrúar 2012.

15087 - 
LEIGUHÚSNÆÐI FYRIR VÍNBÚÐ 

ÁTVR - 
á tilgreindum svæðum í Garðabæ 

eða Hafnarfirði

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar eftir að 
taka á leigu um 500-600 m² húsnæði fyrir Vínbúð 
í Garðabæ eða Hafnarfirði samkvæmt nánari 
afmörkun (sbr.1 lið).Húsnæðið þarf að skiptast að 
u.þ.b. 2/3 hlutumí verslunarsvæði og 1/3 hluta í 
lager og starfsmannaaðstöðu. 

Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum: 
1. Vera á svæði sem afmarkast af gráskyggðum  
 flötum á korti á vef ríkiskaupa. 
Slóðin er  
http://www.rikiskaup.is/utbod/i-auglysingu 
2. Vera vel sýnilegt frá stofnbraut eða tengibraut 
3. Umferð að og frá húsnæðinu sé greið 
4. Húsnæðið skal vera á einni hæð 
5. Húsnæði bjóði upp á að Vínbúðin og vöruhurð  
 opnist beint út 
6. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskipta 
 vini og næg bílastæði (a.m.k.35-45 bílastæði  
 sem að jafnaði nýtist Vínbúðinni) 
7. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani  
 fyrir hreyfihamlaða og jafnframt þurfa að vera  
 bílastæði fyrir starfsfólk. 
8. Aðkoma að húsnæðinu fyrir flutningabíla og  
 lyftarameð vörur skal vera góð 
9. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll  
 rýmisins nálægt 3 á móti 2) og mega súlur,  
 veggir eða annað ekkihamla yfirsýn um   
 verslun arhluta húsnæðisins 
10. Hljóðdempun í verslun skal tryggja góða   
 hljóðvist og birtulýsing skal vera 500-600 lux 
11. Góð aðstaða þarf að vera fyrir starfsfólk ásamt  
 góðu aðgengi fyrir hreyfihamlaða 
12. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum  
 sem opinberar eftirlitsstofnanir og umsagnar  
 aðilar gera til slíks og vera samþykkt af þeim 
13. Leigutími húsnæðisins skal vera allt að 
 10 árum 
14. Húsnæðið skal afhenda síðla árs 2012 og  
 ræðst afhendingartími nánar af ástandi þess  
 við afhendingu 

Áhugasamir skulu senda öll gögn um það hús-
næði sem þeir hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til 
skrifstofu Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík 
fyrir kl. 11:00,föstudaginn 2. mars 2012. 

Merkt : 15087 - Leiga á húsnæði fyrir Vínbúð ÁTVR 

Gögn þurfa meðal annars að innihalda 
eftirfarandi: 

1. Staðsetning 
2. Teikningar af húsnæði 
3. Afhendingartími 
4. Ástand húsnæðis við afhendingu 
5. Leiguverð án vsk. og skal það innifela 
 allan kostnað 
6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á  
 kröfuliði 1- 14 að ofan á leigutímanum 

Verslun til sölu í Smáralind
Tískuvöruverslunin Zink í Smáralind er til sölu.  
Hagstæður leigusamningur. Frekari upplýsingar 

veitir Eggert í síma 822-9808.

Orkuveita Reykjavíkur hefur til sölu  Nova Vera International  
sprautuklefa með lakk og þvottageymslu og selst hann í 
núverandi ástandi sem kaupandi getur kynnt sér.

Klefinn er keyptur til Orkuveitu Reykjavíkur á árinni 2004. 
Klefinn er 3X400V 50 Hz og er samtals orkuþörf um 360 Kw.

Klefinn er staðsettur í húsnæði Viðhaldsþjónustu Orkuveitu 
Reykjavíkur að Réttarhálsi í Reykjavík.
Gert er ráð fyrir því að væntanlegur kaupandi fjarlægi klefann 
úr húsnæðinu  á eigin kostnað fyrir 1. mars 2012.

Tilboð er greinir nafn tilboðsgjafa símanúmer og tilboðs-
fjárhæð berist Orkuveitu Reykjavíkur  á netfangið utbod@or.is 
fyrir kl. 16.00 föstudaginn 17. febrúar 2012.
Frekari upplýsingar fást hjá Orkuveitu Reykjavíkur í síma 
516-6334 og 516-6336 á milli kl 10.00 og 15.00.

Orkuveita Reykjavíkur áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði 
sem er eða hafna öllum.

TIL SÖLU
SPRAUTUKLEFI MEÐ LAKK OG 

ÞVOTTAGEYMSLU:

Kassaborð til sölu
3 stk Stenestams tveggja belta kassaborð, verð 125.000 á stk

1 stk Clares kassaborð með einu færibandi, verð 80.000 

Nánari upplýsingar veitir Bergsveinn Ólafsson  
s. 863-5868
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ÚTBOÐ
Fyrirhuguð rammasamningsútboð  

Ríkiskaupa 2012 

Þessari auglýsingu er ætlað að kynna fyrirhuguð útboð og 
endurskoðun rammasamninga á vegum Ríkiskaupa á árinu 
2012. Þannig geta áhugasamir birgjar og kaupendur kynnt 
sér þessi áform með góðum fyrirvara. Hægt er að skoða á 
heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is hvaða samningar eru í 
gildi á hverju tíma og við hvaða birgja og þar er að skrá sig fyrir 
rafrænni tilkynningu um þessi útboð.

Ný rammasamningsútboð Tímasetning
Þjónusta félags- og sálfræðinga 2. ársfjórðungur
Auglýsingabirtingar 3. ársfjórðungur
Fjármálaþjónusta 3. ársfjórðungur

Endurútboð rammasamninga Tímasetning
Bílaleigubílar 1. ársfjórðungur
Eldsneyti og olíur fyrir skip og flugvélar 1. ársfjórðungur
Gisting og veitingar innanlands 1. ársfjórðungur
Prentlausnir og tæki 1. ársfjórðungur
Tölvu- og hugbúnaður 1. ársfjórðungur
Byggingavörur 2. ársfjórðungur
Leigubifreiðaakstur 2. ársfjórðungur
Ljósaperur 2. ársfjórðungur
Plastvörur ofl. 2. ársfjórðungur
Endurvinnsla og sorphirða 3. ársfjórðungur
Umhverfis-, skipulags-, og byggingamál 3. ársfjórðungur

Framlenging eða endurútboð rammasamninga 
Tímasetning
Bleyjur, undirlegg ofl. 1. ársfjórðungur
Ferskar matvörur 1. ársfjórðungur
Flugsæti til og frá Íslandi 1. ársfjórðungur
Grafísk hönnun 1. ársfjórðungur
Umferðarskilti 1. ársfjórðungur
Almenn lögfræðiráðgjöf 2. ársfjórðungur
Húsgögn fyrir skóla, skrifstofur ofl. 2. ársfjórðungur
Ritföng og skrifstofuvörur 2. ársfjórðungur
Talsíma- og internetþjónusta 2. ársfjórðungur
UT Hýsing og rekstrarþjónusta 2. ársfjórðungur
Prentun og bókband 3. ársfjórðungur
Raforka 3. ársfjórðungur
Raftæki 3. ársfjórðungur
Túlka- og þýðingaþjónusta 3. ársfjórðungur
Vöruflutningar innanlands 3. ársfjórðungur
Öryggisgæsla 3. ársfjórðungur

Opin útboð 2012 Tímasetning
UT kerfi Ríkiskaupa 2. ársfjórðungur
Bifreiðaútboð ríkisins 2013 4. ársfjórðungur

Rammasamningsútboð / Heilbrigðisstofnanir  
 Tímasetning
Blóðskilunar- og kviðskilunarvörur 1. ársfjórðungur
Einnota lín 1. ársfjórðungur
Rekstrarvörur fyrir speglun 1. ársfjórðungur
Skurðstofu-, skoðunar-, og einnota hanskar 1. ársfjórðungur
Ýmsar gerðir af nálum, sprautum, vökva- 
og blóðgjafarsettum 1. ársfjórðungur
Plástrar bindi og grisjur ofl. 2. ársfjórðungur

Útboð / LSH Tímasetning
Frumuflæðisjá, ónæmisfræði 1. ársfjórðungur
Hjálparöndunarvélar v/svefntruflana 1. ársfjórðungur
Mötuneyti fyrir starfsmenn LSH 1. ársfjórðungur
Lokað blóðtökukerfi 2. ársfjórðungur

Tilkynning um ofangreind útboð er einnig send til birtingar á 
EES.

Auðlind-Náttúrusjóður auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr sjóðnum 

fyrir árið 2012 
Auglýst er eftir umsóknum um styrki til endur-
heimtar votlendis. Hámarksfjárhæð styrkja fyrir hvert 
verkefni er kr 500.000. Upphæð styrks getur numið 
allt að 50% hluta kostnaðar við vinnu, tæki og kaup 
á aðföngum. Rannsóknarverkefni eru almennt ekki 
styrkt.

Einungis verður tekið við umsóknum á þar til 
gerðum eyðublöðum, sem finna má á vefsíðu 
Auðlindar, www.audlind.org. Á vefsíðunni má einnig 
finna úthlutunarreglur sjóðsins. Umsóknafrestur er 
til og með 10. mars 2012. 
Umsóknir skal senda á Auðlind-Náttúrusjóð, 
Stokkseyrarsel, 801 Selfoss. 

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykja víkurborgar, Orkuveitu 
Reykjavíkur og Gagnaveitu 
Reykjavíkur:
Klapparstígur. Endurgerð ofan Laugavegar. 

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, frá 
og með þriðjudeginum 14. febrúar 2012 í þjónustu-
veri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.
Opnun tilboða: 28. febrúar 2012 kl. 10:00, í Bor-
gartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12755
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod.

Orlofshús óskast
SFR stéttarfélag óskar eftir að taka á leigu orlofshús fyrir 
félagsmenn sína næsta sumar (maí til september 2011).

Húsin þurfa að vera fullfrágengin og með húsgögnum og 
almennum búnaði. Allar staðsetningar koma til greina en 
þó er sérstaklega óskað eftir húsum í Skagafirði eða á 
suð-vesturhorni landsins. Einnig leitum við sérstaklega að 
orlofshúsi þar sem hægt er að hafa gæludýr með sér.

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um hafa samband við 
Önnu Dóru hjá SFR, (dora@sfr.is) og senda lýsingu ásamt 
mynd.

Aðalfundur SFR stéttarfélags 
í almannaþjónustu

verður haldinn fimmtudaginn 22. mars kl. 17 
að Grettisgötu 89, 1.hæð.

Dagskrá:
• Skýrsla stjórnar.
• Reikningar félagsins.
• Lagabreytingar.
• Stjórnarkjör kynnt.
• Kosinn löggiltur endurskoðandi, tveir skoðunarmenn  
 og tveir til vara.
• Kosnir fimm menn í kjörstjórn og jafnmargir til vara.
• Ákvörðun um iðgjald félagsmanna og skipting milli sjóða.
• Kosið í stjórnir orlofssjóðs, vinnudeilusjóðs, starfsmenntun  
 arsjóðs, styrktar- og sjúkrasjóðs samkvæmt reglum þeirra.
• Fjárhagsáætlun.
• Ályktanir aðalfundar afgreiddar.
• Önnur mál.

Boðið verður upp á léttan kvöldverð.

EINBÝLISHÚS Í LAUGARDAL 
ÓSKAST

Fyrir fimm manna fjölskyldu sem er að flytja heim 
til Íslands eftir búsetu erlendis leitum við að góðu 

einbýlishúsi í Laugardalnum til kaups. 
Húsið þarf að vera a.m.k. 250 fm og með 

a.m.k. fjórum svefnherbergjum.

 Allar upplýsingar veitir Aðalheiður Karlsdóttir, 
löggiltur fasteignasali, adalheidur@stakfell.is 

eða GSM 893-2495.

Aðalheiður Karlsdóttir 
lögg.fasteignasali
 
Þorlákur Ómar Einarsson  
sölustjóri

Hólmaslóð 8a, 101 Reykjavík. Laust strax!
Til leigu vandað 1.382 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við Hólmaslóð. 

Húsnæðið skiptist í móttöku, tvö stór opin vinnurými (fyrir allt að 50-60
manns), nokkur fundarherbergi, tvær kaffistofur, skjalageymslu og tækni-
rými. Ljóst steinteppi á gólfum og lagnastokkar með veggjum. Aðgangur að 
sameiginlegu mötuneyti. Möguleiki á að leigja lagerhúsnæði á sama stað
með aðgangi að stóru útisvæði. Hægt að skipta húsnæðinu niður í smærri
einingar. Við leiguverð bætist vsk.

Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Már Karlsson í s. 534 1024 / 897
7086 eða hmk@atvinnueignir.is

Hefst miðvikudaginn 15. febrúar
Besti nýi gamanþáttur ársins

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi  

á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur



  Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími 520 2600
Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali. 

Kíktu í heimsókn til okkar að 
Eskivöllum 21B sunnudaginn 
12. feb. frá kl. 14.00-15.00.

• Fullbúnar sýningaríbúðir til sýnis á fjórðu hæð.  
• Þrjá gerðir af íbúðum. 
• 2ja til 3ja herbergja íbúðir frá kr. 17.300.000, stærð 78 fm.
• 3ja herbergja íbúðir frá kr. 19.600.000, stærð 98 fm.
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir frá kr. 20.800.000, stærð 95 fm. 
• Afhending feb. – apríl 2012.
• Allar íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum. 
• Vandaðar innréttingar og tæki.
• Lyfta
• Sér inngangur af svölum.
• Hús einangrað að utan og klætt með áli. 
• Lítið viðhald. 

Traustir verktakar • ER Hús. 

ESKIVELLIR 21 A og B Í HAFNARFIRÐI

OPIÐ HÚS

Skoðaðu glæsilegar íbúðir á góðu verði í þessu fjögurra hæða lyftuhúsi. 

FR
U

M

Fasteignasalan Bær • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogur • Rúnar S. Gíslason hdl löggiltur fasteignasali

Eggert  
Ólafsson

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur leigumiðlari

Sími 893 1819

eggert@fasteignasalan.is

Sigurður  
Eggertsson

Sölufulltrúi

Sími 659 3878

Opið hús sunnudag 12. feb. kl. 12-12:30
Dalbraut 20, íb: 205
*FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI * LAUS STRAX*

2ja herb. 52 fm. íbúð fyrir 60 ára og eldri, auk 6,7 fm. 
geymslu. Yfirbyggðar suðursvalir. Laus strax. Þjónusta 
á vegum félags- og þjónustumiðst. Rvk. Fallegur garður. 
Stutt í Laugardalinn. Húsvörður og lyfta. Gangur, stofa, 
eldhús, svefnherb., baðherb., geymsla í íbúð og kj. Þv.hús 
í sameign. Verð kr. 18.330.000
Allar nánari upplýsingar veitir: 
Eggert, lögg. fasteignas., s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús

Fasteignafeðgar selja og sýna fyrir þig! Frítt verðmat löggilts fasteignasala!    893 1819

Opið hús sunnudag 12. feb. kl. 13-13:30
Rauðagerði 20, 1. hæð

*SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR * MIÐSVÆÐIS*
Falleg 5 herb. sérhæð, 128.8 fm., ásamt bílskúr, 
miðsvæðis í Reykjavík. Forstofa, eldhús með borðkrók, 
hol, baðherbergi, hjónaherbergi með fatask. og útg. á 
svalir, barnaherb., stofa, borðstofa með útg. á svalir, herb. 
í kj. með aðg. að snyrt. í sameign. Bílskúr með sjálfvirkum 
hurðaropn. Þvottahús í sameign. Verð kr. 28.900.000
Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert, lögg. fasteignas., s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús

Opið hús sunnudag 12. feb. kl. 14-14:30
Gullengi 29, 3. hæð

*LAUS STRAX * ÚTSÝNI * SÉR INNG.*
3ja herb., 85,5 fm. íbúð, á efstu hæð. Laus. Sér inng. 
Glæsilegt útsýni. Forstofa með fatah. Rúmgott hol. Stofa/
borðstofa með útgengt á svalir. Eldhús með ljósri innr. 
Tvö svefnherbergi með fataskáp. Baðherb. með baðkari. 
Þvottaherb. í búð. Sérgeymsla á jarðhæð. Vagna- og 
hjólag. Verð kr. 20.700.000
Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert, lögg. fasteignas., s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús

Opið hús sunnudag 12. feb. kl. 15:00-15:30
Reykás 47, 2. hæð

*ÚTSÝNI * TVENNAR SVALIR *
Falleg 3ja herb. 94.8 fm. íb. á 2. hæð í litlu fjölb. Nýl. endurn. 
baðherb. Tvennar rúmg. svalir og glæsilegt útsýni. 8 þrep 
upp í íbúðina. Forstofa, stofa með útg. á rúmg. svalir. Í 
eldhúsi er borðkr. Þvottaherb. inn af eldhúsi. Baðherb. 
með sturtu. Rúmg. barnaherb. Sérgeymsla, hjóla- og 
vagnageymsla er í sameign. Verð kr. 22.500.000
Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert, lögg. fasteignas., s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús

Opið hús sunnudag 12. feb. kl. 17:00-17:30
Sólvallagata 66, 2. hæð

*FRÁBÆR STAÐSETNING Í VESTURBÆNUM* 
Góð 3ja–4ra herb. íbúð, 102 fm., á 2. hæð í vesturbæ 
Rvk. Tvennar svalir. Nýl. gluggar og ofnar. Hol með fatask. 
Tvær stofur með útg. á suðursvalir. Herb. inn af stofu. 
Hjónaherb. er rúmg., með útg. á norðursvalir. Baðherb. 
með glugga og baðkari. Eldús með rúmg. borðkrók. 
Sérgeymsla í kj. og þvottahús. Verð kr. 24.700.000
Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert, lögg. fasteignas., s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús

Nánari upplýsingar í síma: 893 1819
Kringlan 8-12, 3. hæð
*TIL LEIGU - HENTAR FYRIR ÝMSAN REKSTUR*
Til leigu 133,4 fm. verslunar- og þjónusturými á 3. hæð 
í Kringlunni. Laust strax. Hentar fyrir ýmsan rekstur, t.d. 
þjónustu, sameinaðan kaffistað og verslun o.fl. Hátt til 
lofts og innfelld lýsing. Gluggar snúa út að göngugötu 
Kringlunnar. Nánari lýsing: Verslunar- og þjónusturými, 
skrifstofa, eldhús, tvö salerni og geymsla.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert, lögg. leigumiðlari, s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Nánari upplýsingar í síma: 893 1819
Reykjavíkurvegur 60, Hafnarfirði
*TIL LEIGU EÐA SÖLU SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI*

Til leigu eða sölu bjart skrifstofuhúsn., 180 fm. nettó, á 3. 
hæð í Hafnarfirði. Laust strax. Innréttað sem 5 skrifstofur, 
fundarherb., hol með móttökurými ásamt aðstöðu fyrir 
gesti, góð eldhúsaðst., rúmg. geymsla, 2 wc. Húsgögn 
geta fylgt. Mögulegt að kaupa alla hæðina, sem er skv. 
Fasteignaskrá Íslands 322,4 fm. Verð: Tilboð.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert, lögg. fasteignas., s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Opið hús sunnudag 12. feb. kl. 16:00-16:30
Kambasel 50, endaraðhús

*GÓÐ EIGN * SKIPTI MÖGULEG*
8 herb., 226,6 fm., endaraðhús, innb. bílskúr. Afg., nýl. 
sólpallur. Nýtanl. gólffl. er stærri en fermetratala. Leiktæki 
á opnu svæði. Jarðh: Forst., hol, svefnherb., hjónaherb, 
þrjú barnaherb og baðherb. 2. hæð: Hol, stofa, borðstofa, 
eldhús, þvottaherb., búr, gestasn. og herb. Ris: Rúmg. 
herb., sjónvarpshol og geymslusk. Verð kr. 39.800.000
Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert, lögg. fasteignas., s: 893 1819,
eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús



S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Nánari upplýsingar veitir 

Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali
sími: 897 0634    netfang: throstur@miklaborg.is

110 Reykjavík
Til sölu eða leigu 
Glæsilegt ca. 2800 fermetra skrifstofuhúsnæði á fimm hæðum.
Um er að ræða austurhluta hússins sem er samtengt við 
alla bygginguna.
Í kjallara er mötuneyti og líkamsræktaraðstaða sem hægt er að 
samnýta með Orkuveitu Reykjavíkur.  Auk þess eru til leigu allt 
að 800 fermetra skrifstofuhúsnæði til viðbótar í vesturhúsi.

Bæjarháls 1

EINBÝLISHÚS Á SPÁNI

Til sölu vandað og fallegt einbýlishús á góðum stað á 
Spáni, ca. 30 mín. akstur í suður frá Alicante flugvelli.

Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi, opið eldhús, stofa og borðstofa. 
Stór þakverönd með útiarni og frábæru útsýni yfir saltvötnin.
Lokaður sérgarður, flísalagður með einkasundlaug.
Verslanir og veitingastaðir í nágrenninu. Fjöldi golfvalla á svæðinu.

Auðveld kaup og hægt að greiða með íslenskum krónum. 
Eignaskipti möguleg.

Uppl. gefur:  Aðalheiður Karlsdóttir, löggiltur fasteignasali,
adalheidur@stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir 
lögg.fasteignasali
 
Þorlákur Ómar Einarsson  
sölustjóri

Opið hús á morgun, 
sunnudag, frá kl. 14- 15

Björt og mikið endurnýjuð 103,3 fm. endaíbúð með tvennum svölum og 
glæsilegu útsýni auk sér geymslu og sér bílastæðis í bílageymslu.   Gluggar 
á íbúðinni eru í þrjár áttir, suður, norður og austur. Íbúðin skptist í forstofu/
gang, sjónvarpshol með föstum innréttingum, eldhús með nýlegum 
tækjum, 3 herbergi á svefngangi og flísalagt baðherbergi. Gengið er inn að 
ofanverðu og upp eina hæð í íbúðina. Verð 27,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis á morgun. Íbúð merkt 0404. Ívar og Ásdís á 
bjöllu. Sölumaður verður á staðnum. Verið velkomin.

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.

Austurströnd  14– Seltjarnarnesi
4ra herbergja endaíbúð

OPIÐ HÚS

Til leigu nokkrar 
litlar einingar á 
þessum góða 
stað. Á jarðhæð 
er 20 fm með 
sér inngangi að 
utan leigist á kr. 
33.000.- Á 2 hæð 
er 40 fm herbergi 

í norður leigist á kr 53.000,- . 20 fm herb. er á 2 hæð og leigist á 
kr 29.000,- Öll rýmin hafa aðgang að snyrtingum og kaffiað-
stöðu í sameign. Innifalið í leigunni er hiti, rafmagn og þrif á 
sameign.  Ekki er vsk á þessu húsnæði.   
Laust strax. Gsm 820 4404

Gunnar Jón Yngvason,Löggiltur leigumiðlari, Barónstíg 5, 101 Reykjavík,  

Sími 517 3500
Kleppsmýrarvegur , 20 fm, 40 fm og 20 fm

HÚSNÆÐI FYRIR ÞÍNA HUGMYND !

Fasteignir

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS - JÖKLAFOLD 39 REYKJAVÍK

KÁRI TEKUR Á MÓTI 
GEST UM Í DAG LAUGARDAG 
MILLI KL. 16 OG 17.
Mjög falleg og vönduð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða 
fjölbýlishúsi í Grafarvoginum. Íbúðin skiptist þannig: Flísalögð forstofa 
og hol. Eldhús með nýlegum innréttingum. Stór stofa með útgengt á 
vestursvalir. Svefnherbergi með innb. fataskáp. Baðherbergi flísalagt í 
hólf og gólf. Barnvænt umhverfi. Stutt í grunnskóla og verslun. 
LAUS FLJÓTLEGA. Verð 17,9 millj. 

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS - NÓATÚN 27, REYKJAVÍK

SIGRÚN TEKUR Á MÓTI 
GESTUM Á SUNNUDAG MILLI KL. 15 OG 16.
Mjög góð 121,9 fm 5 herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi í 
góðu þríbýlishúsi ásamt hlutdeild í sameiginlegum bílskúr. Íbúðin 
skiptist þannig: Forstofa og gangur. Stórar samliggjandi stofur, þaðan 
er útgengt í garðinn. Stórt eldhús, endurnýjaðar innréttingar. Þrjú 
svefnherbergi. Baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf. 
GÓÐ STAÐSETNING, MIÐSVÆÐIS Í BORGINNI, STUTT Í ALLA 
VERSLUN OG ÞJÓNUSTU. VERÐ 32,5 millj. 

TAKTU VÍSI Á 
HVERJUM MORGNI!
Ráðlagður dagskammtur af fréttum og fjörefni á Vísi

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT LÍFIÐUMRÆÐAN SJÓNVARP

ÞJÓNUSTA
GÆÐI

ÁRANGUR

RE/MAX Lind - Hlíðarsmári  6 - Sími 5107900 - www.remax.is

Kristín Skjaldar
Sölufulltrúi

824 4031
kristins@remax.is

MIKIL SALA!

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

510 7900

FRÍTT 

SÖLU-

VERÐMAT



Höfuðborg fasteignamiðlun - Hlíðasmári 2, 4. hæð - Sími: 414-4488 - hofudborg@hofudborg.is

Bjarnheiður 
Hannesdóttir

Sölumaður

Lárus Óskarsson
Sölustjóri

Sölvi Þór Sævarsson
sölumaður

húsasmíðameistari

Þorgeir Símonarson
sölumaður

viðskiptafræðingur

Rósa M. 
Sigursteinsdóttir

sölumaður

Kristján Ólafsson hrl
Löggiltur fasteignasali

Bræðratunga, 200 Kópavogur
Fallegt endaraðhús á góðum stað í Kópavogi. Húsið er í rólegri götu 
með sérlega fallegu útsýni. Efri hæð er 119,8 fm, neðri hæð er 147,9 fm, 
þar eru tvær aukaíbúðir í dag með sérinngangi, innbyggður bílskúr 26 fm 
samtals 293,7 fm. Skipti möguleg á minni eign.

VERÐ: 49,9M
STÆRÐ: 293,7

Nánari upplýsingar veitir Þorgeir í síma 696-6580

Grófarsmári 26, 200 Kópavogur
Fallegt og vel skipulagt parhús á frábærum stað í Kópavogi. Gott útsýni 
úr stofu og af svölum. Húsið er 237,5 fm þar af 24,4 fm bílskúr og 45 fm 
aukaíbúð sem hægt er að leigja út. Tilvalið hús fyrir stóra fjölskyldu. með 
mikla möguleika. Skipti á minni eign koma til greina.

VERÐ: 55,9M
STÆRÐ: 237,5

Opið hús sunnudaginn 12. feb kl 15:00 - 15:30
Nánari upplýsingar veitir Rósa í síma 893-7969

Neshagi 17, 107 Reykjavík
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á frábærum stað í Vesturbænum. Stutt 
í Háskólann og alla þjónustu. Áhvílandi lán c.a. 16,5m geta fylgt með. 
Frábær fyrsta eign.

VERÐ: 19,1M
STÆRÐ: 75,6

Opið hús sunnudaginn 12. feb kl 15:30 - 16:00
Nánari upplýsingar veitir Lárus í síma 823-5050

Týsgata 6, 101 Reykjavík
Falleg fjögurra hebergja eign í hjarta borgarinnar. Íbúðin skiptist í 
forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, tvær stofur, geymslu 
og þvottahús. Eign sem kemur virkilega á óvart. Sjón er sögu ríkari

VERÐ: 31,9M
STÆRÐ:76,9

Opið hús mánudaginn 13. feb kl 16:30 - 17:00
Nánari upplýsingar veitir Bjarnheiður í síma 849-0491

ENNISHVARF 3, 203 Kópavogur
Glæsilegt 316,1 fm einbýlishús  á mjög góðum ÚTSÝNISSTAÐ við 
Ennishvarf í Kópavogi, bílskúr er 36 fm. Aðalíbúð er 142 fm á efri hæð 
með 3 svefnherbergjum og 40 fm þaksvölum út af stofu sem snúa í 
suð-austur. Neðri hæð er tæplega tilbúiin til innréttinga.  Möguleiki á sér 
4ra herbergja aukaíbúð á neðri hæð.

VERÐ: 81,5M
STÆRÐ: 316,1

Opið hús laugardaginn 11 feb kl: 15-15:45
Nánari upplýsingar veitir Sölvi í síma 618-0064

Miðhús 7, 112 Reykjavík
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á góðum stað í Húsahverfinu í 
Grafarvogi. Húsið er á tveimur hæðum og bílskúrinn er frístandandi. 
Húsið er samtals 210 fm, íbúðarhlutinn er 178fm og bílskúrinn 32fm. 
Áhvílandi lán frá MP banka 32,3m með 4,3% vöxtum.

VERÐ: 52,9M   
STÆRÐ: 210,2

Opið hús sunnudaginn 12 feb kl: 16-16:30
Nánari upplýsingar veitir Lárus í síma 823-5050

Naustabryggja 7, 110 Reykjavík
Falleg 5 herbergja 126,2 fm íbúð á 3. Hæð (efstu hæð) í fjölbýli ásamt 
stæði í bílageymslu. Íbúðin er á tveimur hæðum aðalhæð 80,9 fm og efri 
hæð 42,5 fm ásamt 7,6 fm geymslu í kjallara.

VERÐ: 29,9M   
STÆRÐ: 126,2

Opið hús mánudaginn 13 feb kl: 17-17:30
Nánari upplýsingar veitir Sölvi í síma 618-0064

Vesturtún 47A, 225 Álftanes
Fimm herbergja parhús á tveimur hæðum á góðum stað á Álftanesi. 
Húsið er samtals 144,9 fm, þar af er bílskúrinn 26,5 fm. Hellulagt 
bílaplan og húsið var málað að utan í sumarið 2010. Stutt í skóla og 
íþróttasvæði. Skipti á minni eign koma til greina.

VERÐ: 35,9M
STÆRÐ:144,9

Nánari upplýsingar veitir Lárus í síma 823-5050

Vindakór 14, 203 Kópavogur
Bjartar 125,5 fm 4ra herbergja íbúðir á 3. og 4. hæð með góðu útsýni í 
lyftuhúsi. Stór herbergi, mikið skápapláss og gott skipulag, vandaðar 
innréttingar og parket á gólfum, stórar suðursvalir.

VERÐ: 3 hæð 28,7 millj & 4 hæð 28,9 millj.

Opið hús á báðum íbúðum mánudaginn 
13. feb kl. 16-16:30
Nánari upplýsingar veitir Sölvi í síma 618-0064

OPIÐ

HÚS

OPIÐ

HÚS OPIÐ

HÚS OPIÐ

HÚS

OPIÐ

HÚS

OPIÐ

HÚS

OPIÐ

HÚS
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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 8985651

Til sölu Hilux 2007. 38” breyttur af 
viðurkenndu verkstæði. Gormafjöðrun, 
Topp eintak, viðhald unnið af Artic 
trucks, Allur annar búnaður frá 
viðurkenndum aðilum,loftlæsingar,ofl. 
Sími 8956172

Musso 2,3 árg 2001 leður ny dekk 
188,000km 450,000 sim 8960885

Toyota Land Cruiser 100 VX, ár. 2006, 
7 manna, ek. 120þús. Glæsilegur bíll, 
verð: 7.290 þús. uppl. 859-1047.

Opel Zafira árg. ‘00, 7 manna, sk. 13, 
góður bíll, v. 375 þ. Get tekið bilaðan 
uppí. S. 666 6555.

Til sölu Honda Civic Type R 200 hp. 
Ek.137 þ. þarfnast smá lagfæringar 
Verð.1,3 millj. Uppl. í s:615-0454

YFIRTAKA Á LÁNI
Subaru Legacy 4X4, sjálfskiptur, nýsk. 
03/2008, sumar og vetrardekk fylgja, 
ekinn aðeins 67 þús. Ásett verð 
2.900.000. Tilboð Yfirtaka á hagsæðu 
láni 2.100.000 + 290.000. Vel með 
farinn bíll. Skoða skipti á ódýrari bíl 
uppl. í síma 8472700

Hjólaskipti !
Eðalvagn Chrysler Sebring Lxi Limited. 
Árg 2004, ek 98 Þ.km, Leður, álfelgur, 
sjálfskiptur ofl ofl. Sumar og vetrardekk. 
Aðeins 9-10 L / 100km. Ásett verð 
1.990þ Gott stgr verð ! Ath öll skipti t.d 
mótorhjól ! Sími 663-2430

Subaru Legacy 2002 árg. til sölu. Í 
toppstandi, ek. 170 þ. km, verð 890 þ. 
Engin skipti. Uppl. í s: 858 8179.

Dísel !
BMW 320d dísel Touring Station. 
12.2000, 5 gíra. Sóllúga, álfelgur, ofl . 
Sparneytinn 5-7 litrar 100/km ! Flottur 
bíll. ekinn 187þ.km, Ath skipti ! Verð 
1.250þ Sími 663-2430

Toyota Landcrusier 150 GX. Sjsk. 
Diesel, Ekinn 36.000. 2010 árgerð. 
Filmur, húddhlíf og dráttarbeisli. Nýleg 
nelgd vetrardekk. Flottur bíll. Ásett 
verð 8.690.000 skoða skipti á ódýrari. 
Möguleiki á 80% láni. Uppl. í síma 
8985651

Nýsk. VW Passat highliner, 01.06 Ek. 
126 þús. km. Sjáfsk. Uppl. í síma 660 
4473.

Toyota Yaris árg. 2004 ssk 1300 
vél Ek: 88 þús km. Er á góðum 
nagladekkjum, nýskoðaður og hefur 
fengið toppviðhald. Verð: 1.190 þús. 
kr. fæst á milj. stgr. Uppl. í s. 822 4834

Til sölu VW Golf árg 1998 4ra dyra 
ekinn 188 þús nýleg tímareim, góður 
bíll í góðu standi verð 280 þús. Uppl. Í 
síma 848-8734

Mitsubishi Outlander 
Instyle Leður

Í mjög góðu ástandi verð 3.390.000 
árgerð 2007 nýskráning 11/2007 ekinn 
97 þ.km. Díselbíll. Ekkert áhvílandi. 
Upplýsingar í síma 7776409 eða 
5614070.

Opel vectra árg.’99, nýsk.’13, ekinn 
132þús., ný tímareim, sjálfsk, vetradekk, 
cd, verð 490þús. tilboð 300þús. Uppl. í 
s. 777 9200.

TOYOTA PREVIA 7 manna fjölskyldubíll 
árg. ‘05, sjálfsk., með dráttarkrók. Ekinn 
150 þ. Ásett verð 2.390 þ.kr. Uppl. í s. 
696 9407.

Til Sölu Range Rover Sport HSE 
árgerð 2006 ekin 73þúsund mílur, 
sumar og vetrar dekk fylgja, DVD kerfi 
í hauspúðum, Áhv 3.000.000kr verð 
5.700.000kr upplýsingar í síma 860-
1301- Villi

Mazda 6, árg. 07/03 ssk. ek. 162, 
dráttark. Verð 890þús. S.663-0710.

Toyota Yaris árg. 2005, ek. 89 þús. km. 
1300 vél, 5 dyra, beinsk. Næsta skoðun 
mars 2013 Verð: 1.100.000 Uppl. s. 
861-0305.

Nú getur þú
fjármagnað
bíl með
reynslu

l með
ynslu

DIESEL TOYOTA RAV4, 2008 árgerð, 
ekinn 106 þús. Ásett verð 2.990.000 
skoða skipti, Fæst staðgreitt á 
2.690.000 uppl. í síma 6600288

Til sölu sjálfsk. Renault Megane vél 
1,6. Bensín, 5 d, árg. ‘03, ek. 112 þús., 
nagla- og sumardekk, 595þ. Uppl. í s. 
847-8553.

Citroen Berlingo sendibíll, árg. 05, ek. 
130þ. V. 600 þ. Uppl. 894 5200

DIESEL Toyota Yaris Terra 1.4 beinskiptur 
6/2009 árgerð ekinn 59 þús. ásett verð 
2090 þús. fæst á 1850 þús. uppl. Í síma 
6600288.

Til sölu Daewooo Tacuma, árg. 2004, 
ek. 110 þús. Sjálfskiptur, sk. 2012, V. 
650 þús. Uppl. í s. 891-6768.

Toyota Landcrusier 2007 120 GX, 
Diesel, sjálfskiptur, 7 manna, húddhlíf, 
filmur og dráttarbeilsi. Ekinn um 80 
þús. Bíll sem sér ekki á. Mjög vel 
með farinn. Ásett verð 5.700.000. Fæst 
staðgreitt 5.090.000 . Skoða skipti 
á ódýrari. Fallegur bíll. Uppl. í síma 
6600288

Nissa Primera árg’97, ek.230þús, 
v.100þús. s.7767262

Honad CRV.98 e.260þ. traustur bíll 
4x4 ný smurð, ný skoð verð 570þ. 
upl.8698886

Renault kangoo 4x4 2007,ný tímareim, 
kúpling dempara aftan verð 1400000 
eða tilboð s. 6923132

Til sölu Mazda 323, árg. ‘97. Góður 
og sparneytinn bíll, sumar&vetrard. S: 
860-1289.

Citroen Berlingo árg. ‘02 ek. 125þús. 
Tilboð 400þús. S. 863 0388

Nissan Primera árg.’01. Ek. 153 þ. Ásett 
V. 550 þ. Uppl. í s. 694-5573.

Cherokee árg.’91 ek.240þús., 
óryðgaður, í góðu lagi. V. 250þús. s. 
553 4627.

 0-250 þús.

Tilboð 220 þús!
Toyota Corolla ‘97. 1600 ssk. 
Heilsársdekk, sk. 2012 mikið 
endurnýjaður. Verð 220þús. Uppl. í s. 
659 3459.

Volvo 850 gle árg. ‘93. Ek. 145 þ. ssk. 
Skoðaður ‘12. Bilaður. V. 150 þ. S. 
899-5637.

Hyundai Accent 97 ekinn 135þ. Sk. 
2012. Verð 250þ. Uppl. í s. 663 0494

 250-499 þús.

Daewoo Nubria. Árg.’00. Ek. 98þús. 
Á nagladekkjum, sumardekk fylgja. 
Skoðaður 13. 330þús. s: 699 7913.

 500-999 þús.

Ford Focus, árgerð 2002, ekinn 127þ. 
Beinskiptur, 5 dyra, ný naggladekk og 
nýskoðaður. Verð 590 þ. S. 696-0404.

Grá Corolla árg. 03 e. 154 þús. Glæný 
dekk. Verð 800 þús. S. 8209022 e. 
kl. 17.

Subaru Impreza GL2.0 árg 2000, 4x4, 
ssk. ek.68Þ. dekurbíll, 690þ. Upp. 
5541702

 1-2 milljónir

Benz E 280 cdi 1.390.
Til sölu Mersedes Benz E 280 CDI Disel 
Avantgerde árg 07/2004 ssk. eyðir ca 
8.l/100 einn með öllu, hann er ek. 
510.þ km. allur ný yfir farin ný skoðaður 
og fæst á 1.390.þ stgr. topp viðhald 
Uppl. í síma 896-5290

Til sölu VW Sharen árg. 2006 ekinn 
105000km. Bílinn er nýskoðaður. 
Í bílnum eru tveir innfelldir 
barnastólar+kollar. Ásett verð er 
1.800.000-þús, bein sala. Upplýsingar 
í síma: 893-2054

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

Óska eftir ódýrum og eyðslugrönnum 
bíl. Má þarfnast lagfæringa. Uppl. s. 
840 2611 og 664 3274

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

 Jeppar

Toyota Tacoma 38” til sölu. Ekinn 128 
þús. Árgerð 2003, auka millikassi, 
5.29 hlutföll, læstur framan og aftan. 
Weld álfelgur 13”, nýleg 38” AT dekk. 
Loftpúðafjöðrun, auka tankur Einn með 
öllu. 2.840 þús. s: 822 2581

Izuzu Trooper ‘99 5g., sk. ‘13 ný 35” 
dekk 7 manna. V. 850 þús. uppl. 663 
0710.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Benz Aktros 1840 árg. 2000. Ekinn 
210 þús. Með lausum kassa og 
hliðaropnunum. 2,5 tonna lyfta. Á 
loftpúðum bæði að aftan og framan. 
Verðhugmynd 6.200.000- +vsk. S:892-
9305

Hyundai H100 sendibíll, árg. ‘95, verð 
100 þ. Einnig til sölu 4 innihurðir 
80x2 á stærð verð 5 þ. stk. Uppl. í s: 
697-5850.

 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

Til sölu MAN 26.464 DFLC árg. ‘99 
ekinn 335þús. með véla flutningapalli 
sími 892 5855.

Til sölu sementsvagn Kassbohrer árg. 
‘99 3 öxla á einföldu og lofti er með 
pressu vökvadrifinni sími 892 5855.

Til sölu vélavagn Trojan árg. ‘92 3 öxla á 
lofti hægt að yfirspenna sími 892 5855.

Renault Premium 420 CD árg. ‘02. 
26-6x2. Uppgerður gírkassi og nýir 
spíssar, möguleiki á skipti á minni 
sendibíl 10-14Tonn. Uppl. í s. 898 
9006.

Til sölu DAF CF 85 árg. 2008 m kassa og 
lyftu kassi m gámatengingum,wingliner 
opnun bíll sem er smíðaður eftir 
sérpöntun bílstjórans með öllu sem 
DAF bíður. Ennig vagn af gerðinni 
sommer bíll ekinn 74 þ. km, vagn 
4300 km. Hafið samband við Stefán 
hjá Aðalsendibílar ehf á sunnudag sími 
575-3005.

 Húsbílar

Einn sá fallegasti
Fiat Hobby FLC 650 Toskana 2007 árg. 
ekinn 19 þús. Með öllum mögulegum 
aukabúnaði. Sjón er sögu ríkari. uppl. í 
síma 862 3232 Halldór.

Til sölu Knaus Sunliner 650. Árg. 2004 
Ekinn 18 þ. km. Uppl. í s: 617-4549.

 Vespur

Ný svört ZNEN, taska og góður hjálmur 
ek.75km 150Þ. þarf ekki próf S: 895-
6160

 Fjórhjól

Til sölu can-am 650 fjórhjól árg. ‘08. 
Ek. 3300 km. Ný 14” dekk og felgur. V. 
2.150 þ. S. 660-4410

COMBO BOX Tankur/Farangursbox. KE 
Málmsmíði, Axarhöfða 18 Símar: 587-
0626 og 696-3522.

Polaris 800, árg’06. upphækkað, 
brettakanntar, dekk 27x12x12 nýlegar 
8” álbetlock felgur, farangurskassi, 
aukatankur. v1250þús s.6152626

 Vélsleðar

Frábær Skidoo 800 til sölu, „02. Gps 
festing, 130belti verð 450.000. s. 663 
0710.
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 Vinnuvélar

Til sölu Deutz 11 hp. Verð 200.000 Sími 
770-5144

 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

Strandveiðibátur SV600, nýskráður 
2010. 150 volvo penta, keyrð innan 
við 800 tíma. Ein rúlla fylgir, er með 
haffæri. Er sem nýr, verð 8.300.000- 
S:892-9305

 Varahlutir

Er að rífa Ford Ranger TD2,5 árg. 2000. 
Pallhús, skúffa, vélahlutir... s. 898 1670.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, 
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99, 
Terrano ‘98, Ford 250 ‘99, Megane 01. 
Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa ‘98, Baleno 
‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230 ‘97. Kaupi 
bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

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.

 Viðgerðir

Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

Alhliða hreingerningarþjónusta. 
Teppahreinsun / Bónþjónusta 
/ flutningsþrif. Þrif og þvottur, 
Reykjavíkurvegi 48, 101, S. 893 0611.

Flutningsþrif, gólfbónun, ræsting, 
teppahreinsun og gluggaþvottur www.
hreingerningar.is S. 772 1450

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Trjá, runnaklyppingar og trjáfellingar. 
Vönduð vinnubrögð. s. 821 6595 
Guðmundur skrúðgarðyrkjumeistari, 
allraverk@allraverk.is

 Bókhald

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

Bókha ld-á rs re ikn ingar- f ramtö l -
VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun 
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977 
www.fob.is fob@fob.is

 Málarar

Málarameistari
Öll almenn málningarvinna. Egill s. 
868 5171.

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

Getum bætt við okkur verkefnum 
s.s parketlögn, flísalögn, 
innréttinga-uppsetning og öll almenn 
smíðavinna Vanir menn í öll verk 
Sveinjón s: 771-1700.

Viðgerðir og viðhald. Fyrir einstaklinga, 
fyrirtæki og húsfélög. Gluggar, pallar, 
múrviðgerðir, lekavandamál. Sveinn 
Húsasmíðameistari S:8608838 
vogarafl@vogarafl.is

Gluggar, hurðir, sólpallar/þök og allt 
húsaviðhald. Parket og smíðar, Uppl. í 
s. 896 9819.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

Dren og klóaklagnir!
Tökum að okkur endurnýjun á Dren og 
klóaklögnum á.a almennri jarðvinnu. 
Uppl. 869 1700, jardlausnir@gmail.
com

Húsasmíðameistari
Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og 
viðhald. Uppl. í s. 893 6130

 Nudd

Slökunarnudd 101 RVK. S. 857 0740. 
Irena Kontulová

 Spádómar

Spásími 908 7000
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 12-23 S. 863 1987 visa/euro.

Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

Nýlagnir, endurnýjanir og viðgerðir. 
Raflagnahönnun Ráðgjöf: Innra eftirlit 
vatnsveitna. Löggiltur rafverktaki. 
Löggiltur raflagnahönnuður sími: 865 
9450.

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Trésmíði

Uppsteypa
Uppsteypa, klæðningar og öll almenn 
húsasmíði. Ragnar Haraldsson 
húsasmíðameistari S. 894 2454 
dynkur@simnet.is

Eldri reyndur trésmiður. Sanngjarnt 
fast verð/tímavinna 659 5648 Stefán 
Ragnar

Lærður Húsasmiður í Meistaranámi 
getur bætt við sig verkefnum, litlum 
sem stórum. S: 6984123

 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.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Falleg kvöld- 
og næturljós

Fallegir saltkristalslampar í miklu úrvali. 
Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata). Opið 
mán-fös 12-18, lau 12-15. Sími 517-
8060. ditto.is

Hillur í búðina, bílskúrinn eða 
verslunarhornið. Frístandandi 
raufapanill/hillur, tilvalið í verslun fyrir 
vörur. Á einnig á vegg. Gott verð. Einnig 
krókar og skúffur. S: 664 3177.

Stórfróðleg bók um bætta heilavirkni. 
Hressir, bætir og kætir. Í öllum helstu 
bókabúðum. www.heimaerbezt.net

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu notaðar þvottavélar, 
þurkkara og ísskápa. Einnig ódýra 
varahluti í flestar gerðir þvottvéla. 
Síðumúli 37, neðan verðu. S. 845 5976.

 Óskast keypt

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

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

Kaupi gömul mynt- og seðlasöfn. Gull- 
og silfurpeninga. Sigurður 8215991

 Vélar og verkfæri

Til sölu Lister. Verð 200.000 Sími 770-
5144

 Sjónvarp

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

 Verslun

TILBOÐ TILBOÐ
Vandaðir dömuskór úr leðri og fóðraðir 
með flís. TILBOÐSVERÐ: 9.500.- Meðan 
byrgðir endast Misty skór Laugavegi 
178 s: 5512070 Opið: má - fö: 10 - 18 
lau: 10 - 14.

HEILSA

 Heilsuvörur

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862 
5920.

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S. 
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

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

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. Uppl í 8916447 Óli

NUDD - HEILSA
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
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 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.

Næsta BYRJENDANÁMSKEIÐ Í YOGA 
hefst 28. febrúar. Yogastöðin Heilsubót 
www.yogastodin.com S: 5885711 og 
6918565

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa 
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar 
Friðriksson s. 863 7493.

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Húsgagnaviðgerðir

Leysum málningu og bæs af gömlum 
húsgögnum, hurðum o.fl. S. 897 
5484/3327.

 Dýrahald

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

Hreinræktaðir dverg 
Schnauzer hvolpar.

Hreinræktaðir dverg Schnauzer hvolpar. 
Undan verðlauna foreldrum, fara ekki 
úr hárum, ættbókarfærðir HRFI, tilbúnir 
til afhendingar sjá myndir á FB www.
facebook.com/silfurloppu. Uppl. í síma 
5646272 og 8216222.

Til sölu Poodle rakki tilb. til afh. 
sprautaður og örmerktur. Frábær 
fjölskyldu hundur. uppl. 696 0255.

Til sölu enskir bulldog hvolpar, ættbók 
frá hrfí, afhending eftir viku Uppl. í s: 
772-2090

Hreinræktaðir Labrador hvolpar til sölu, 
ættb.færðir hjá H.R.F.Í. Tilb. til afh. mán.
mót feb/mars Uppl. í S. 822 0383/822 
2118.

Labrador hvolpar - 
GOTT VERÐ

Svartir hreinræktaðir Labrador hvolpar 
til sölu. Góðar ættir, ættbók HRFÍ. s. 
846 2628.

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

Herbergi til leigu á Hringbraut 95 
107rvk. Bara kvennmenn/studentar s. 
866 6344.

Malmö 2ja herb. góð fullbúin íbúð til 
leigu. um lengri eða skemmri tíma Góð 
staðs. lág leiga Uppl. jonabjarkan@
simnet.is

3. herb. við Lund í Svíþjóð til leigu, 
einnig herbergi við Kringluna. Uppl. í 
S: 499-2072.

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.

Herb. til leigu með húsg., aðgangur að 
eldhús, baði og þvottav. Tilvalið fyrir 
skólastúlku. Reyklaust. Leiga 40 þús. 
Góður staður. Uppl. í s. 581 4835.

 Húsnæði óskast

Húsnæði óskast
Vantar þig hjálparhellu heima? Bíð 
heimilishjalp og/ eða heimahjúkrun 
gegn sanngjarni leigu á studio- eða 
stærri íbúð í vesturbænum. meðmæli 
ef óskað er. Áhugasamir hafið samband 
í síma 8942511 eða 5520349

Par óskar eftir 2-3hrb íbúð til leigu 
á höfuðbsv. skilvís og reyklaus. helst 
undir 120.þús pr mánuð

Óskar eftir að leigja studio íbúð. Ég er 
reglusamur og íþróttamaður. Uppl. í s. 
691-9238.

Óska eftir 2-3 herb. íbúð í 101 eða 107 
uppl. í s. 569 6927 eftir kl 20.00.

Par með 1 barn óskar eftir 3.herbergja 
leiguíbúð, helst í póstnr. 104-108. s: 
6963402.

 Húsnæði til sölu

OPIÐ HÚS-GLÆSILEG ENDAÍBÚÐ Í 
BAUGAKÓR 5-7, BJALLA 206, MILLI 
KL. 14:00-14:30. UPPL. Í S. 695-1095 
GYÐA.

 Fasteignir

Dalaþing- 
einbýlishús-frábært 

tækifæri fyrir verktaka/
einstaklinga.

Til sölu þetta reisulega kanadíska 
timburhús á 2 hæðum. Húsið er tilbúið 
að utan ( f.utan þakjárn) og fokhelt 
að innan. ATH kvöð um breytingu 
á húsinu. Til afh.strax. Frábært verð 
aðeins 25.0 millj. Ekkkert áhvíl/engin 
skipti. Stefán sýnir: 895-2049.

 Sumarbústaðir

Stórt sumarhús til leigu í 
Grímsnesi!

Gistiaðstaða f. 10-12 manns. Helgarleiga 
60þús. sun-föst 5 nætur 75þús . Heitur 
pottur og sauna. Uppl. 898 1598 
sjá heimasíðu og myndir á www.
sumarhus.edicypages.com

 Atvinnuhúsnæði

Hljómsveitarhúsnæði
Tvö rými til leigu á góðum stað í Rvk. 
Uppl. í s. 821 0210.

Óskum eftir húsnæði til að reka hljóðver 
í. Komum til með að hljóðeinangra 
vel. 70-100fm2 væri hentug stærð. 
haraldsson@hljomur.is

Til leigu 85 fm skrifstofuhúsnæði 
við Reykjavíkurveg, skrifstofur að 
Bæjarhrauni og 470 fm atv.húsnæði 
á Reykjavíkurvegi. Uppl. í s. 695-1095 
Gyða.

Skrifstofuhúsnæði Réttarhálsi. Hef 
til leigu 3 skrifstofur í sameiginlegri 
aðstöðu með netbílasölu. Leiguverð 
25-35000 á mán. Tilvalið t.d. fyrir 
fasteignasala sem vill starfa sjálfstætt. 
Kemur ekki til greina að leigja sem 
íbúðarhúsnæði. Upplýsingar gefur 
Högni í síma 895-4444 milli 10 og 16.

 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

 Bílskúr

Óska eftir að leigja bílskúr. Uppl. í s: 
845-0772.

 Gisting

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Gott verð, dags, viku- og 
mánaðarleiga. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

ATVINNA

 Atvinna í boði

Snyrtifræðinemi óskast!
Snyrtifræðinemi óskast á 

samning.
Einnig nuddari í hlutastarf.

Uppl. í síma 482 2005 
eða 849 2919 

Einnig á staðnum. Bryndís
River side spa Selfossi

Varahlutaverslun 
óskar eftir vönum 
lagerstarfsmanni!

Leitum að þjónustuliprum 
og reyndum starfsmanni í 

bílavarahlutaverslun. 

Þarf að geta hafið störf 
sem fyrst.

Áhugasamir sendi umsóknir á: 
thjonusta@365.is 

merkt „varahlutir”

óskar eftir áreiðanlegu og 
þjónustulunduðu starfsfólki 

á þjónustustöðvar félagsins á 
höfuðborgarsvæðinu. Um fullt 

starf er að ræða.
Áhugasamir sæki um á 

www.n1.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

 Leitum að liðsmanni á skrifstofu. 
Duglegur, ábyrgðarfullur einstaklingur 
sem er til í fjölbreytta og skemmtilega 
vinnu í sölu og verkefnastjórnun. 
Umsóknir sendi póst á brynjar@
gardlist.is

Silfurtunglið Eftir 37 ára pásu ætlum 
við að dusta rykið af veitinaghúsinu 
Silfurtunglinu í Austurbæ. Af því tilefni 
leitum við að hressu og skemmtilegu 
fólki í okkar lið til að lyfta Silfurtunglinu 
aftur upp á stjörnuhimininn. Við leitum 
að : Matreiðslumanni Aðstoð í eldhús 
Vaktstjóra í sal Þjónum í sal Barþjónum 
Uppvöskurum Umsækjendur þurfa að 
vera orðnir 18 ára, hafa reynslu af 
sambærilegum störfum, hafa mikinn 
metnað, vera sjalfstæðir og glaðlyndir. 
Umsókn með ferilskrá og mynd sendist 
á Stein Óskar Sigurðsson steinn@
silfurtunglid.is

Traust manneskja óskast í heimilishjálp 
tvisvar í mán. Uppl. í s. 863-7666 eða 
897-3766.

Vinna í Stavanger: 2 menn vanir 
loftræstikerfum, 1 blikkari útivinna. 
Pípulagningamaður óskast í samstarf. 
uppl:+47 908 41 752 & stefan@
jonsson-partnere.no

Thai kokk
Vantar Thai kokk eða aðila sem getur 
eldað austurlenskan mat fullt starf 
strax. Uppl. í s:8963536

Afgreiðslumaður. Óskum að ráða 
hressan og heilsugóðan starfsmann 
til almennra vinnu í verslun okkar, 
umsóknir skulu sendast á vl@simnet.
is Verkfæralagerinn ehf, Smáratorgi 1.

 Atvinna óskast

Maður um 60, óskar eftir vinnu er með 
öll meiraprófs réttindi plús ökuritakort, 
er líka vanur byggingarvinnu. S. 843 
8915.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616
Okkur langar að heyra í þér, þegar þér 
hentar.

 Við bíðum spenntar. Ný stúlka.

Ónotaður KK
Um fertugt vill kynnast KK með 
aðstöðu. Rauða Torgið, s. 905-200 og 
535-9920, augl.nr. 8326.

Fasteignir

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

...ég sá það á Vísig þg

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!
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Bílasýningin í Chicago er nú 
haldin í 104. sinn en hún 
var fyrst haldin árið 1901. 

Er sýningin sú fyrsta í heimin-
um sem haldin er hundrað sinn-
um eða oftar.

Samtök bílasala í Chicago 
CATA hafa haldið sýninguna 
allt frá árinu 1935 en sýningin er 
ávallt haldin á McCormick Place 
sem er gríðarstórt sýningar-
svæði og býður sýnendum upp á 
fjölmarga möguleika 
til að koma bílum 
s í nu m á f r a m-
færi. Ti l dæmis 
hafa verið haldn-
ir rokktónleikar 
og búnar t i l 
reynsluakst-
ursbrautir.

Sýningin 
hófst í gær en 

stendur til 19. febrúar. Búist 
er við yfir milljón gestum sem 
munu koma og skoða þau nærri 
þúsund farartæki sem verða til 
sýnis. Þó nokkrir bílar verða 
frumsýndir og nokkrir hug-
myndabílar kynntir til leiks. 
Þá geta gestir einnig skoðað 
það nýjasta í aukahlutum auk 
fornbíla og kappakstursbíla af 
ýmsu tagi. 

Löður starfrækir sjö bíla-
þvottastöðvar víðs vegar um 
höfuðborgarsvæðið og þar af 

tvær stórar svampþvottastöðvar 
með fullkomnustu svampburst-
um sem völ er á „Þetta eru am-
erískir burstar sem fara mjög vel 
með bílinn og eru talsvert betri en 
þeir handsvampar sem menn eru 
að nota,“ segir framkvæmdastjór-
inn Róbert Róbertsson. 

 Bíllinn er þrjár til fjórar mín-
útur að renna í gegn og eigandinn 
situr inni á meðan. „Fyrst er hann 
hins vegar forþveginn. Þá er hann 
sprautaður með tjöruhreinsi og 
smúlaður hátt og lágt. Hann fer 
svo í gegnum sextíu háþrýsti stúta 
áður en hann fer inn í svampana 
og kemur skínandi út,“ segir Ró-
bert. 

Löður starfrækir einnig fimm 
snertilausar stöðvar. „Þetta eru 
háþrýstistöðvar þar sem ekk-
ert kemur við bílinn nema vatn 
og sápa. Eins erum við með 26 
þvottabása þar sem er hægt að 
nálgast tjöruhreinsi, sápur og 
önnur nauðsynleg efni og þrífa 
bílinn sjálfur,“ segir Róbert en 
þar með er ekki allt upp talið: 
„Við bjóðum líka upp á hraðþrif 
sem virka þannig að bíllinn er 
þrifinn að innan samhliða því að 
hann rennur í gegnum þvotta-
stöðina. Þrifin taka um tíu mínút-
ur og henta þeim sem eru að flýta 
sér. Bíllinn er ryksugaður, mott-
urnar teknar og þurrkað af mæla-
borðinu og eigandinn fær sér kaffi 
á meðan.“ Bónstöðin er svo fyrir 

þá sem vilja víðtækari þrif. „Þá er 
bíllinn skilinn eftir og þrifinn hátt 
og lágt.“  

Eins og heyra má er um að ræða 
alhliða þjónustu og er fyrirtækið 
það stærsta sinnar tegundar hér 
á landi. „Við teljum okkur fremsta 
á þessu sviði og  höfum sömu-
leiðis víðtæka reynslu en stöð-
in hefur verið starfrækt í tólf ár. 
Róbert segir viðskiptin láta ekki á 
sér standa og að renneríið á stöðv-
arnar sé gott. 

„Viðskiptavinir þurfa ekki að 
hafa áhyggjur af langri bið en 
stóru stöðvarnar geta tekið við allt 
að fimmtíu bílum á klukkustund. 
Það fer inn bíll á um mínútu fresti 
og því ekki langt að bíða þó komið 
sé að nokkurri röð.“

 Bílaþvottastöðvarnar eru 
opnar alla daga frá 8 til 19 og 10 til 
18 um helgar. Róbert segir yfirleitt 
mest að gera um helgar, í kringum 
hádegið virka daga og eftir þrjú á 
daginn. „Það er þó talsvert um að 
fólk komi fyrir vinnu svo dreifing-
in er ágæt. Þá er meira að gera í 
þurru veðri en blautu og má segja 
að bleytan sé okkar versti óvinur 
því þá eru bílarnir fljótir að verða 
skítugir og mörgum finnst ekki 
taka því að þrífa þá.“ 

Svampþvottastöðvar Löðurs 
eru til húsa að Bæjarlind 2 í Kópa-
vogi og Fiskislóð 29. Aðrar stöðv-
ar eru að Háholti 11 í Mosfellsbæ, 
Bæjarlind 18, Reykjavíkurvegi 54 
í Hafnarfirði, Stekkjabakka 2 og 
að Skúlagötu. Sjá nánar á www.
lodur.is.

Kaggar og kerrur í Chicago
Stærsta og elsta bílasýning Norður-Ameríku er bílasýningin í Chicago. Sýningin var opnuð almenningi í gær en fjölmiðlafólk fékk að gægjast á helstu 
sýningargripina nokkrum dögum fyrr. Meðfylgjandi eru myndir af nokkrum bílum sem kynntir voru bílaspekúlöntum á fyrsta degi sýningarinnar.

1953 Chevrolet Corvette frá 1953 og sextíu ára afmælisútgáfa 2013 Corvette 427 Convertible Collectors Edition. Hin nýja Corvetta er með 505 hestafla 7 lítra LS7 V-8 vél og er því hraðasti blæjubíllinn í sögu Corvette. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Veloster Turbo 
frá Hyundai. 
Þessi suður-
kóreski bíla-
framleiðandi 
hyggur  nú 
á enn meiri 
landvinninga 
í Bandaríkj-
unum.

Lexus kynnti LF-LC 
hugmyndabílinn.

Bíllinn hreinn á svipstundu
Löður starfrækir sjö alhliða bílaþvottastöðvar og býður meðal annars upp á svampþvottastöðvar, snertilausar stöðvar, þvottabása, hraðþrif og bónstöð. 
Fyrirtækið hefur verið starfrækt í tólf ár og þar gengur allt hratt og vel fyrir sig. 

Bílarnir eru forþvegnir áður en þeir fara inn í svampana og koma skínandi út. 

Löður starfrækir sjö bílaþvottastöðvar 
um allt höfuðborgarsvæðið, þar af tvær 
svampþvottastöðvar.

Löður er stærsta fyrirtæki sinnar tegundar og býður hraða þjónustu sem viðskiptavinir kunna að meta. FRÉTTABLAIÐIÐ/VALLI

Hugmyndabíll-
inn GT frá 

Kia. 

Kia kynnti hug-
myndabílinn 

Trackster.
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Ergo þakkar frábærar viðtökur á grænum bílalánum sem miða að því að fjölga 
 umhverfishæfari bílum á Íslandi. Græn bílalán standa til boða við kaup á bílum í 
útblástursflokkum A, B og C og eru þau án lántökugjalda út júnímánuð 2012. 

Kannaðu kosti grænna bílalána á ergo.is

Græn lán fá
frábærar viðtökur

Suðurlandsbraut 14  >  sími 440 4400  >  www.ergo.is  >  ergo@ergo.is
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Hér seljum við allt mögulegt og 
höfum meira að segja núna í febrú-
ar auk bifreiðar selt buggy-bíl, 

ferðavagna og mótorhjól,“ segir Árni Ágúst 
Brynjólfsson, sölustjóri hjá Höfðahöllinni.  
Bílasalan er yfir 20 ára gömul en nýr eig-
andi, Indriði  Jónsson sem einnig á Bíla-
lind, tók við rekstrinum nú um áramótin.

Hann segir sölu á notuðum bifreiðum 
almennt mjög góða og hafi glæðst mikið 
eftir smá lægð í kringum hrunið á sínum 
tíma. „Við erum með bifreiðar og ökutæki 
af öllum stærðum og gerðum og af öllum 
tegundum. Þá er verðbilið mjög mikið og 
allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt 
hæfi,“ segir hann og er afar bjartsýnn á 
áframhaldandi velgengni.

Aðstaða Höfðahallarinnar að Tanga-
bryggju 14-16 er mjög góð að sögn Árna. 
„Við erum með bjartan og flottan 500 fer-
metra sýningarsal og síðan afar stórt úti-
svæði sem er stútfullt af bílum,“ segir Árni 
enda vill hann meina að bílar sem standi á 
sölunni seljist langbest. 

En eru einhverjir bílar sem seljast 
betur en aðrir? „Í raun er allt að seljast og 
merkilegt að þrátt fyrir hátt bensínverð er 
fólk enn að skoða átta sílindra jeppa. Þó 
eru auðvitað ákveðnar týpur sem selja 
sig nánast sjálfar,“ svarar hann og nefn-
ir sem dæmi sparneytna fólksbíla á borð 
við Toyota Yaris og Skoda Oktavíu. „Þessir 
vísitölubílar sem eyða litlu og eru á verð-
bilinu ein til tvær milljónir króna eru mjög 
vinsælir,“ segir hann. Inntur eftir því hvort 
gamlir bílar seljist að einhverju ráði segir 
Árni: „Það er orðin meiri eftirspurn eftir 
gömlum bílum núna enda eru bílar á 
markaði almennt orðnir eldri þar sem lítið 

hefur selst af nýjum bílum undanfarin tvö 
ár.“

Hvernig er best að fólk beri sig að ef það 
vill koma bíl sínum í sölu hjá Höfðahöll-
inni? „Það er einfalt, það mætir með bíl-
inn niður á sölu til okkar, við skráum hann, 
tökum myndir og auglýsum hann síðan 
bæði á netinu og í blöðunum,“ upplýsir 
Árni en skráning bílsins hjá Höfðahöllinni 
er ókeypis. „Þá getur fólk líka farið á heima-
síðuna okkar, www.hofdahollin.is, og skráð 
þar bílinn sjálft og hlaðið inn myndum,“ 

bætir Árni við. Vefsíðan er mjög vel upp sett 
en þar er hægt að fá yfirlit yfir alla bíla og 
annað sem Höfðahöllin hefur til sölu. Árni 
segir vefinn spila mjög stórt hlutverk í sölu 
á bílum í dag. „Netið er mikið notað af kaup-
endum,“ segir hann og tekur fram að miklu 
máli skipti að settar séu inn myndir af bílun-
um. „Bílar með myndum seljast alltaf mun 
betur en bílar án mynda.“ Til að auka enn 
sölumöguleikana mælir Árni með að selj-
endur láti þrífa bílana og bóna þá auk þess 
að láta skoða þá. 

Inntur eftir því hvaða borgunarmöguleik-
ar séu fyrir hendi svarar Árni: „Flestir stað-
greiða bílana sína í dag en þó eru nokkrir 
fjármögnunarmöguleikar í boði. Hægt er að 
fá bílalán bæði hjá Landsbankanum og Ergo 
auk þess sem við bjóðum allt að 650 þúsund 
króna kortalán til 36 mánaða.“

Þeir sem vilja kynna sér nánar úrval 
Höfðahallarinnar eða hafa hug á að skrá bíl-
inn sinn á söluna er bent á www.hofdaholl-
in.is en einnig er hægt að hafa samband á 
hofdahollin@hofdahollin.is.

Bílasalan Bílalind að Funa-
höfða 1 býður fjölbreytt 
úrval bifreiða á hagstæðum 

kjörum. Þar heldur Indriði Jóns-
son utan um taumana en eigand-
inn segir bílasölu fara vel af stað 
á nýju ári.

„Svo sannarlega. Um þessar 
mundir er mikið af ódýrum bílum 
að seljast, bílar sem kosta yfirleitt 
svona á bilinu frá hálfri og upp í 
eina milljón. Annars er heldur 
ekki langt síðan við gerðum afsal 
að bifreið upp á um tíu milljónir. 
Þannig að salan er almennt góð,“ 
upplýsir hann léttur í lund.

Bílalind segir Indriði leggja 
mesta áherslu á umboðsölu á not-
uðum bílum fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki en nýir bílar og tengdar 
vörur, mótorhjól, ferðavagnar og 
fleira séu líka á boðstólum. „Við 
leggjum okkur í líma við að upp-
fylla óskir viðskiptavina okkar og 
getum við það ekki sjálfir beinum 
við þeim á rétta braut,“ segir hann 
og getur þess að hjá Bílalind vinni 
vaskir starfsmenn með þjónustu-
lund og margra ára reynslu af bíla-
sölu.

„Við rekum einnig litla dekur-
bónstöð sem við köllum Lúxus-
bón þannig að við getum til dæmis 
gert bílinn mun sölulegri á stutt-
um tíma, en við þrífum einnig 
fyrir fjölmarga sem koma aftur og 
aftur vegna góðrar reynslu.“

Indriði starfaði sjálfur í mörg ár 
við bílafjármögnun hjá Íslands-
banka sem í dag kallast Ergo áður 

en hann festi kaup á Bíland árið 
2009. „Já, ég er fyrrum banka-
maður sem þótti fínt heiti í eina 
tíð þótt það hafi kannski rýrnað,“ 
segir hann og hlær. „En svona í al-
vöru talað þá kem ég inn í brans-
ann með yfirgripsmikla þekkingu 
á lánum, veðsetningum, yfirtök-
um og á öllum þessum snúningi 
sem tengist skuldsettum bifreið-
um.“

Indriði tekur þó fram að Bíla-
lind boði engar töfralausnir. „Nei, 
þvert á móti reynum við að greina 
þarfir og getu fólks. Hvaða mögu-
leikar eru raunhæfir í stöðunni. 
Enda viljum við vera heiðarlegir, 
bæði í samskiptum við viðskipta-
vini í leit að ökutækjum og lána-
fyrirtæki sem líta hlutina eðlilega 
ekki sömu augum eftir hrun. Ef 
maður sýnir því fullan skilning 
næst góð samvinna. Heilindi eru 
lykillinn að góðum árangri í við-
skiptum.“

Spurður hvort það hafi ekki 
verið óðs manns æði að kaupa 
bílasölu í miðri kreppu, hlær Indr-
iði. „Síður en svo. Ég væri kannski 
orðinn gjaldþrota hefði ég gert það 
fyrir nokkrum árum þegar bull-
andi bílasala var í gangi á Íslandi. 
Þá fóru menn stundum svolítið 
geyst. Nei, þá var nú betra að byrja 
eftir hrun og fara af stað með hag-
sýni að leiðarljósi,“ svarar hann og 
segir sú ákvörðun hafi reynst hár-
rétt.

„Með því móti hefur mér tek-
ist að skapa mér og öðrum vinnu 

og ég get boðið viðskiptavinunum 
góð kjör. Þannig að ég er feginn að 
hafa látið gamlan draum rætast og 
hent mér út í djúpu laugina. Þetta 

er stórskemmtileg vinna, mjög 
mannleg og gefandi í alla staði,“ 
segir hann og hvetur sem flesta að 
kíkja í heimsókn. „Hér er glæsileg-

ur sýningarsalur og stórt bílaplan. 
Svo er auðvitað alltaf heitt á könn-
unni og súkkulaði með.“ 

Fjölbreytt úrval á góðum kjörum
Bílalind að Funahöfða 1 er með umboðssölu á bílum fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bílalind leggur áherslu á notaða bíla og tengdar vörur. Hjá 
fyrirtækinu vinna vaskir starfsmenn með margra ára reynslu af bílasölu og bílafjármögnun sem taka vel á móti viðskiptavinum. 

Hjá Bílalind vinna vaskir starfsmenn með góða þjónustulund og áralanga reynslu af bílasölu. Frá vinstri: Indriði Jónsson, Jón Torfi 
Eysteinsson og Lárus Arnar Þórisson. MYND/STEFÁN

Lipur þjónusta í Höfðahöllinni
Höfðahöllin er rótgróin bílasala að Tangabryggju 14-16. Fjölbreytileikinn er mikill á sölunni og geta viðskiptavinir skoðað úrvalið í 500 fermetra 
sýningarsal eða á stóru útisvæði. Vefsíða Höfðahallarinnar er afar vel upp sett með greinargóðum upplýsingum um öll ökutæki sem eru til sölu.

„Hér seljum við allt mögulegt,” segja Árni Ágúst Brynjólfsson sölustjóri og Indriði Jónsson, eigandi Höfðahallar-
innar. MYND/STEFÁN

Höfðahöllin er í afar góðu húsnæði að Tangabryggju 
14-16.
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Framsetningin skiptir máli
Pinnamatur er sívinsæll í fermingarveislum og gaman að geta boðið upp á sitt lítið af hverju.  Hann krefst hins vegar töluverðs nosturs og því gott að 
blanda saman aðkeyptu og heimatilbúnu til að spara sér einhverja vinnu. Það getur til að mynda verið ráð að kaupa tilbúin kjúklingaspjót og 
kjötbollur en útbúa annað upp á eigin spýtur.  Þegar magnið er áætlað er gott að hafa það í huga að hver gestur fær sér yfirleitt tvo til þrjá bita af 
hverri tegund. Hér eru nokkur dæmi um skemmtilega smárétti og ólíka framsetningu sem skiptir ekki síður máli.  

Hví ekki að nota saltstangir í stað pinna?

Með því að smyrja fyrirfram er hægt að losna 
við örtröð í kringum veisluborðið þar sem 
fólk er að velja álegg. Þessu er einfaldlega hægt að 
kippa beint á diskinn.

Litlir kjúklingabitar, vafðir inn í papriku 
og skreyttir með kapers eru fyrirtaks 
munnbitar.

Ídýfur og flögur má 
hafa á hverju borði.

Það kemur skemmtilega út að stinga osta og ávaxtapinnum í hálfa melónu. 

Risaækjur með með 
sítrónumajonesdýfu 
getur verið skemmtileg 
tilbreyting frá brauði og 
kökum.

Með því að hafa 
múffur í stað köku 
er smáréttaþemanu 
haldið út í gegn.

Á Radisson Blu Hótel Sögu 
eru fjölmargir veislusalir 
á fyrstu og annarri hæð. 

Salirnir eru allir mismunandi að 
stærð og henta því öllum stærðum 
og gerðum af veislum. „Þá erum 
við einnig með sjö sali á Brodway í  
mismunandi stærðum til að mæta 
þörfum hvers og eins,“ segir  Hörð-
ur Sigurjónsson, sölustjóri veit-
ingasviðs Radisson Blu Hótel Sögu. 
„Hótel Saga sér nú um veitinga-
salina á Broadway en það eru ekki 
allir sem vita það að Broadway er 
ekki einn stór salur heldur marg-
ir minni salir sem auðvelt er að 
opna á milli og tengja saman. Því 
er mjög sveigjanlegt hversu marg-
ir komast í hvern sal enda oft erf-
itt að áætla nákvæman fjölda með 
löngum fyrirvara,” segir Hörður.

Á efstu hæð á Hótel Sögu er hinn 
einstaki veitingastaður Grillið og 

þar er mjög vinsælt að vera með 
fermingarveislur. Útsýnið yfir 
borgina er yndislegt og umgjörð-
in einstök.

„Fyrir fermingar hafa þrír seðl-
ar verið vinsælastir hjá okkur, 
kökuhlaðborð, steikarhlaðborð og 
bröns,” segir Hörður   „Brönsinn er 
orðinn mjög vinsæll fyrir ferming-
arnar en við bjóðum einnig upp á 
kaffiveislur, hádegisverði, kvöld-
verði, hlaðborð eða pinnamat; allt 
eftir óskum hvers og eins. Mín 
reynsla er sú að fermingarbörn-
in sjálf hafa ákveðnar skoðanir á 
hvernig þau vilja hafa veisluna,  
hvað á að vera á borðum og jafnvel 
hvaða sal þau vilja,“ segir Hörður.

„Hver veisla er auðvitað einstök 
og Radisson Blu Hótel Saga hefur 
í gegnum fimmtíu ára sögu fyrir-
tækisins verið þekkt fyrir frábæra 
þjónustu og framúrskarandi gæði 

í mat,“ segir Valgerður Ósk Ómars-
dóttir, sölu- og markaðsstjóri. „Við 
hvetjum fólk til að koma og skoða 
salina og aðstöðuna hjá okkur. Það 
sem er svo frábært við að halda 
veislur á Radisson Blu Hótel Sögu 
og Broadway er við sjáum um allt 
sem viðkemur salnum, þjónust-
unni og matnum. Veisluhaldarar 
ganga bara inn í fullbúinn sal með 
uppdekkuðum borðum,  við erum 
með löbera og servíettur í lit sem 
fólk getur valið úr og við skreytum 
salinn með. Matreiðslumenn sjá 
alfarið um veitingarnar og þegar 
veislan er búin, tekur fólk gjafirn-
ar og fer heim. Ekkert uppvask og 
enginn frágangur. Við sjáum um 
allt frá A til Ö,“ segir Valgerður og 
Hörður bætir við að aðstandend-
um fermingarbarna þyki þetta 
mjög þægileg.

„Fólk kemur brosandi hingað 

inn og brosir enn breiðar þegar 
það fer út. Við komum alltaf til 
móts við óskir fólks og gefum 
fólki tímanlega aðgang að salnum 
ef óskað er eftir því til að skreyta 
hann að óskum fermingarbarns-
ins..“

Veislusalir Radisson Blu Hótel 
Sögu eru útbúnir fullkomn-
ustu tækni. Því er einfalt að setja 
upp myndasýningar á tjaldi eða 
skjám. Einnig eru hljóðkerfi inn-
byggð í sölunum ef fólk vill troða 
upp með söng eða hljóðfæraleik. 

„Við höfum einnig búið til leik-
horn fyrir börn fyrir framan sal-
ina og jafnvel sett upp sjónvarp 
svo yngsta  kynslóðin geti líka 
notið sín í veislunni,“ segir Val-
gerður. Hún segir þó nokkrar bók-
anir komnar fyrir næsta ár. Við 
erum þó ekki alveg fullbókuð fyrir 
vorið og bendum fólki í veisluhug-

leiðingum á að hafa samband. Við 
erum með frábært starfsfólk sem 
hefur unnið við fermingarveisl-
ur í fjöldamörg ár og getur að-
stoðað við að útfæra veislurnar í 
takt við óskir fólks og komið með 
ýmsar hugmyndir til að dagur-
inn verði sem eftirminnilegast-
ur fyrir fermingarbarnið og fjöl-
skyldu þess.“

Nánari upplýsingar um ferm-
ingarmatseðlaog sali er að finna á 
heimasíðunni, www.hotelsaga.is

Við sjáum um veisluna fyrir þig
Radisson Blu Hótel Saga býður upp á alhliða þjónustu þegar kemur að veisluhöldum. Boðið er upp á stórglæsilega sali, uppdekkuð borð og dýrindis 
mat og þjónustu auk þess sem veislusalirnir eru búnir fullkomnustu tækni fyrir myndasýningar eða tónlistaratriði. Hver veisla er einstök og komið er 
til móts við óskir hvers og eins.

Valgerður Ósk Ómarsdóttir, sölu- og markaðsstjóri, og Hörður Sigurjónsson, sölustjóri veitingasviðs Radisson Blu Hótel Sögu, sjá um fermingarveisluna frá A til Ö. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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PASTASALAT Á HLAÐBORÐIÐ

HVAÐ ÞARF MIKIÐ AF 
HVERJU?
Margir kvíða því að áætla 
magn þess matar sem þarf 
á fermingarveisluborðið. Ekki 
viljum við að maturinn klárist en 
það er einnig mjög óhagkvæmt 
að sitja uppi með mikið magn 
af matarafgöngum. Hér eru 
nokkrar viðmiðunarreglur:

Ef ætlunin er að vera með 
matarhlaðborð er ágætt að 
miða við tvo kalda forrétti, tvo 
kalda aðalrétti og tvo heita 
aðalrétti (kjöt). Gera má ráð fyrir 
að hver og einn geti hesthúsað 
250 g af hreinu kjöti, 75 g af 
fiski til dæmis í forrétti og 1/2 
dl af sósu. Af meðlæti má gera 
ráð fyrir um 100 g af kartöflum 
á mann og 100 g af salati 
eða öðru grænmeti eins og 
baunum, rauðkáli og þvíumlíku.

Kaffiboð eru einnig vinsæl. 
Þá má gera ráð fyrir um hálfum 
lítra af gosi á mann og þremur 
bollum af kaffi. Gott er að vera 
ekki með of margar tegundir á 
veisluborðinu en vera með meira 
af hverri tegund fyrir sig. Þannig 
mætti vera með þrjár tegundir af 
tertum, tvær af köldu brauði og 
einn heitan rétt. 

Ein venjuleg stærð af hring-
laga tertu dugir líklega fyrir um 
20 manns. Brauðterta sem er 
fjögurra laga, jafnstór og rúllut-
ertubrauð sem flatt er út,  dugar 
fyrir 40 manns. Ef boðið er upp 
á kaffisnittur er líklegt að hver 
geti torgað þremur sneiðum. 
Heitir réttir í eldföstu móti duga 
fyrir um 15 til 20 manns. 
 Heimild: ferming.is

Pastasalat hentar 
einnig ágætlega á 
fermingarborðið. 
Það er létt í maga og 
auðvelt að útbúa í miklu 
magni. Uppskriftir að 
slíku pastasalati eru ótal 
margar og fer í raun eftir 
smekk hvers og eins 
hvað ratar í slíkt salat. 
Hér er þó hugmynd að 
einu slíku.

Pasta að eigin vali
Ricotta ostur
Sýrður rjómi
Rifinn sítrónubörkur
Ferskur sítrónusafi
Salt
Pipar
Maísbaunir
Rauðlaukur smátt skorinn
Steiktur kjúklingur rifinn niður
Kirsuberjatómatar skornir til helminga
Basillauf niðurskorin

Pastað er soðið eftir leiðbeiningum. 

Hrærið saman í skál ricottaostinum, 
sýrða rjómanum, sítrónuberkinum 
og sítrónusafanum, salti og pipar. 

Blandið saman í stærri skál pastanu, 
maísnum, lauknum, kjúklingnum, 
tómötunum og basillaufunum. 

Setjið dressinguna yfir pastað og 
blandið saman.
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægsta verðið. Ef þú kaupir vöru hjá okkur og sérð sömu eða sambærilega vöru auglýsta ódýrari annars staðar, innan 20 daga, endurgreiðum við þér mismuninn og 10% af honum að auki! Njóttu vel.  Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is

Liberon vörur til að lífga upp á húsgögn og innréttingar.

PureKomachi eldhúshnífar

3.246kr.

Vnr. 89110110-910
SADOLIN olíulakk, 1 l, 
gljástig 70, margir litir. 

2.595kr.

Vnr. 89040110-910
SADOLIN akrýllakk, 1 l,
gljástig 40, margir litir.

2.688kr.

Vnr. 89050110-910
SADOLIN akrýllakk, 1 l,
gljástig 70, margir litir.

1.851kr.

Vnr. 89254010
PINOTEX gólfsápa, 1 l.

2.781kr.

Vnr. 89253007
PINOTEX, natur, 
gólfolía, 0,75 l.

2.781kr.

Vnr. 89253107
PINOTEX, hvít, 
gólfolía, 0,75 l.

2.390kr.

Vnr. 89250507-1207
PINOTEX gólflakk, 
8/20/80 vatnslakk, 
0,75 l.

5.990kr.

Vnr. 86620040-3737
KÓPAL glitra, gljástig
10, allir litir, 4 ltr.

2.250kr./stk

Vnr. 41330930-935
PUREKOMACHI eldhúshnífar, 
CARBON ryðfrítt stál.
Verð frá:

990kr.

Vnr. 84100160
Rúlla og málningar-
bakki, 25 cm.

549kr.

Vnr. 58761012
Málningarfata, 12 ltr.

7.499kr.

5.990kr.

Vnr. 85540083-1083
BYKO innimálning, 
gljástig 10, ljósir litir, 10 ltr.

Vnr. 89071170
SADOLIN innimálning, 
gljástig 10, ljósir litir, 7 l.

1.980kr.

Vnr. 84100150
FIA málningarrúlla, 
25 cm og lengjan-
legt skaft.

1.650kr.

Vnr. 84210135
Málarapappi, 135g, 30 m.

kr.

gljástig
4 ltr.

Ásta Sigurðardóttir, stílisti verður 
í málningardeild BYKO Breidd í 
dag milli kl. 11 - 16. Komið og 
fáið ráðleggingar við litaval og 
ráðgjöf um hvernig er hægt að 
gera gömul húsgögn sem ný.

OLÍUR, YFIRBORÐSEFNI, LITAREFNI, 
VIÐGERÐAREFNI OG VAX.

15.990kr.

Vnr. 15333281
GROHE Eurosmart
eldhústæki.

3.590kr.

Vnr. 15400050
ARMATURA FERRYT 
eldhústæki.
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H
önnuðurinn Sruli Recht sýndi haust- og vetrarlínu 
sína fyrir herra, Field Dressing – Where the Dark-
ness Devides, á tískuvikunni í París við góðar undir-
tektir. Fullt var út úr dyrum á sýningunni sem vakti 
athygli fyrir frumlega framsetningu ekki síður en fal-
leg klæði. „Field Dressing samanstendur af 35 heildar-

klæðum, allt frá kjólfötum og upp í æfingagalla, þar sem klæðskera-
sniðnir jakkar, frakkar, hnepptar peysur, buxur, leggings og hnébuxur 
koma við sögu. Að ógleymdum fylgihlutum, skóm, stígvélum, hönsk-
um og 75 gerðum af skarti,“ upplýsir Sruli, sem hefur ásamt sam-
hentum hópi aðstoðarfólks verið önnum kafinn við að setja línuna 
saman síðustu mánuði.

Þetta er í þriðja sinn sem Sruli tekur þátt á tískuvikunni í París en 
í fyrsta skipti sem lína frá honum lítur dagsins ljós á sjálfum sýning-
arpöllunum. Að þessu sinni fór hann þá óvenjulegu leið að fá til liðs 
við sig þrjá íslenska dansara, Ernu Ómarsdóttur, Valdimar Jóhanns-
son og Sigríði Soffíu Níelsdóttur sem voru með innslag á sýningunni. 
Ljósmyndir Marinós Thorlaciusar vöktu svo verðskuldaða athygli.

Karlmannlegt og 
klæðskerasniðið
Hönnuðurinn Sruli Recht sýndi sína þriðju tískulínu fyrir karl-
menn á tískuvikunni í París í janúar. Kjólföt, peysur og æfinga-
gallar eru á meðal þess sem finna má í fötum Sruli sem hefur 
verið búsettur í Reykjavík um árabil.

MADE IN ICELAND Allt í línu Sruli Recht er búið til á Íslandi. marino thorlacius

ÁHUGI UM ALLAN HEIM 20 verslanir um heim allan sýndu tískulínu Sruli Recht áhuga að lokinni sýningunni í París. Einnig munu fötin fást í netverslun hans þegar líður að hausti.   Myndir/Marinó Thorlacius

ULL, LEÐUR, SILKI
Fagurt handverk 
og flott efni ein-

kenna hönnun 
Sruli Recht.



STÓRÚTSALA
ALLT AÐ 70%  AFSLÁTTUR
FARTÖLVUR 
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Krossgáta
Lárétt
1. Þeim gengur allt í haginn ef 

kjötbúðingur kastar upp (8) 
5. Ráðarmar eru útundir sig (10) 
10. Púkaglös vill þrjótur sá (13) 
11. Jurtin finnst ef internet er tengt við 

innranet (6) 
12. Þarf himinfley til að stunda þær (13) 
13. Skýla skauti fyrir manni að austan (8) 
14. Mjög hvass er ansi hress (11) 
16. Draugur ruglar einum rómi (4) 
17. Reglur um dótaklúbba kveða á um 

að skera sauði og blanda saft (14) 
24. Finnum titring dekkja en keyrum þó 

í vélvæddum félagskap (16) 
27. Sigraðir um leið og þú prófaðir (7) 
28. Endurskipulegg safn og 

eldhústæki birtist (6) 
29. Helsti kraftur úr virkjun aðfalla (7) 
30. Ávextir æða á þann sem þefar (8) 
31. Páll rukkar fyrir not af tröppum 

og sjálfum sér (10) 
32. Gott er að æja á svitabúllum útá 

landi (10) 
35. Auðelduð er ekki ofelduð (9) 
36. Nærri rennur lengra inn 

vegna launanna (12) 
37. Leitum að holum og fulltæmum (7)

Lóðrétt 
1. Þau sem eignast fley og frumefni hirða lítt um aðra (9) 
2. Legg þrykkflöt að jöfnu við leikvang (9) 
3. Útlit merki títt hross er bregður litum (9) 
4. Má dansa við rápröð? (7) 
5. Stofnahæð er Uxaafréttur og rís úr Djúpinu (9) 
6. Þarmar og útivist gera hana eftirsóknarverða (9) 
7. Gróðurblettur og tengt erfiði binda 

endi á félagskap (7) 
8. Má líkja saman öldutoppum og nammi? (8) 
9. Fátækir gegn auðvaldinu og fullir af hugmyndum (8) 
15. Farðu til fiskjar, þar eru þjáningar 

og dýrlingateikn (11) 
17. Er grassæti gripur hins óbreytta? (12) 
18. Eftir sjoppu gjörtæmum með skorinorðum hætti (12) 
19. Fullskipa gröfum meðfram þjóðvegum (12) 
20. Göptum eftir hríðarflan í ofankomunni (12) 
21. Áhlaupið á galtana er rugl (7) 
22. Fjörleg fyrst og eflist en missir að lokum 

allan mátt (9) 
23. Undirstaða golfkúlunnar blaðurlyf 

fyrir þá sem tefja? (10) 
25. Senda ráð aftur til eigenda þess, 

gömlu bankanna (10) 
26. Horfir sívaki hvar ris rís hvað hæst (5) 
32. Drottning þessa lands er ríkari en Samtök atvinnu-

lífsins og British Airways samanlagt (4) 
33. Ósáttir eru oft upp á þennan heimspeking (4) 
34. Gítarleikari er hálfgert brak (4)

U M H L E Y P -
I N G A R

Vegleg verðlaun
Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist íslensk 
skáldsaga frá 21. öldinni. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 15. febrúar 
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „11. febrúar“.

Lausnarorð síðustu viku var 
umhleypingar.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
gjafabréf fyrir tvo á sýningu að 
eigin vali í Borgarleikhúsinu. 
Vinningshafi síðustu viku var 
Hugrún Helgadóttir, Akureyri.
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Langur
bíladagur!

Bílabúð Benna og Ferðaklúbburinn 4x4
Í dag 11. febrúar frá kl. 10-16

Verslun Bílabúðar Benna og Ferðaklúbburinn 4x4, bjóða upp á Langan bíladag, í 
dag 11.febrúar, að Vagnhöfða 23, frá kl. 10-16.  Glæsilegir jeppar verða til sýnis 
og Ferðaklúbburinn 4x4 kynnir starfsemi sína. Icewear verður á staðnum með 
útivistarfatnað á sérstökum kynningarafslætti. Einnig veglegir afslættir í verslun.

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 590 2000 - benni.is- Í sátt við landið -

www.icewear.is

afsláttur
15%
af dekkjum
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Á þessum degi fyrir réttum 22 árum, hinn 11. febrúar árið 1990, 
mátti hnefaleikameistarinn Mike Tyson sætta sig við tap í fyrsta 

skipti á ótrúlegum ferli og lífshlaupi sem átti þó eftir að taka miklu 
fleiri og talsvert alvarlegri dýfur.

Fáir ef nokkrir íþróttamenn síðari tíma hafa vakið jafnmikla aðdáun 
og fyrirlitningu og járnkallinn Mike Tyson, sem hóf sig upp úr sárri 
fátækt á götum Brooklyn í að verða yngsti heimsmeistari allra tíma í 
þungavigt í hnefaleikum og einn frægasti og launahæsti íþróttamaður 
síns tíma. Glæpir hans og dómgreindarleysi urðu honum hins vegar að 
falli áður en hann fann innri frið fyrir nokkrum árum og komst aftur 
á beinu brautina.

Tyson var tvítugur þegar 
hann vann fyrsta heimsmeist-
aratitilinn árið 1986 og var 
ósigrandi næstu árin á meðan 
hann óð í peningum, bjó við 
gríðarlegan munað og giftist 
íðilfagurri Hollywood-leik-
konu. 

Ýmislegt ófagurt gekk þó á 
á þessum tíma þar sem hann 
missti meðal annars fóstur-
föður sinn og þjálfara, og batt 
þess í stað trúss sitt við hinn 
umdeilda athafnamann Don 
King.

Þegar kom að bardaganum 
við hinn nær óþekkta Buster 
Douglas voru fáir á því að 
áskorandinn myndi ná að veita honum nokkra keppni. Raunin varð þó 
önnur því að Douglas var miklu ákveðnari í bardaganum og var að 
lokum úrskurðaður sigur í tíundu lotu.

Þetta voru einhver óvæntustu úrslit í sögu hnefaleikanna, en var 
einnig upphafið að endalokunum hjá Tyson.

Tveimur árum síðar var hann dæmdur í fangelsi fyrir að hafa 
nauðgað ungri fegurðardrottningu og sat hann inni í þrjú ár vegna 
þess. Næstu ár vann hann til baka titla sína, en tapaði þeim til Evand-
ers Holyfield árið 1996. Endurfundir þeirra eru hins vegar enn eftir-
minnilegri þar sem Tyson beit hluta úr eyra Holyfields og var dæmdur 
í keppnisbann í kjölfarið.

Eftir það einkenndist líf Tysons af mikilli óreiðu þar sem hann varð 
uppvís að fíkniefnaneyslu og var úrskurðaður gjaldþrota árið 2003 
þrátt fyrir að hafa unnið sér inn 400 milljónir dala á ferlinum. Árið 
2006 var hann svo handtekinn vegna fíkniefnamisferlis, en síðan þá 
hefur hann snúið lífi sínu við og segist sáttur við sig og sína.

Síðasti bardagi Tysons var tap gegn Íranum Kevin McBride árið 
2005.

Buster Douglas náði ekki að fylgja eftir sigri sínum, heldur tapaði 
strax næsta bardaga og hætti keppni eftir það.  - þj

 Heimildir: Britannica, History.com og Wikipedia.

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1990

Mike Tyson lagður að velli í 
fyrsta sinn á ferlinum
Ofurkappinn Mike Tyson var felldur af stalli sínum sem óumdeildur þunga-
vigtarmeistari í hnefaleikum, af hendi hins nær óþekkta Buster Douglas.

AF TOPPNUM Á BOTNINN Fyrsta tap hnefa-
leikakappans Mikes Tyson fyrir 22 árum 
markaði tímamót á mögnuðum ferli. Hann 
sést hér tryggja sér fyrsta titilinn, tvítugur 
að aldri, með rothöggi gegn Trevor Berbick. 
 NORDICPHOTOS/AFP



UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Hrannarbúðin Grundarfirði. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Verslunin Ranglátur, Tálknafirði. Fjölval, Patreksfirði. 
Kaupfélag Steingrímsfjarðar, Drangsnesi. Snerpa Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Valberg, Ólafsfirði. SR Byggingavörur, Siglufirði. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. 
Víkurraf, Húsavík. AUSTURLAND: Tölvulistinn, Egilsstöðum, Kauptún, Vopnafirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuþjónusta Benna, Grindavík. Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.

STOFNAÐ 1971

SJÓNVARPSTILBOÐ

Finlux 42FLHX905HU
42" Full HD LCD sjónvarp með 1920x1080p upplausn, 
stafrænum DVB-T móttakara og 100.000:1 skerpu. Fjöldi 
tengimöguleika m.a 2xHDMI, Digital Coax, 2xScart, 2xUSB 
Margmiðlunartengi, VGA tengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

TILBOÐ     269.990
FULLT VERÐ kr. 329.990

TILBOÐ     229.990
FULLT VERÐ kr. 299.990

g g , g g y g

TILBOÐ     109.990
FULLT VERÐ kr. 129.990

TILBOÐ     179.990
FULLT VERÐ kr. 219.990

TILBOÐ     159.990
FULLT VERÐ kr. 179.990

TILBOÐ     129.990
FULLT VERÐ kr. 149.990

TILBOÐ     239.990
FULLT VERÐ kr. 269.990

TILBOÐ    189.990
FULLT VERÐ kr. 239.990

Panasonic TXP42ST32Y
42" Full HD 1080p 3-D NeoPlasma SJÓNVARP með 3-D con verter (breytir 2-D í 3-D), 
1920x 1080p upplausn, Vreal 3-D Engine, 600Hz Sub-field Drive, Pro 24p Smooth Film/
Play Back, Infinite Black 5.000.000:1 skerpu, High Contrast Filter, 0.001msec svartíma, 
háskerpu HDTV DVB-T/2 stafr. mót takara, innb. gervihnattamóttakara, SD kortalesara,2 x 
USB ofl.

Panasonic TXP46ST32Y
46" NeoPlasma 50" NeoPlasma

EINNIG TIL Í 50"
TILBOÐ 299.990

EINNIG TIL Í 46"
TILBOÐ 139.990

Panasonic TXP50ST32Y

SKERPA
5.000.000:1

3D

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

AVATAR 
3D Blu-Ray 

FYLGIR MEÐ!

Philips 46PFL6606T
46" FHD LED Pixel Precise sjónvarp með 1920x1080p upplausn. 
Full-HD, Pixel Plus HD. HD Natural Motion. 400Hz Perfect Motion 
Rate. 500.000:1 í skerpu. 2ms svartími. Háskerpu stafrænn HDTV 
móttakari. NET-TV (Wi-Fi möguleiki). USB, VGA, Scart, 3x HDMI, 
VGA, Digital out og heyrnatólstengi. CI/CI+ lesari o.fl.

Panasonic TXP42G30Y
42" Full HD 1080p THX Plasma SJÓNVARP með 1920x 1080p 
upplausn, Vreal Live Engine, 600 Hz Sub Field Drive, High Contrast 
Filter, Pro 24p Smooth Film/ Play Back, Infinite Black 5.000.000:1 
skerpu, 0.001 msec svartíma, háskerpu HDTV stafrænum DVB-T/T2 
móttakara, 2x USB, 4 HDMI 1.4, SD kortalesara ofl.

SKERPA
5.000.000:1

LIVE
ENGINE

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

2xHDMI

FULL 
HD
2xUSB

Toshiba 42SL863N 
42" FHD LED sjónvarp með 1920x1080p upplausn og 4.000.000:1 skerpu. 
200 Active Motion Rate Processing. 24P Mode. DVB-T2 C2/S2 stafrænn 
móttakari. Gervihnattamótakari. Smart TV. Wi-Fi Ready. Auto Backlight 
Control og Ambient Light Sensor. 4x HDMI, LAN, Scart, Ci, VGA, 2x USB 
og heyrnatólstengi o.fl.

TILBOÐ     119.990
FULLT VERÐ kr. 149.990

USB/VGA

2 HDMI

FULL
HD

50.000:1

Toshiba 40LV833N 
40” Full HD LCD sjónvarp með 1920x1080p upp lausn, 50.000:1 
skerpu, 7,5ms svartíma, háskerpu stafrænum DVB-T/C mót takara, 
2x HDMI, USB, Scart, Digital Coax, VGA tengi ofl.

ALLAR GERÐIR

KORT

Panasonic TXP42S30Y
42” Full HD Plasma sjónvarp með 1920x1080p upp lausn, 600Hz 
Sub Field Drive, Intelligent Frame Creation Pro, Vreal Live Engine, 
2.000.000:1 skerpu, háskerpu HDTV DVB-T/T2 stafrænum móttakara, 
24p Playback, x.v Colour, 3x HDMI, SD kortalesara, Wi-fi ready ofl.

VIERA CONNECT
NETTENGING

LIVE
ENGINE

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

NetTV
NETVAFRI

ÖRÞUNNT
LED
PIXEL 
PLUS HD

HD
NATURAL
MOTION

ÖRÞUNNT
LED
RESOLUTION+

GERVIHNATTA
MÓTTAKARI

SMART TV
NETTENGING
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72 KÁRI JÓNASSON leiðsögumaður á afmæli.

„Huga þarf að veraldlegri uppbyggingu 
en ekki síður hlúa að mannssálinni.“

„Við ætlum að halda ekta fullorðins-
ball þar sem hljómsveitin Dansband-
ið leikur fyrir dansi og Anna Breið-
fjörð stjórnar dansinum,“ segir Birna 
Soffía Baldursdóttir, formaður kven-
félagsins Hlífar á Akureyri. Umrædd-
ur dansleikur verður á Hótel KEA á 
morgun, sunnudaginn 12. febrúar 
milli klukkan 14 og 16. Allur ágóði 
rennur til kaupa á bráðamóttöku-
búnaði ungra barna fyrir Slysadeild 
Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri. 
„Þessi búnaður er ekki til staðar hér 
fyrir norðan. Okkur Hlífarkonum 
finnst það algerlega ekki hægt og 
ætlum að reyna að bæta úr því. Það 
er eitt af verkefnum félagsins í tilefni 
af 105 ára afmæli þess,“ segir Birna 
sem telur að tækið kosti um fjögur 
hundruð þúsund. 

Þegar haft er orð á að Birna sé 
býsna ung, miðað við aldur félagsins 
hlær hún. „Já, ætli ég sé ekki yngsti 

formaður þessa félags frá upphafi? ég 
verð þrjátíu og þriggja í ár. Við erum 
fjörutíu og fimm konurnar í Hlíf og 
sú yngsta er 25 ára.“ Hún kveðst vera 
nýkomin úr fæðingarorlofi og hafa 
veitt tíu konur í félagið á mömmu-
morgnum og víðar. „Ég ræði mikið 
um félagið við vini og vandamenn og 
svo spyrst það út hversu gaman er að 
vera í því.“ 

Í fyrstu sinnti kvenfélagið Hlíf, 
fátækrahjálp og heimahjúkrun. 
Seinna byggði það og rak um tíma 
barnaheimilið Pálmholt en þegar 
barnadeild við sjúkrahúsið var í 
byggingu tók félagið til við að styrkja 
hana og gerir enn, ásamt því að sinna 
öðrum verkefnum tengdum börnum. 

Á Akureyri eru líka Kvenfélagið 
Baldursbrá og Kvenfélag Akureyrar-
kirkju. Innt eftir hvort um samkeppni 
sé að ræða milli félaganna svarar 
Birna. „Nei, hér er allt í sátt og sam-

lyndi og ekkert hverfastríð. Hlíf er 
opið öllum, algerlega óháð trú og póli-
tík.“

En aftur að ballinu. Blaðamanni 
finnst það stutt og auk þess haldið að 
degi til. Býst Birna við góðri þátttöku? 

„Já, fólk er að koma til að dansa og 
þegar tíminn er svona afmarkaður þá 
kemur það á réttum tíma og tekur þátt. 
Í gamla daga voru haldin Hlífarböll 
með alvöru dansstjóra og hugguleg-
heitum. Þetta er tilraun til að endur-
vekja þau. Anna Breiðfjörð danskenn-
ari sem verður með okkur er að þjálfa 
fólk á öllum aldri og það talar um að 
algerlega vanti böll til að dansa á. 
Þetta er bara prufa en vonandi eitt-
hvað sem er komið til að vera.“

Birna tekur fram að aðgangseyrir sé 
2.500 krónur, kaffiveitingar séu inni-
faldar í verði en ekki sé hægt að taka 
við greiðslukortum á staðnum. 

 gun@frettabladid.is   

KVENFÉLAGIÐ HLÍF Á AKUREYRI:  HELDUR BALL Í TILEFNI 105 ÁRA AFMÆLIS

Safnar fyrir tækjum fyrir 
bráðamóttöku ungra barna

Hosni Mubarak, forseti Egyptalands, lét 
undan áköfum þrýstingi almennings og 
hrökklaðist frá völdum þennan dag á 
síðasta ári. Þar með lauk nærri þriggja ára-
tuga setu hans á forsetastóli. Þetta gerðist 
eftir þriggja vikna mótmæli almennings. 
Mikill fögnuður greip um sig meðal 
fólksins í landinu og var sannkölluð 
þjóðhátíðarstemning á Tahrir-torgi í 
Kaíró og víðar í Egyptalandi en Mubarak 

forðaði sér frá höfuðborginni og hélt til 
hallar sinnar við Sharm-el-Sheikh, syðst á 
Sínaískaga. 
Herráðið tók við völdum í landinu til að 
byrja með og ræður enn ríkjum. 
Barack Obama Bandaríkjaforseti, 
leiðtogar Evrópusambandsins og þjóð-
höfðingjar margra ríkja lýstu ánægju sinni 
með þróun mála í Egyptalandi en hvöttu 
jafnframt til þess að lýðræði yrði virt.

ÞETTA GERÐIST:  11. FEBRÚAR 2011

Mubarak hrökklast frá völdum

Innilegar þakkir til allra þeirra 
fjölmörgu sem sýnt hafa okkur samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar 
eiginkonu minnar, móður, tengda-
móður og ömmu,

Svandísar Ottósdóttur
læknaritara, Kirkjusandi 1, Reykjavík.

 
Pétur Guðmundsson
Birgir Rafn Þráinsson
Eva Hrund Pétursdóttir      Kári Kárason
Sólrún Edda Pétursdóttir    Þorgils Ólafur Einarsson
Óskar Freyr Pétursson        Ása Björg Ásgeirsdóttir
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
stuðning og hlýhug vegna fráfalls 
elskulegrar eiginkonu minnar, móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Guðbjargar 
Friðfinnsdóttur
Jófríðarstaðarvegi 19, Hafnarfirði,  
(áður Hlíðarbraut 7). 

sem lést mánudaginn 16. janúar.
 

Sigurður Arnórsson
Friðfinnur Sigurðsson         Christina Wieselgren
Sólveig Sigurðardóttir         Jóhannes Kristjánsson
Arnór Sigurðsson    
Sigríður Sigurðardóttir        Árni Finnbogason
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til þeirra fjölmörgu 
sem sýnt hafa fjölskyldunni samúð og 
kærleik við andlát og útför elskulegs 
eiginmanns, föður, tengdaföður, afa  
og langafa,

Sigurðar Njálssonar
Efstaleiti 14, Reykjavík,

og heiðrað minningu hans á margvíslegan hátt.

Guðný Þorsteinsdóttir 
Halldóra Sigurðardóttir Viðar Símonarson
Anna Sjöfn Sigurðardóttir Guðmundur Páll Ásgeirsson
Ólafur Njáll Sigurðsson Birna Bergsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.
 

Ástkær eiginkona, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Kristín Svava 
Svavarsdóttir

lést á heimili sínu laugardaginn 4. febrúar. Útförin fer 
fram frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 15. febrúar  
kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsamlegast afþökkuð 
en þeim sem vilja minnast hennar er bent á Heilaheill.

Viðar Gíslason
Andrés Viðarsson Margrét Helga Skúladóttir
Thelma Svava Andrésdóttir

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og 
útför bróður okkar, mágs og frænda,

Garðars Aðalsteins 
Sveinssonar
rafvirkja, frá Vestmannaeyjum, 
Blöndubakka 3, Reykjavík.

Ágústa Sveinsdóttir
Berent Theodór Sveinsson    Laufey Guðbrandsdóttir
Tryggvi Sveinsson                     Þóra Eiríksdóttir
og frændsystkin.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Guðrúnar Jósefsdóttur
Hjarðarhóli 8, Húsavík,

sem lést á heimili sínu 20. janúar. Útförin fór fram frá 
Húsavíkurkirkju 28. janúar.

Ragna Kristjánsdóttir Karl Bjarkason
Sæþór Kristjánsson
Sigríður Lovísa Kristjánsd. Orri H. Gunnlaugsson
Guðrún Agnes Kristjánsd.
Ingveldur Kristjánsdóttir
barnabörn og 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

FORMAÐURINN 
„Ég ræði mikið um 
félagið við vini og 
vandamenn og 
svo spyrst það út 
hversu gaman er 
að vera í því.“
 MYND/HEIDA.IS



Nýr og byltingarkenndur
fasteignavefur

Byltingarkennd leitarvél.
Notaðu google map.

Gríðarlega öflug 
leitarvél fyrir
kaupendur og leigjendur.

Fjölbreyttari, einfaldari
hraðari, nákvæmari
og skemmtilegri fasteignaleit.

r

.iswww.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og útfarir 
má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför
ástkærs eiginmanns míns, föður, stjúp-
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Harðar Sumarliðasonar
Lækjasmára 6, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimilisins 
Sunnuhlíðar í Kópavogi fyrir góða umönnun.
 
Erna Hartmannsdóttir
Jenný Kamilla Harðardóttir
Oddný Guðbjörg Harðardóttir   Eiríkur Hermannsson
Dagný Magnea Harðardóttir   Bjarni Reykjalín
Heiða Björk Reimarsdóttir  Magnús Karlsson
Kristín Helga Reimarsdóttir   Sigurvin Einarsson
Linda Sólveig Reimarsdóttir   Rúnar Guðjónsson
Sigurlína Anna Halldórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulega dóttir okkar, systir, 
mágkona og frænka,

Vilhelmína 
Guðmundsdóttir
Sléttuvegi 7, Reykjavík,

lést á heimili sínu þann 7. feb. Jarðarför auglýst síðar.

Guðmundur Ottósson  Anna Þóra Sigurþórsdóttir
Grétar Karlsson   Ólöf Ólafsdóttir
og frændsystkini.

Innilegar þakkir færum við ykkur 
öllum, sem sýnt hafið samúð, vináttu og 
hlýhug við andlát og útför sonar okkar, 
bróður, mágs og barnabarns,

Arnþórs Inga 
Andréssonar.

Sérstakar þakkir færum við Lionsklúbbi Álftaness, 
Kvenfélagi Álftaness og öðrum vinum okkar fyrir 
ómetanlegan stuðning 4. janúar síðastliðinn.
Guð blessi ykkur öll.

Andrés R. Ingólfsson   Guðlaug Helga Konráðsdóttir
Ása Andrésdóttir
Auður Ásta Andrésdóttir Benjamin Beier
Guðbjörg Guðlaugsdóttir    Hilmar Þór Sunnuson
Hafliði G. Guðlaugsson     Elva Dröfn Adolfsdóttir
Konráð G. Guðlaugsson    Eygló Árnadóttir
Ásta Haraldsdóttir     Steinþór Nygaard
Ragnheiður Halldórsdóttir  Ingólfur Konráðsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Torben Friðriksson
fyrrverandi ríkisbókari,

lést á Landspítalanum við Hringbraut laugardaginn  
4. febrúar. Útför hans fer fram frá Dómkirkjunni 
miðvikudaginn 15. febrúar kl. 13.00.
Blóm og kransar eru vinsamlega afþökkuð, en þeim 
sem vildu minnast hans er bent á Rauða krossinn.

Margrét  B. Þorsteinsdóttir
Steen Magnús Friðriksson Heléne Westrin
Hanna Katrín Friðriksson Ragnhildur Sverrisdóttir
Knútur Þór Friðriksson Hanna Kristín Pétursdóttir
og barnabörn

Innilegar þakkir færum við öllum 
þeim sem vottuðu okkur samúð og 
hlýhug  við andlát ástkærrar móður 
okkar, tengdamóður, systur, ömmu og 
langömmu,

Sigríðar Sigurðardóttur
Hrafnistu, Laugarási.

Þökkum einnig öllu því góða starfsfólki á Hrafnistu 
sem að henni kom á undanförnum árum.
 
Erla Ólafsdóttir     Örvar Ingólfsson
Örn Ólafsson        Signý Einarsdóttir
Svala Ólafsdóttir      Sigurður L. Hall
Hulda Ólafsdóttir      Björn P. Sveinsson
Ragnar Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir, bróðir og sonur,

Dagur Benediktsson  
hjúkrunarfræðingur, 
Lyngmóum 16, Garðabæ,

lést þriðjudaginn 7. febrúar á deild A6 Landspítalanum 
Fossvogi. Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju 
föstudaginn 17. febrúar kl. 13.00.

Maricris Castillo DeLuna
Emil Dagsson
María Kristveig DeLuna Dagsdóttir
María Kolbrún DeLuna Dagsdóttir
Kristjana Benediktsdóttir
Sigurveig Benediktsdóttir
Benedikt Þormóðsson

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug vegna fráfalls 
okkar ástkæru,

Katrínar Vilhelmsdóttur
Flúðaseli 32, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við heimahlynningu á Akureyri 
og í Reykjavík og öllu heilbrigðisstarfsfólki sem 
annaðist hana í veikindum hennar.

 
Snorri B. Arnar

Inga Björk Ingólfsdóttir   Vilhelm Arthúrsson
Kristjana Vilhelmsdóttir
Bryndís Gylfadóttir
Margrét Vilhelmsdóttir      Haukur Eiríksson
Jóhann Bjarki Hauksson       Kristján Örn Hauksson
María S. Arnar                   Birgir Arnar
Ester María Ragnhildardóttir
Ottó B. Arnar
Ottó Bjarki Arnar

Við færum innilegar þakkir öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærs eiginmanns, 
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Guðmundar Sveinssonar
(Billa)
netagerðarmeistara frá Siglufirði, 
Seiðakvísl 3, Reykjavík.

Starfsfólk Eirarholts og hjúkrunarheimilisins Eirar fær 
bestu þakkir fyrir alúð og góða umönnun.
 
Elísabet Kristinsdóttir
Þóra Sjöfn Guðmundsdóttir Reynir Vignir
Sveinn Guðmundsson
Birna Guðmundsdóttir       Kolbeinn Finnsson
barnabörn og langafabörn

Þjóðararfur og hönnun er heiti 
fyrirlestrar hönnuðarins Rögnu 
Fróða sem hún heldur í dag í Nor-
ræna húsinu klukkan tvö. Ragna 
er hönnuður og listrænn stjórn-
andi hjá Edelkoort inc. en það 
fyrirtæki er heimsþekkt fyrir 
svokallað „trend forecast“. 

Fyrirtækið spáir fyrir um 
strauma og stefnur í hönnun og 
tísku í bókum sem það gefur út 
fyrir tísku og hönnunariðnaðinn. 
Í fyrirlestri sínum mun Ragna 

leggja áherslu á áhrif þjóðar-
menningar á strauma og stefnur 
í hönnun.

Ragna Fróðadóttir nam text-
íl- og tískuhönnun í París og 
Reykjavík. Eftir að hafa hald-
ið úti eigin fatahönnunarmerki, 
Path of Love, í um áratug flutti 
hún til New York og hóf störf hjá 
alþjóðlega fyrirtækinu Edelkoort 
inc. Ragna Fróðadóttir tók þátt í 
Norræna tískutvíæringnum 2011 
í Seattle.

Fjallar um áhrif 
þjóðararfs á hönnun

Móbergur-Rafsteinn-Sæmunk-
ur nefnist sýning sem opnuð er 
í Ketilhúsinu á Akureyri í dag 
á vegum Sjónlistamiðstöðvar-
innar. Heitið er sótt í gamlar 
nafngiftir sem listamennirn-
ir Árni Valur Axfjörð, Haf-
steinn Michael Guðmundsson og 
Jón Sæmundur Auðarson hafa 
dustað rykið af í tilefni sýning-
arinnar. 

Listamennirnir þrír eiga það 
sameiginlegt að sækja innblást-
ur til hugar og sálar mannsins, 

andlegra heima, fornra leynd-
ardóma og trúarbragða. Hver 
um sig hefur skapað sinn eigin 
hugmyndaheim sem er fullur af 
táknum og vísunum í liðna tíð en 
byggður upp í sköpun og kynngi-
mögnuðu andrúmslofti fortíðar, 
nútíðar og framtíðar, eins og það 
er orðað í fréttatilkynningu. 

Sýningin stendur til 11. mars 
og er opin alla daga nema mánu-
daga frá 12-17. Aðgangur að 
henni er í boði Akureyrarbæjar.

- gun

Fullt af táknum og 
vísunum í liðna tíð

LISTAMENNIRNIR Árni Valur Axfjörð, Hafsteinn Michael 
Guðmundsson og Jón Sæmundur Auðarson.

INNBLÁSINN AF 
ÞJÓÐBÚNINGNUM 
Ragna Fróða 
hannaði þennan 
óvenjulega þjóð-
búning nýverið.
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38ÚRLAUSN Á SUDUKO 
GÁTU 38 ER Á BONUS.IS

1498
SLÁTURFÉLAGIÐ FERSKT 
RIFSBERJA LAMBALÆRI

1995

KJÖRFUGL FERSKAR 
KJÚKLINGABRINGUR

698

FERSKUR GRÍSABÓGUR

GRÍSAKÓTILETTUR

998

 GRÍSAHNAKKASN. ÚRB.
1298

BÓNUS KAFFI 500 GR
398

 COKE 2 LTR.

195 KR.
 Z E RO  &  L I G H T

 PEPSI 2 LTR.

195 KR.
P E P S I  &  M A X

 KRISTALL 2 LTR.

195 KR.
 M E X I C AN  L I M E

159 KR.
BÓNUS 2 LTR.

159 KR.
AP P E L S Í N

BÓNUS
FLORIDA

SAFI 1 LTR.

179

OPNUM KL.10



HOLLENSKAR CONFERENCE PERUR

195

FUJI EPLI 2 STK
195

RAUÐAR VATNSMELÓNUR
195

USA SÆTAR KARTÖFLUR

279

FERSKAR DÖÐLUR
498

398
FERSK JARÐARBER

250 GR

359
FERSK BLÁBER

125 GR
FROSIN BLÁBER

250 GR
FROSIN BERJABLANDA

350 GR

275 275

498 498

RS AR D Ð UR

498

HEIMA MÖNDLUR

FROOSH ÁVAXTA 250ML ORKUDRYKKUR

PUKA 20 TEGRISJUR LÍFRÆNT TE

298

698

498
KOMIN Í VERSLANIR

OPNUM KL.10
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1. Hvað heita hinir bangsalegu íbúar skógartunglsins 
Endor?

2. Hvað heitir tvíburasystir Loga geimgengils og hvaða 
titil ber hún?

3. Hver er aðstoðarflugmaður á geimskipinu Millenium 
Falcon?

4. Hver var það sem Jedi-meistarinn Qui-Gon Jinn 
bjargaði úr þrælahaldi á plánetunni Tatooine?

5. Hver er Padmé í raun og veru?

6. Hvaða smávaxni en vitri Jedi-meistari kemur 
við sögu í öllum myndunum nema þeirri 
fyrstu? 

7. Hver er Svarthöfði?

8. Hver er faðir Loga geimgengils?

9. Hver tekur hjálminn af Svarthöfða í 
Return of the Jedi?

10. Hver var frystur af illmenninu Jabba 
the Hut?

Hvað veistu um Star Wars-myndirnar?

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Konan: Eftir hverjum ert þú 
skírður, Hans? 
Hans: Eftir spænska kónginum. 
Konan: En hann heitir ekki 
Hans.
Hans: Jú víst. Hans hátign! 

Hvernig brenndi drekinn sig á 
hendinni?
Hann hélt fyrir munninn þegar 
hann geispaði.

Á veitingastaðnum:
Ég vildi gjarnan panta mér 
borð.
Nei, því miður. Húsgögnin eru 
ekki til sölu.

Mamma: Af hverju setur þú 
bangsann þinn inn í frysti?
Halli: Af því mig langar í 
ísbjörn.

VEFSÍÐAN  fjolmenningarvefurbarna.net er forvitnileg síða þar sem fi nna má 
upplýsingar um lönd og þjóðir víða um heim auk íslensks orðabanka, þýðingar-
véla á mörgum tungumálum, barnasöngva frá Evrópu og alls kyns fróðleiks.

Svör: 

1. Ewokar. 2. Leia prinsessa. 3. Chewbacca, 
sem er af tegundinni Wookie. 4. Anakin geim-
gengill. 5. Amidala, drottning plánetunnar 
Naboo. 6. Yoda. 7. Anakin geimgengill. 8. 
Svarthöfði. 9. Logi geimgengill. 10. Han Solo.

Nafnið þitt er mjög fallegt, getur 
þú sagt okkur frá því? Takk fyrir 
það. Mamma og pabbi völdu 
nafnið mitt, mamma valdi Mána 
því henni hefur alltaf þótt það 
svo fallegt og pabbi valdi Ramzy 
því besti vinur hans hét þessu 
nafni. Norðfjörð og Secka eru 
fjölskyldunöfnin mín.

Hvar lærðir þú að spila á 
trommu? Ég lærði að spila á 
trommur í Kramhúsinu hjá guð-
föður mínum, honum Alseny 
Silla, og líka hjá Antonio sem var 
með krakkanámskeið í Kramhús-
inu þarsíðasta sumar. Svo kemst 
ég alltaf í trommurnar hjá ömmu 
minni á Kryddlegin hjörtu. Þar 
eru alls konar trommur til stað-
ar.

Hvernig líður þér þegar þú spil-
ar? Mér líður bara mjög vel, ég 
elska að tromma.

Eru aðrir krakkar hissa á því 
hvað þú ert flinkur að spila? Nei, 
ekkert svo. 

Spilar þú á einhver önnur hljóð-
færi? Ég hef spilað á gítar en mér 
finnst skemmtilegast að tromma. 

Finnst þér líka gaman að dansa? 
Já, það er alveg gaman. Ég hef 
verið á dansnámskeiði í Kram-
húsinu hjá Natöshu í breiki og 
hipphoppi.

Hvað heitir skólinn þinn? Ég er í 
Austurbæjarskóla. 

Er gaman að vera þar? Já, mjög 
gaman, en ekki þegar einhver er 
að stríða mér. 

Er það satt að þú sért löngu 
búinn að læra að lesa? Já ég 
lærði að lesa 5 ára.

Og kanntu að skrifa og reikna 
líka? Já, ég er mjög góður í skrift 
og reikningi.

Hver eru uppáhalds fögin þín í 

skólanum? Mér finnst skemmti-
legast í sundi og textílmennt.

Ef þú fengir að vera fullorðinn 
einn dag, hvað myndir þú þá 
gera? Ég myndi vilja keyra um 
á mótorhjóli. 

Hefur þú heimsótt pabba þinn til 
Gana? Já, þegar ég var tveggja 
ára fór ég til pabba og ömmu. 

Hvar ætlar þú að búa þegar þú 
verður stór og með hverjum? Ég 
ætla að búa hjá mömmu. Ég ætla 
sko ekki að gifta mig. 

ÆTLAR ALLTAF AÐ EIGA 
HEIMA HJÁ MÖMMU
Máni Ramzy Norðfjörð Secka verður sjö ára eftir nokkra daga. Hann gengur í 
Austurbæjarskóla og býr með Dagbjörtu mömmu sinni. Honum finnst oftast 
gaman í skólanum en skemmtilegast þykir honum að tromma. Þegar hann verður 
fullorðinn langar hann að keyra um á mótorhjóli og hann ætlar aldrei að gifta sig. 

Máni Ramzy Norðfjörð Secka elskar að spila á trommur. Hann lærði að spila hjá guð-
föður sínum, Alseny Silla, sem spilar á trommur í Kramhúsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Einnig lokaútsala aðeins  
þrjú verð 2000, 3000  

og 4000 krónur.

Kynnum vor/sumar 
2012 vörurnar  
í Tvö líf í dag!



Léttir hlaupa- og æfingaskór 
með adiPRENE-dempun í hæl.  
Dömu- og herrastærðir.

Hlaupa- og æfingakvartbuxur úr teygjanlegu efni 
með góðri öndun. Dömustærðir. 

Íþróttataska. Lítil: 5.990. Miðstærð: 6.990.  
Stór: 7.990

Æfingabolur með stuðningstoppi.
Litir: Svartur, bleikur, ferskjulitaður.

Æfingatoppur úr teygjanlegri bómull og polyester.
Hægt að snúa á rönguna og fá annað mynstur.
Léttur stuðningur. Dömustærðir.

Snyrtitaska.  Vatnsbrúsi. Stærð: 0,75 lítrar.

Hlaupabuxur úr teygjanlegu CLIMACOOL-efni 
með góðri öndun. Dömustærðir.

Hlaupabuxur með FORMOTION-sniði sem þvinga 
ekki hreyfingar líkamans. Herrastærðir.

Léttur hlaupajakki úr CLIMACOOL-efni með góðri 
öndun. Litur: Bleikur. Dömustærðir. 

Léttur hlaupajakki úr CLIMACOOL-efni með 
góðri öndun. Litir: Svartur, blár. Herrastærðir.

Síðerma hlaupabolur úr teygjanlegu efni með 
góðri öndun. Litur: Blár. Herrastærðir.
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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. dylja, 6. stefna, 8. stórt ílát, 9. 
mærð, 11. berist til, 12. safna saman, 
14. málmblanda, 16. kallorð, 17. 
kverk, 18. fiskur, 20. ung, 21. svall.

LÓÐRÉTT
1. slagæð á úlnlið, 3. skammstöfun, 
4. land í Suðvestur-Asíu, 5. sigað, 7. 
hlutavelta, 10. spor, 13. endir, 15. 
greinilegur, 16. langur, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. fela, 6. út, 8. hít, 9. lof, 11. 
bt, 12. smala, 14. brons, 16. hó, 17. 
kok, 18. áll, 20. ný, 21. rall. 

LÓÐRÉTT: 1. púls, 3. eh, 4. Líbanon, 
5. att, 7. tombóla, 10. far, 13. lok, 15. 
skýr, 16. hár, 19. ll. 

Maggi... 
hefuru smá 

tíma?

Við verðum að tala saman! 
Nú ert þú kominn á þann 

aldur að... hmmm þú veist... 
það eru nokkrir hlutir sem 

þú verður að skilja!

Liverpool á ekki eftir að fara 
með sigur af hólmi í ár! og 
ef við fáum ekki góðan liðs-
styrk eigum við ekki heldur 

möguleika á 
næsta ári!

Náðiru að 
tala við 
hann?

Já! Hann 
skildi alvöru 

málsins!

Ég vil ekki 
að þú sitjir 
fyrir framan 

tölvuskjá í allt 
sumar!

Af hverju lestu 
ekki dagblað eða 
spilar eða ferð á 

bókasafnið?

Vá... Hvað?? Það er eins og þú 
búir í einhverjum 
hliðarheimi þar 

sem fólk les dag-
blöð, spilar og fer á 

bókasöfn.

Bjössi var svo 
heppinn að eiga 

hús meÐ sérstakri 
tengdmömmuvörn.

Geturðu 
stafað 

eftirnafnið 
þitt?

Já, Laufey..
Sem sagt, L fyrir læti, 
A fyrir arg, U fyrir ...

Motörhead er hættuleg hljómsveit. Í 37 
ár hefur boðskapurinn sem Lemmy 

Kilmister og félagar predika breiðst hratt 
um heimsbyggðina og í raun verið horn-
steinn hnignunar mannkyns. Óábyrgt kyn-
líf, stríð, spilafíkn og fíkniefnaneysla er 
aðeins hluti af því sem meðlimir Motörhead 
hafa á samviskunni og sem íbúar þessa 
heims getum við aðeins vonað að Guð þyrmi 
sálum okkar þegar stóri dagurinn rennur 
upp — við leyfðum þeim að vaða uppi og 
fyrir það skulum við gjalda.

FYRR í vikunni birtust fréttir af óprúttn-
um aðilum sem gerðu tilraun til að flytja 
boðskap Motörhead til landsins í formi 
rauðvíns merktu hljómsveitinni. Því var 
að sjálfsögðu hafnað af nefnd á vegum 
Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins. 
Hún telur áhrifagjarna Íslendinga ekki 

tilbúna til að neyta víns á meðan allt 
sem djöfullinn sjálfur stendur 

fyrir blasir við á flöskunni. 
Þegnar annarra þjóða geta að 
vísu keypt vínið án vandræða, 
en íslenska þjóðin er ekki til-
búin.

DJÖFULLEGT merki Motörhead 
er vel sýnilegt á flöskunum. 
Það er því augljóst að nefndin 
treysti þjóðinni ekki til að forð-
ast amfetamínneyslu, óábyrgt 

kynlíf og stríðsrekstur á meðan 

hún dreypir á volgu Motörhead-rauðvíni. 
Þetta er skiljanlegt vegna þess að fátt fer 
betur saman en notaleg kvöld með rauð-
vín í hönd og stríðsrekstur undir áhrifum 
amfetamíns.

ÖNNUR rök sem nefndin notaði til að hafna 
kröfunni voru þau að meðlimir Motörhead 
koma ekki nálægt framleiðslunni. Þessi rök 
eru að sjálfsögðu góð og gild, enda notuð 
til hliðsjónar við framleiðslu á fjölmörg-
um öðrum vörum. Allir vita til dæmis að 
Ágústa Johnson bakar sjálf heilsukexið sem 
hún leggur nafn sitt við, Arnar Grant og 
Ívar Guðmunds blanda líka prótíndrykkinn 
Hámark, svo ég tali ekki um stjörnur á borð 
við Britney Spears og David Beckham sem 
nýta stórkostlega efnafræðikunnáttu sína 
til að blanda ilmvötn. Loks má ekki gleyma 
íþróttaálfinum og Sollu stirðu, sem vinna 
baki brotnu við framleiðslu á vörum Lata-
bæjar víða um heim. Þetta vita allir.

ÞESSI harðduglega nefnd þarf að fá miklu 
víðtækari völd. Merkimiðar eru ekki það 
eina sem þarf að taka hart á innan ÁTVR, 
heldur einnig áfengið sjálft. Aldrei er mað-
urinn berskjaldaðri fyrir daglegum freist-
ingum á borð við óábyrgt kynlíf, eitur-
lyfjaneyslu og stríðsrekstur en þegar hann 
er undir áhrifum áfengis. Næsta verkefni 
nefndarinnar er því að banna allt áfengi á 
Íslandi og leggja svo sjálfa sig niður. Eða 
skrifa nýja stjórnarskrá.

Amfetamín, óábyrgt kynlíf og stríð

Kræktu klónum 
í ævintýrið

Leikir og gleði á 
hverri síðu ... MJÁ!

 www.forlagid.is  – alvöru bókabúð á netinu 

Kræktu klónum 
í ævintýrið

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

Til sölu 

tískuvöruverslun 
á besta stað við 

Laugaveg 

Frábært tækifæri - Gott verð

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

Heimir Bergmann
Sími 822 3600
heimir@domusnova.is
heimir.domusnova.is

Nánari uppl. veitir Heimir Bergmann
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menning@frettabladid.is

ÞORVALDUR DAVÍÐ  í hlutverki Stebba psycho prýðir bókakápu nýrrar 
kiljuútgáfu bókarinnar Svartur á leik eftir Stefán Mána sem komin er út í tilefni 
samnefndrar kvikmyndar sem frumsýnd verður brátt.

Þ
k
s

Árlegur heimsdagur barna 
er í Gerðubergi í dag milli 
klukkan 13 og 17. Atriðin 
eru gríðarlega fjölbreytt og 
flest í anda myrkurs. 

„Það er búið að setja upp drauga-
húsið og ég er ekki enn búin að þora 
í gegnum það. Húsið er ekki mjög 
stórt en það gæti hvaða tívolí sem er 
verið hreykið af því,“ segir Hólm-
fríður Ólafsdóttir, verkefnastjóri í 
Gerðubergi, glettnislega þar sem 
hún er í óða önn að undirbúa heims-
dag barna sem er í dag. „Flest atrið-

in eru í anda myrkurs. Hér verður 
margt skuggalegt og skemmtilegt, 
hrollvekjandi og hrikalegt. Það á 
svolítið að hræða krakkana,“ segir 
hún og nefnir kóngulóarvef úr sjálf-
lýsandi borðum og leikhús þar sem 
krakkar geta sjálfir gert leikbrúð-
urnar og haft þær eins skuggalegar 
og þau vilja.

Hólmfríður tekur líka fram að 
óskastjörnur, töfrahörpur álfa, fla-
menco-dans og frostrósir komi við 
sögu á heimsdeginum. „Svo getur 
eitt barn í einu sett á sig höfuðfat 
sem nemur heilabylgjurnar þegar 
það einbeitir sér og með hugorkunni 
á það að geta beygt skeið sem sést 

á skjá. Þetta þarf það að gera til 
að forða sér frá einhverjum Zombí 
sem ætlar að éta úr því heilann með 
skeiðinni!“ lýsir hún. 

Heimsdagurinn er haldinn nú 
í tíunda skipti í Gerðubergi og er 
hluti af Vetrarhátíð í Reykjavík. 
„Við stækkum viðburðinn alltaf 
og stækkum. Nú erum við með 
fimmtán atriði, öll mjög metnaðar-
full,“ segir Hólmfríður. Hún á von 
á mörgum gestum. Undanfarin ár 
hafa þeir verið fimmtán til sautj-
án hundruð. „Þetta verður alveg 
frábært,“ segir hún. „Ég vil bara 
hvetja fólk til að mæta tímanlega.“

gun@frettabladid.is

Skuggalegt og skemmtilegt
HIN PÓLSKA OTYLIA LIS Búningasmiðja snædrottningarinnar verður opin í dag. Þar geta allir gert sinn eigin búning í anda 
vetrarríkis. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

 alla sunnudaga 
klukkan 16.   

Njótið vel

Hemmi Gunn 
 – og svaraðu nú!

Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 

Ljósmyndasýningar, ásamt fróðleg-
um fyrirlesti, verða á KEX hosteli, 
Skúlagötu 28 í kvöld milli klukkan 
20 og 21.30. 

Kvöldið hefst á því að Jón Proppé 
listfræðingur, sem er að skrifa sögu 
ljósmyndunar sem listmiðils, kynn-
ir rannsóknir sínar og sýnir myndir 
tengdar þeim. Að því loknu verður 
sýning á íslenskum samtímaljós-
myndum frá árunum 1990 til 2011. 

Í framhaldinu mun heiðursgestur 
ljósmyndadaga og samstarfsaðili, 
Christophe Laloi, stofnandi og list-

rænn stjórnandi ljósmyndahátíðar-
innar Voies Off í Arles Frakklandi, 
sýna úrval ljósmynda frá 16 ára 
sögu hátíðarinnar. 

Sýningin er haldin í tilefni af 
ljósmyndadögum í Reykjavík og er 
skipulögð af Félagi íslenskra sam-
tímaljósmyndara ásamt Ljósmynda-
safni Reykjavíkur.

Vakin er athygli á því að mynd-
unum er varpað á tjald og þær eru 
sýndar aðeins í þetta eina sinn. Því 
er mjög mikilvægt að fólk mæti 
tímanlega.  - gun

Ljósmyndir sem list

Á SÝNINGUNNI Þessi mynd er ein þeirra 
sem brugðið verður upp á Kexi í kvöld. 

MYND/NICOLAS HAENI

Heilsuvin í Mosfellsbæ er hlutafélag í eigu fyrirtækja og einstaklinga í 

heilsuþjónustu í Mosfellsbæ. Starf framkvæmdastjóra felur í sér almennt 

utanumhald um starf klasans, kynningar- og markaðsstarf, öflun nýrra 

hluthafa fyrir klasann, umsjón með umsóknum um styrki, bókhald og fleira.

Nánari upplýsingar um Heilsuvin er að finna á slóðinni www.heilsuvin.com. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Pálsson, stjórnarformaður Heilsu-

vinjar gegnum netfangið jon@ans.is.

Umsóknir skulu sendar á netfangið heilsuvin@heilsuvin.com fyrir 

24. febrúar næstkomandi.

Heilsuvin í Mosfellsbæ óskar 
eftir að ráða framkvæmdastjóra 
í allt að 50% starf



LAUGARDAGUR  11. febrúar 2012

Leiklist ★★★★★

Skrímslið litla systir mín

Sýnt í Norræna húsinu.

Höfundur, flytjandi og myndlist-
armaður: Helga Arnalds, tónlist: 
Eivör Pálsdóttir, leikstjóri og með-
höfundur: Charlotte Bøving

Í kjallara Norræna hússins er búið 
að koma fyrir litlu leikhúsi og þar 
á púðum og kollum koma áhorfend-
ur sér vel fyrir til þess að kynnast 
dreng sem verður fyrir þeirri ógur-
legu lífsreynslu að eignast systur 
sem í raun og veru er skrímsli. 
Margir þekkja þá erfiðu reynslu 
og hryllilegu daga þegar yngra 
systkin tekur yfir alla athygli for-
eldranna og stóra barnið sem búið 
er að lifa eins og eina sólin í tilveru 
foreldranna gleymist. 

Hér gefur að líta ævintýri sem 
gerist í leikmynd sem öll er úr hvít-
um þunnum pappír. Pappírinn lifn-
ar við og verður að bráðskemmti-
legum verum og hryllilegu skrímsli 
auk þess að úr honum er galdraður 
fram feiknarflottur kastali. Sýn-
ingin er ætluð þriggja til níu ára 
börnum og það er alveg öruggt 
að engum leiðist. Fimm ára sam-
ferðamaður minn linnti ekki látum 
þegar heim kom heldur vildi strax 
fara að teikna og með svörtum túss-
lit má segja að hann hafi endursagt 
alla söguna, tengdi saman örmjóu 
strikin sem urðu að pabbanum og 
mömmunni og hafði sérstaklega 
gaman af því að teikna skrímslið 
fast og svart eins og konan gerði í 
leikhúsinu. 

Það sem segja má að hafi verið 
mest heillandi er að sköpunarferl-
ið verður allt til beint fyrir framan 
augun á börnunum, það er ekkert 

sem er óskiljanlegt né heldur flók-
ið. Allt sem gerist geta þau í raun 
gert sjálf þegar heim kemur, það 
er að segja ef til eru nokkrir metr-
ar af maskínupappír. Það verður 
fróðlegt að vita hvernig þessi sýn-
ing skilar sér inn í verkefnin á leik-
skólunum. 

Að sýningu lokinni í Norræna 
húsinu fá þau börn sem þess óska 
að taka þátt í smiðju þar sem þau 
geta fengið að búa til skrímsli eða 
dreka eða eitthvað annað sem fyrir 
kom í sýningunni. Tónar og tón-
list sem hljóma eru úr tónsmiðju 
Eivarar Pálsdóttur.

Helga Arnalds leikur konu sem 
er algerlega hvítklædd og með 
slaufur úr sams konar pappír og sá 
sem hún skapar úr. Hún er skiljan-
lega sögumaður um leið og hún fer 
með þann texta sem persónunum er 
ætlaður. Ljós og skuggar eru í jafn 
mikilvægu hlutverki og aðrir þætt-
ir verksins. Þegar slett er vatni á 
pappírinn sem hangir niður á svið-
ið og síðan beitt rauðleitri lýsingu 
í átt að áhorfendum og sögumaður 
tekur að skera niður glugga og dyr 
þannig að úr verður kastali, opnuð-
ust allir litlu munnarnir og augun 
stóðu á stilkum.  

Þessi sýning var áhorfendum 
samboðin. Þær Charlotte Bøving 
og Helga Arnalds hafa hér náð, með 
hjálp Hallveigar og Eivarar, í hinn 
rétta tón. Það er varla hægt að tala 
um að takast betur en þegar börnin 
lifa áfram í ævintýrinu að sýningu 
lokinni. Hvort sem þau vinna úr 
afbrýðisemi sinni eður ei! 

  Elísabet Brekkan 

Niðurstaða: Höfundar hafa náð í hinn rétta 

tón í afar góðri sýningu um ógurlega lífsreynslu 

drengs.

Góð sýning
fyrir góð börn

ÆVINTÝRIÐ LIFNAR VIÐ „Það sem segja má að hafi verið mest heillandi er að 
sköpunarferlið verður allt til beint fyrir framan augun á börnunum,” segir gagn-
rýnandi Fréttablaðsins. 

Barnaverkið Baunagrasið verður 
frumsýnt á Litla sviði Borgarleik-
hússins í dag. Þetta er annað verk-
ið í Ævintýrasyrpu þeirra Guð-
jóns Davíðs Karlssonar og Þrastar 
Leó Gunnarssonar, þar sem þeir 
ferðast um töfraheim ævintýr-
anna. 

Fyrra verkið í syrpunni, Eld-
færin, hlaut tvær tilnefningar 
til Grímunnar á síðasta ári, sem 
áhorfendasýning ársins og barna-
sýning ársins. 

Nú ætla þeir Gói og Þröstur að 
halda áfram að kafa ofan í gömlu 
ævintýrin og blása í þau nýju lífi 
á sviðinu. Leikhúsgestir munu sjá 
risann, gömlu konuna, fallegu ríku 
stelpuna, sjálfspilandi hörpuna og 
hænuna sem verpir gulleggjun-
um sem allir muna eftir úr ævin-
týrinu. Gói er í hlutverki Jóa, en 

Þröstur bregður sér í öll hin hlut-
verkin.  - hhs

Baunagrasið frum-
sýnt á Litla sviðinu

GÓI SEM JÓI Í Baunagrasinu er Guðjón 
Davíð Karlsson í hlutverki Jóa, en 
Þröstur Leó Gunnarsson leikur öll hin 
hlutverkin í sýningunni. 
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Hress býður nú upp á sex vikna 
kraftnámskeið fyrir þá sem vilja 
koma sér í form á nýju ári. 
Námskeiðin hefjast 20. og 21. 
febrúar og standa til 30. mars.

Skráning og nánari upplýsingar:  
Símar 565 2212 og 565 2712
mottaka@hress.is
www.hress.is

ÁTAK –  Konur
Mán., mið. og fös. kl. 06.05  
Mán., mið. og fös. kl. 09.15  
Mán., mið. og fös. kl. 17.30 
Mán., mið. og fim. kl. 18.30

ÁTAK – Karlar
Mán., þri. og fim. kl. 18.30

ZUMBA

Tímar á þriðjudögum og 
fimmtudögum kl. 12.05

BRAZIL BUTT LIFT
Námskeið kl. 16.45–17.30 
mánudaga og miðvikudaga.

Skráning stendur yfir.

Aðgangur að fjórum
stöðvum, sundi  og
tækjasölum 

BodyVive  
BodyBalance 
Hjólatímar 

Tabata  
Pilates  
Vaxtarmótun  

Jóga  
Stöðvaþjálfun 
BodyAttack

Warm yoga 
Krossþjálfun 
Heitfimi

BodyPump   
SB 30/10  
RPM 

Hot Yoga 
Zumba
Hraðferð 45

INNIFALIÐ Í NÁMSKEIÐUM:

Dalshrauni 11
Ásvöllum 2
220 Hafnarfirði
hress@hress.is
www.hress.is

BRAZIL 
Ná k ið

Norvik hf. óskar eftir að ráða starfsmann í tölvudeild.

Starfssvið:
Uppsetning og viðhald á PC-vélum og jaðarbúnaði.

Þjónusta við notendur í síma og með heimsóknum í hinar 
ýmsu deildir fyrirtækisins.

Samskipti við starfsmenn og samstarfsaðila.

Hæfniskröfur:
Leitað er að einstaklingi með menntun í kerfisfræði, 
rafeindavirkjun eða sambærilegu. Önnur menntun ásamt 
víðtækri starfsreynslu kemur einnig til álita.

Þekking og reynsla á Microsoft Windows stýrikerfi skilyrði. 

Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt og hafa góða 
þjónustulund.

TÖLVUDEILD 
STARFSMAÐUR Í

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2012.

Nánari upplýsingar veitir Linda Kristmannsdóttir
í tölvupósti linda@norvik.is eða í síma 458-1000 
 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Norvíkur, www.norvik.is

Starfsemi Norvikur hf. hófst árið 1962 

með stofnun BYKO hf. Nú starfrækir 

Norvik byggingavöruverslanir, timbur sölur, 

leigumarkaði og lagnadeildir BYKO ásamt 

verslunum ELKO, Intersport, Húsgagna-

hallarinnar, Nóatúns, Krónunnar, 11-11 

og Kjarvals.

Starfsmenn Norvikur samsteyp unnar 

eru nú um 3.000 og eru höfuðstöðvar 

hennar að Bíldshöfða 20, Reykjavík 

(á efstu hæð Húsgagnahallarinnar). 

Dótturfyrirtæki Norvikur hf. í Lettlandi 

eru BYKO-LAT og Vika wood, í Bretlandi 

eru Wayland Timber og Continental Wood 

Products.  Einnig er dótturfélag Norvikur, 

Norwood, með starfsemi í Rússlandi.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 11. febrúar 2012 

➜ Félagsvist
14.00 Félagsvist verður spiluð í Breið-
firðingabúð, Faxafeni 14. Allir velkomnir.
19.00 Bridge, Tvímenningur, verður spil-
aður í Breiðfirðingabúð Faxafeni 14. Allir 
velkomnir.

➜ Sýningar
15.00 Hjalti Parelius opnar sína fimmtu 
einkasýningu í Galleríi Fold við Rauðarár-
stíg.

17.00 Hulda Hlín Magnúsdóttir opnar 
sýningu í 7Factory Galleríi, Fiskislóð 31 
Reykjavík. Yfirskrift sýningarinnar er chro-
motion, eða lit-lifun.

➜ Íþróttir
12.45 Smárabíó sýnir viðureign 
Manchester United og Liverpool í ensku 
deildarkeppninni í fótbolta í beinni 
útsendingu í þrívídd.

➜ Uppákomur
10.00 Vetrarhátíð Reykjavíkur heldur 
áfram. Fjölbreytt og skemmtileg dagskrá í 

boði í allan dag. Sjá nánar á vetrarhatid.is.
13.00 Heimsdagur barna verður haldinn 
í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi og 
frístundamiðstöðinni Miðbergi. Þema 
dagsins að þessu sinni er Magnað 
myrkur. Börnum og fjölskyldum þeirra 
er boðið að taka þátt í fjölbreyttum 
listasmiðjum og njóta margs konar 
skemmtunar. Aðgangur er ókeypis og allir 
eru velkomnir.
14.00 Þjóðminjasafn Íslands býður 
gestum að koma með gamlar ljósmyndir í 
greiningu til sérfræðinga.

➜ Tónlist
13.00 Tónleikaröð Súfistans í Hafnarfirði 
heldur áfram með hljómsveitinni Gang 
Related.
21.00 Stórsveitin Valdimar stígur á 
stokk á Bar 11 í kvöld. DJ dúet Pink & 
Floyd mæta á svæðið að þeim loknum 
og halda stuðinu gangandi fram á nótt. 
Aðgangur er ókeypis.

21.00 Greifarnir spila á balli á skemmti-
staðnum Spot í Kópavogi. Öll bestu 
Greifalögin, gömul og ný, munu hljóma 
á þessum fyrstu tónleikum ársins hjá 
drengjunum.
22.00 Sigríður Thorlacius flytur frönsk 
dægurlög ásamt Ómari Guðjónssyni, 
Guðmundi Óskari Guðmundssyni og 

Magnúsi Tryggvasyni Eliassen á Græna 
Hattinum Akureyri. Upphitun verður í 
höndum Snorra Helgasonar og hljóm-
sveitar. Miðaverð er kr. 2.000.
23.00 Bragi Ragnarsson, Jón M. 
Einarsson og Hallgrímur Guðsteinsson 
halda tónleika á Ob-La-Dí, Frakkastíg 8. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000.

➜ Útivist
10.00 Hjólreiðaferð á vegum LHM 
verður farin frá Hlemmi og hjólað verður 
í 1-2 tíma um borgina. Allir velkomnir og 
þátttaka ókeypis. Nánari upplýsingar á 
LHM.is

Sunnudagur 12. febrúar 2012 

➜ Fundir
15.00 Skemmtifundur Félags harmo-
nikkuunnenda í Reykjavík verður haldinn 
í Iðnó. Gunnar Kvaran og hljómsveit 
kynna tónlist Everts Taube auk þess sem 
Ásta Soffía Þorgeirsdóttir, Flemming Viðar 
Valmundsson, hljómsveit FHUR og fleiri 
koma fram.

➜ Uppákomur
10.00 Vetrarhátíð Reykjavíkur lýkur í dag. 
Fjölbreytt og skemmtileg dagskrá í boði í 
allan dag. Sjá nánar á vetrarhatid.is.

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara í 
Reykjavík verður haldinn í félagsheimili 
þeirra, Stangarhyl 4. Danshljómsveitin 
Klassísk leikur létta danstónlist. Aðgangs-
eyrir er kr. 1.500 en kr. 1.300 fyrir félags-
menn FEB.

➜ Kvikmyndir

15.00 Stalker, ein af kvikmyndum hins 
fræga rússneska leikstjóra Tarkovskíjs, 
verður sýnd í MÍR Hverfisgötu 105. Mynd-
in er frá árinu 1979 og er með enskum 
texta. Aðgangur er ókeypis.

22.00 Vikurlegt þynnkubíó á skemmti-
staðnum Prikinu. Aðgangur ókeypis og 
popp í boði.

➜ Tónlist
16.00 Svavar Knútur 
og Kristjana Stefáns 
halds uppi stemningu 
á Vetrartónleikaröð 
í Merkigili, heimili 
söngvaskáldanna Uni 
og Jóns Tryggva á Eyr-
arbakka. Aðgangur 
er ókeypis en 
frjáls fram-
lög eru vel 
þegin.

➜ Leiðsögn
14.00 Halldór B. Runólfsson verður 
með leiðsögn um sýningarnar Þá og 
nú og Í afbyggingi sem standa yfir í 
Listasafni Íslands við Fríkirkjuveg.

➜ Listamannaspjall
15.00 Listamannaspjall verður um sýn-
ingu Söru og Svanhildar Vilbergsdætra, 
Systrasögur: Tvíhent á striga, í listasafni 
ASÍ. Villi Valli og Rúnar Vilbergsson leika 
á harmonikku og fagott.
15.00 Mynlistarmaðurinn Einar 
Garibaldi Eiríksson mun taka þátt í 
spjalli um Jóhannes 
S. Kjarval á 
Kjarvalsstöðum. 
Nú stendur yfir 
sýning á helstu 
lykilverkum 
Kjarvals í austursal 
Kjarvalsstaða og er 
spjallið í tengslum 
við það.
Upplýsingar 
um viðburði 
sendist á hvar@
frettabladid.is

 

Listaháskóli Íslands auglýsir eftir umsóknum um starf
deildarforseta hönnunar- og arkitektúrdeildar. Umsækjandi 
skal vera hönnuður eða arkitekt með mikilsverða reynslu
í atvinnuumhverfi sinnar greinar. Það skilyrði er sett að 
umsækjandi hafi meistaragráðu eða sambærilega
háskólagráðu í greininni. 

Deildarforseti fer með yfirstjórn deildarinnar og er í forystu fyrir 
starfsemi hennar bæði innávið og útávið. Hann leiðir stefnumótun 
fyrir deildina, ræktar samstarf kennara og sérfræðinga, byggir upp 
brýr til atvinnulífs og annarra háskóla, er fulltrúi skólans í alþjóðlegu 
samstarfi á sviði hönnunar og arkitektúrs, og ber ábyrgð á gerð 
fjárhagsáætlunar og annarra áætlana sem varða deildina sérstak-
lega. 

Jafnframt er til þess ætlast að deildarforseti taki  þátt í almennri 
umræðu um hönnun og arkitektúr, jafnt innan skólans sem utan,
og láti að sér kveða á opinberum vettvangi um málefni þessara 
greina. Deildarforseti situr í framkvæmdaráði skólans og fagráði,
og sinnir trúnaðarstörfum fyrir skólann í heild sem rektor kann
að fela honum. 

Umsóknir skulu merktar viðkomandi starfi og sendar rektor
Hjálmari H. Ragnarssyni, Listaháskóla Íslands, Þverholti 11, 
105 Reykjavík, eigi síðar en mánudaginn 5. mars
næstkomandi.  

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu skólans lhi.is

Listaháskóli Íslands auglýsir eftir 
umsóknum um starf deildarforseta
hönnunar- og arkitektúrdeildar

LA BOHÈME
GIACOMO PUCCINI

HULDA BJÖRK GARÐARSDÓTTIR · GISSUR PÁLL GISSURARSON  / ÞÓRA EINARSDÓTTIR · GARÐAR THÓR CORTES
ÁGÚST ÓLAFSSON · HRÓLFUR SÆMUNDSSON · JÓHANN SMÁRI SÆVARSSON

HERDÍS ANNA JÓNASDÓTTIR · BERGÞÓR PÁLSSON

HLJÓMSVEITARSTJÓRI: DANÍEL BJARNASON · LEIKSTJÓRI: JAMIE HAYES 
LEIKMYND: WILL BOWEN · BÚNINGAR: FILIPPÍA ELÍSDÓTTIR · LÝSING: BJÖRN BERGSTEINN GUÐMUNDSSON

FÖSTUDAGINN 16. MARS KL. 20 - FRUMSÝNING
LAUGARDAGINN 17. MARS KL. 20 - 2. SÝNING
LAUGARDAGINN 31. MARS KL. 20 - 3. SÝNING
SUNNUDAGINN 1. APRÍL KL. 20 - 4. SÝNING
LAUGARDAGINN 14. APRÍL KL. 20 - 5. SÝNING
FÖSTUDAGINN 20. APRÍL KL. 20 - LOKASÝNING

MIÐASALA Í HÖRPU OG Á WWW.HARPA.IS

LEIKHÚSUPPLIFUN
FYRIR BÖRN FRÁ 4 ÁRA ALDRI

Miðapantanir: midi.is og 
Norræna húsið s: 551 7030 
Nánari upplýsingar á tiufingur.is

Sýningar um helgina!
Laugardag kl. 15.00 uppselt
Sunnudag kl. 12.00 aukasýning
Sunnudag kl. 15.00 uppselt

LEIKHÚSIÐ 
10 FINGUR

Sýnt í Norræna húsinu í febrúar
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folk@frettabladid.is

? Kærastan mín vill alltaf 
vakna á næturnar til að 

stunda kynlíf – hún er aldrei 
til í tuskið ÁÐUR en við förum 
að sofa. Er asnalegt að ég vilji 
frekar gera það á kvöldin? Eru 
konur kannski þannig gerðar að 
þær njóta kynlífs betur um miðja 
nótt?

SVAR: Konur eru ekki sér þjóð-
flokkur sem stundar bara kynlíf 
á ákveðnum tímum dags. Engir 
tveir einstaklingar eru eins og á 
það einnig við um konur. Þín kona 
nýtur kannski kynlífs betur eftir 
að hafa sofið í sig smá orku. Þá 
hafa mörg „kvennablöð“ oft ráð-
lagt konum að karlar elski að láta 
vekja sig um miðja nótt í villt-
um kynlífsleik. Kannski finnst 
konunni þinni þessi tími einfald-
lega hentugastur eða kannski er 
hún að fara eftir afleitum ráðum 
tímarits. Hvort heldur, ef þessi 
tími hentar þér ekki þá verður þú 

að segja það við hana og þið að 
sammælast um tíma sem hentar 
ykkur báðum. Það gengur ekki 
að annað hvort ykkar sé hálf-
sofandi á meðan á samförum 
stendur. Kannski þarf konan þín 
að fara fyrr upp í rúm, ná að sofa 
smá áður en þú kemur upp í og þá 
eru þið bæði til í tuskið á sama 
tíma. Eða þið gætu prufað kyn-
líf um miðjan dag. Ef þú vilt að 
þetta breytist þá verður þú að 
tala við hana. En svo velti ég því 
fyrir mér, vill hún kannski hafa 
þig sofandi á meðan á samförum 
stendur? Ef svo er þá erum við 
komin út í allt aðra sálma.

Vakinn af kærustunni 
til að stunda kynlíf 

FÓLK ER MISJAFNT Sumir vilja stunda kynlíf á næturnar, aðrir á kvöldin og enn aðrir 
um hábjartan dag.

KYNLÍF: ÞARFTU HJÁLP?
Sendu Siggu Dögg póst og 
segðu henni frá vandamáli 
úr bólinu. Lausnin gæti 
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

Skeggjaðir menn hafa lent í 
vandræðum með snertiskjá-
símana sína sem lýsir sér 
þannig að skeggið skellir á 
viðmælendur. Fyrir suma 
ætti að vera einfalt mál að 
leysa vandann.

TÆKNI Alskegg er í tísku hjá karl-
mönnum víða um heim og þá sér-
staklega í Reykjavík. Skeggið hefur 
ýmsa kosti, eins og Fréttablaðið 
greindi frá á dögunum, en skegg-
sérfræðingurinn Stjúri, sem rekur 
rakarastofu í Herrafataverslun 
Kormáks og Skjaldar, segir það 
meðal annars veita góða vörn fyrir 
bæði hita og kulda. Ókostirnir eru 
líka til staðar og einn af þeim ein-
skorðast við menn sem nota síma 
með snertiskjá og þá sérstaklega 
Nokia N8.

Þeir sem eru með þykkt alskegg 
hafa lent í því að skjárinn nemi 
skeggið á meðan á samtali stendur 
með þeim afleiðingum að síminn 
skelli á eða setji viðmælandann á 
bið. Vandamálið má þó leysa á ein-
faldan hátt með því að hala niður 
Symbian Belle-uppfærslunni á 
heimasíðu Nokia.

Þorsteinn Þorsteinsson, vöru-
stjóri farsíma hjá Hátækni, segir 
að vandinn hafi legið í skynjara í 
skjánum, en að það sé nú úr sög-
unni. „Það er búið að laga þetta 
vandamál með uppfærslum, en þeir 
sem voru með mikið skegg lentu 
frekar í þessu en hinir,“ segir hann. 

Ókostirnir við alskeggið eru 
nokkrir í viðbót, eins og Stjúri 
kom að á dögunum. „Marga klæj-
ar undan skegginu í fyrstu,“ segir 
hann. „Svo eiga matarleifar til að 
festast í því, en maður verður að 
vera duglegur að þrífa sig og forð-
ast að borða eins og dýr.“ Þessi 
vandamál verða ekki leyst með 
hugbúnaðaruppfærslu.

 atlifannar@frettabladid.is

Uppfærsla gerir út um 
símavandamál skeggjaðra

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gildir eingöngu þegar forráðamaður kaupir máltíð. 1 máltíð á barn af barnamatseðli. Gildir eingöngu í sal.

■ Til að sækja Symbian Belle í Nokia N8-símann þinn þarftu að vera með 
Nokia PC Suite-hugbúnaðinn settan upp í tölvunni þinni.

■ Það á að vera nóg að tengja símann við tölvuna og opna Nokia PC Suite. 
Þannig ættirðu að finna nýjustu uppfærsluna sem ætti að gera út um 
skeggvandamálið.

UPPFÆRÐU SÍMANN ÞINN

NÝR KINDLE  Bókarisinn Amazon.com kynnir á næstunni tvær nýjar 
útgáfur af Kindle-lestölvunni sinni, sem hefur slegið í gegn víða um heim. 
Nýju útgáfurnar verða með sjö og níu tommu skjá. Kindle hefur hingað til 
verið fáanleg með sex tommu skjá.lifsstill@frettabladid.is
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11. febrúar 2012  LAUGARDAGUR60

Reykjavík Fashion Festival hélt 
á dögunum opið hús til að leita að 
fyrirsætum til að taka þátt í tísku-
veislunni. Strákar jafnt sem stelp-
ur mættu í þeirri von um að fá að 
ganga tískupalla á hátíðinni sem 
fer fram í lok mars. Arnar Gauti 
Sverrisson, framkvæmdastjóri 
Reykjavík Fashion Academy, Ásta 
Kristjánsdóttir og Ellen Loftsdóttir, 
stílisti RFF, leiðbeindu krökkunum 
sem mættu. Fjörutíu fyrirsætur 
verða svo valdar til að sýna á RFF 
og fara þær í strangar æfingabúðir. 
Mikill hamagangur var á svæðinu 
þegar ljósmyndari Fréttablaðsins 
mætti á svæðið. 

Upprennandi fyrirsætur freista gæfunnar
MÆLINGAR Í GANGI Ásta Kristjánsdóttir var með málbandið á lofti.

folk@frettabladid.is

FYLGJAST MEÐ Arnar Gauti og Ásta fylgjast spennt 
með. 

LEGGUR LÍNURNAR Þessi strákur tók á móti leiðbeiningum frá Arnari 
Gauta. 

„LABBAÐU Í ÞESSA ÁTT“ Arnar Gauti bendir í 
átt að myndavélinni en allir sem sóttu um voru 
myndaðir. 

BROSMILD Það er lykilatriði að brosa við mynda-
tökuna. 

BEIN Í BAKI Hér sést ein stúlkan ganga fyrir framan myndavélina í 
þeirri von um að fá að taka þátt í RFF.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÁR  fyllir leikkonan Jennifer Aniston. Hún mun eflaust 
halda upp á daginn með kærasta sínum Justin Theroux. 43
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Nýverið sendi tónlistarmaðurinn 
Úlfur frá sér myndband við lagið 
Black Shore sem er að finna á 
plötu hans, White Mountain, sem 
kemur út hjá Kimi Records í lok 
mars. Áður kemur hún út hjá jap-
anska útgáfufélaginu AfterHours. 

Máni Sigfússon leikstýrði 
myndbandinu sem hefur fengið 
mikla athygli frá frumsýningu og 
hafa rúmlega 33 þúsund manns 
borið það augum á Vimeo.com.

Úlfur, sem kallaði sig áður 
Klive, hefur spilað með Swords of 
Chaos og verið bassaleikari í tón-
leikahljómsveit Jónsa. 

Black Shore 
vekur athygli

ÚR NÝJU MYNDBANDI Nýtt myndband 
Úlfs við lagið Black Shore hefur vakið 
athygli.

Naomi Watts mun leika Díönu 
prinsessu í nýrri mynd sem talið 
er að fjalli um samband hennar 
við hjartalækninn Hasnat Khan. 
Þau áttu í leynilegu ástarsam-
bandi sem hófst árið 1995 en lauk 
nokkrum mánuðum fyrir dauða 
hennar 1997.

Myndin nefnist Caught in 
Flight og leikstjóri verður Oliver 
Hirschbiegel sem vakti mikla 
athygli fyrir myndina Downfall. 
Hann segir Watts framúrskar-
andi leikkonu sem hafi yfir að 
ráða þeirri hlýju og manngæsku 
sem þarf til að leika Díönu. Watts 
sást síðast í myndinni J. Edgar 
þar sem hún lék á móti Leonardo 
DiCaprio.

Naomi Watts 
sem Díana

LEIKUR DÍÖNU Naomi Watts leikur 
Díönu prinsessu í nýrri mynd.

Bandarísku sjónvarpsþættirnir 
House ljúka göngu sinni í Banda-
ríkjunum í apríl þegar sýningum 
lýkur á áttundu þáttaröðinni. 
Framleiðendurnir, þar á meðal 
aðalleikarinn Hugh Laurie, sögðu 
að ákvörðunin hefði verið sárs-
aukafull en tími væri kominn að 
binda enda á þættina.

Laurie leikur Gregory House, 
snjallan lækni sem virðist eiga 
erfitt með að læra almenna 
mannasiði. Þættirnir hafa hlotið 
yfir fjörutíu verðlaun síðan þeir 
hófu göngu sína, þar á meðal 
Emmy- og Golden Globe-verð-
laun.

House hættir 
göngu sinni

KVEÐJUSTUND Áttundu og síðustu 
þáttaröðinni af House lýkur í apríl.

Sir Elton John og maðurinn hans, 
David Furnish, hafa hitt ráðgjafa 
vegna uppeldis sonar þeirra, Zach-
ary. Þeir óttast að hann verði litinn 
hornauga þegar hann vex úr grasi.

Zachary kom í heiminn á jóla-
dag 2010. „Við ætlum að ala hann 
upp þannig að hann verði stolt-
ur af því hver hann er og skilji 
að hann varð til upp úr ást okkar 
beggja,“ sagði Furnish við tíma-
ritið Attitude. „Hann á eftir að fá 
mikla athygli og hugsanlega verð-
ur hann litinn tvöfalt meira horn-
auga bæði vegna þess að foreldrar 
hans eru mjög frægir og að hann 
á tvo pabba.“

Elton John, sem er 64 ára, segir 
að það hafi verið ótrúleg upplif-
un að eignast barn, sérstaklega 
vegna þess að hann bjóst ekki við 
því að eignast fjölskyldu. „Árið 
okkar með honum hefur verið frá-
bært. Ég get ekki lýst því hversu 
gott þetta ár hefur verið og hversu 
mikla ánægju hann hefur fært 
okkur,“ sagði tónlistarmaðurinn 
um Zachary.

„Mér líður ekki eins og 65 ára 
manni, sem ég verð á næsta ári. 
Núna þegar ég hef eignast barn 
hef ég svo mikið meira að gera. 
Mig langar að sjá svo margt verða 
að veruleika áður en ég dey.“ 

Hitta ráðgjafa vegna sonarins

HITTA RÁÐGJAFA Elton John og David 
Furnish hafa hitt ráðgjafa vegna upp-
eldis sonar þeirra, Zachary.

... og náðu tökum á mataræðinu

Í þessari bók er kynnt aðferð við að 
ná stjórn á matarvenjum sínum sem 

höfundurinn hefur þróað 
á síðastliðnum 15–20 árum. 

Aðferðin hefur verið nefnd 
„þjálfun svengdarvitundar“ 

og byggir á hugrænni 
atferlismeðferð.

Aðferðin er notuð á næringar- 
og offitusviði Reykjalundar, 
á Landspítalanum og víðar í 
íslenska heilbrigðiskerfinu.

Reynslan hefur sýnt að 
þjálfun svengdarvitundar  

gagnast vel þeim sem 
glíma við offitu og 

hvers kyns átraskanir.

Umsagnir um bókina:

Í offitumeðferðinni á Reykjalundi höfum við notað þjálfun svengdarvitundar í nokkur ár. Hún hefur 
gefist mjög vel og hjálpað fjölmörgum að skilja mun á svengd og löngun í mat og  auðveldað þeim að 

hafa stjórn á stærð máltíða. Það hefur aftur auðveldað  þeim að ná tökum á „eðlilegri“ næringu. 
Við sjáum þjálfun svengdarvitundar því sem mjög gott hjálpartæki í meðferð offitu.

Ludvig Guðmundsson, yfirlæknir næringar- og offitusviðs Reykjalundar

Neyslusamfélagið léttir okkur ekki ævinlega lífið. Knúið áfram af æ meiri framleiðslu, sölu og 
neyslu á alls kyns varningi, hvetur það leynt og ljóst til ofneyslu og sóunar. Öll ofgnóttin verður hvað 

sýnilegust og afdrifaríkust þegar neysluvaran er matur eða drykkur. Afleiðingarnar eru 
aukin líkamsþyngd milljóna manna um víða veröld. Við þurfum að læra að borða, drekka og 

velja rétt og hlusta á líkamann. Þessi bók kennir einmitt það.
Dr. Laufey Steingrímsdóttir, næringarfræðingur og prófessor við H.Í.

Við þjálfun svengdarvitundar er áhersla lögð á að velja mat af kostgæfni, fylgjast með áti á 
meðan því stendur, hætta að borða hóflega saddur og meta líðan að máltíð lokinni. 

Þetta er gagnreynd meðferð, sem kennir að þekkja sitt magamál. Þýðendum hefur 
tekist vel að þýða bókina, sem á erindi við hina fjölmörgu, sem eiga við ofþyngd að stríða.

Dr. Eiríkur Örn Arnarson, prófessor í sálfræði við H.Í.

SKRUDDA
www.skrudda.is

2 fyrir 1
af lambasamlokum

í febrúar.

Nýbýlavegi 32    www.supersub.is
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Tískuvikan í New York var á sett með pompi og prakt á fimmtudaginn þar sem fata-
hönnuðurinn Nicholas K reið á vaðið. Tískuunnendur flykkjast nú til borgarinnar og vart 
verður þverfótað fyrir smart klæddum tískubloggurum, hönnuðum og fjölmiðlafólki með 
myndavélarnar á lofti. Litríkir hælaskór, pelsar og sólgleraugu einkenna götutísku borg-
arinnar en tískuvikan í New York er aðeins byrjunin á tískuveislunni sem heldur áfram út 
mánuðinn í London, Mílanó og loks París. 

FEGURÐ UMFRAM
ÞÆGINDI Í NEW YORK

Á LEIÐ INN Þessi var mynduð á leið 
sinni inn í Lincoln Center þar sem 
margar sýningar fara fram. 
 NORDICPHOTOS/AFP

LITADÝRÐ Litríkir skór eru fylgihluturinn 
í ár. 

BLOGGARAR Þeir skipta eflaust hundr-
uðum tískubloggararnir sem keppast 
við að mynda flottasta klæðaburðinn á 
gestum tískuvikunnar. 

ATHYGLI Þessi unga dama var stöðvuð á ferð 
sinni til að fá mynd af klæðaburði hennar en 
þetta er algeng sjón á tískuvikunum. 

PÓSAÐ Hér má sjá tískubloggarann vinsæla Bryan Boy í stórum pels að 
pósa fyrir myndavélarnar. 

HÁIR HÆLAR Fegurð umfram þægindi 
eru án efa lykilorð gesta tískuvikunnar. 

NEONLITIR Gult pils og munstraðar 
buxur. 

Hljómsveitin Marconi Union vann með hópi þerapista við að 
búa til afslappandi lag sem hægir á öndun og starfsemi heilans.

Lagið heitir Weightless og var spilað fyrir fjörutíu 
konur sem hluti af rannsókn á vegum snyrtifyrirtæk-
isins Radox. Kom í ljós að það var meira afslapp-
andi en lög með Enyu, Mozart og Coldplay. Sam-
kvæmt The Daily Telegraph sögðu rúmlega 65% 
kvennanna að lagið hefði dregið úr streitu.

Lys Cooper, stofnandi bresku hljóðmeðferðar-
stofnunarinnar, sagði að lagið notaðist við mörg 
tónlistarmeðul sem hafi áður verið notuð með 
góðum árangri. „Með því að blanda þessum með-
ulum saman hefur Marconi Union tekist að 
búa til hið fullkomna afslöppunarlag. Sam-
kvæmt rannsókninni er þetta mest afslapp-
andi lag í heimi.“

Mest afslappandi 
lag allra tíma

TÍU MEST AFSLAPPANDI 
LÖGIN:
1. Marconi Union – Weightless 
2. Airstream – Electra 
3. DJ Shah – Mellomaniac 
4. Enya – Watermark 
5. Coldplay – Strawberry Swing 
6. Barcelona – Please Don‘t Go 
7. All Saints – Pure Shores 
8. Adele - Someone Like You 
9. Mozart - Canzonetta Sull‘aria 

10. Cafe Del Mar - We Can Fly

Laaaaaaaaaangbestar?

Mörgum finnst Superfries vera laaaangbestu 
frönskurnar og þær eru nú betri en nokkru sinni 
áður. Sérvaldar kartöflur, steiktar í repjuolíu og 
kryddaðar með sjávarsalti. Prófaðu núna!
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Maður sem var dæmdur fyrir að 
hafa setið um söngkonuna Ma d-
onnu og hótað að stinga hana með 
hnífi slapp af heimili fyrir geð-
fatlaða í Kaliforníu fyrir skömmu 
og er leitað af lögreglunni.

Maðurinn er 54 ára og hefur 
afplánað tíu ára fangelsisdóm 
fyrir að hóta Madonnu. Hann elti 
hana á röndum víðs vegar um 
Kaliforníu snemma á tíunda ára-
tugnum og hótaði að meiða hana 
vildi hún ekki giftast honum. 
Madonna bar fyrir rétti að hann 
hefði klifrað yfir grindverk við 
heimili hennar og hefði það vald-
ið martröðum hjá henni.

Eltihrellir 
gengur laus

MADONNA Eltihrellir Madonnu gengur 
laus um þessar mundir.

Netheimar hafa logað að undan-
förnu eftir að fatahönnuðurinn 
Karl Lagerfeld tjáði sig um líkams-
vöxt söngkonunnar Adele í viðtali 
við blaðið Metro. Adele hefur nú 
svarað ummælum Karls um að hún 
væri of feit og segist vera stolt af 
vaxtarlagi sínu.

Í viðtali við tímaritið People 
segir söngkonan að hún myndi ekki 
vilja líta út eins og ein af fyrirsæt-
um fatahönnuðarins þar sem henni 
þyki þær of grannar. Hún telur sig 
vera fulltrúa meirihluta kvenna nú 
til dags, bæði í útliti og framkomu, 
en sé vissulega meðvituð um eigin 
sjálfsmynd eins og flestir. Eftir að 
hafa fylgst með fólki eyða lífi sínu 

í að óska þess að það liti öðruvísi 
út hefur Adele kosið að forðist slíkt 
fólk og elska sjálfa sig eins og hún 
er. Gott hjá henni!

Stolt af línunum

ELSKAR SJÁLFA SIG Adele segist ekki 
vilja líta út eins og fyrirsætur Karls 
Lagerfeld.

– Lifið heil

www.lyfja.is
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Fyrir þig 
í LyfjuD-3 vítamín er 

nauðsynlegt fyrir alla
– börn, konur og karla. 

Móðir Kona Meyja - Laugarvegi 86 - 571-0003 - www.mkm.is

VIÐ HÖFUM OPNAÐ NÝJA OG 

GLÆSILEGA VERSLUN FYRIR 

VERÐANDI OG NÝBAKAÐAR MÆÐUR.

30% AF ÖLLUM VÖRUM, AÐEINS Í DAG.

Meðgöngu- og brjóstagjafafatnaður í miklu úrvali.

Komið í dag og takið þátt í gleðinni. 

Frábær opnunartilboð  og léttar veitingar í boði.

Kápur - buxur - kjólar - bolir- sokkabuxur  

nærföt og margt fleira.

Næg bílastæði í bílastæðahúsi!

Fósturlandsins Freyja, 
Fagra Vanadís, 
móðir, kona, meyja, 
meðtak lof og prís!

Fósturlandsins Freyja, 
Fagra Vanadís, 

móðir, kona, meyja, 
meðtak lof og prís!

Samband George Clooney og 
kærustu hans, leikkonunar og 
fyrirsætunnar Stacy Keibler, 
virðist enn blómstra. Þau sáust 
yfirgefa ítalska veitingastað-
inn Dan Tana í Los Angeles á 
fimmtudagskvöldið, og virkuðu 
þau afslöppuð og hamingjusöm.

Slúðurdálkar vestanhafs hafa 
mikið spáð í sambandið og hvort 
það sé raunverulegt eður ei. Marg-
ir telja það vera sett á svið í þeim 
tilgangi að auka líkur Clooney á 
Óskarsverðlaununum eftirsóttu 
nú í lok mánaðar og að það muni 
ekki endast nema rétt fram yfir 
Óskarsverðlaunahátíðina.

Clooney er sagður hafa sagt við 
vin sinn að Keibler væri allt það 
sem maður gæti óskað sér í konu, 
en að hann væri þó tilbúinn til að 
halda áfram og leita á ný mið. 

Bara plat?

ENN SAMAN Því er haldið fram að sam-
band George Clooney og Stacy Keibler 
sé sett á svið.
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Bíó ★★ ★★★

A Dangerous Method
Leikstjórn: David Cronenberg

Leikarar: Michael Fassbender, Viggo Mortensen, Keira Knightley, 
Vincent Cassel, Sarah Gadon

Cronenberg í krísu?
Árið 1904 fær geðlæknirinn Carl Jung hina ungu Sabinu Spielrein til með-
ferðar, en hún þjáist af alvarlegri geðveiki. Eftir langa meðferð, sem fram-
kvæmd er með aðstoð frá sjálfum Sigmund Freud, sýnir stúlkan batamerki 
og nær að stunda læknanám sitt af kappi. Meðan á því stendur á hún í 
kynferðissambandi við Jung, sem sjálfur er ráðsettur fjölskyldufaðir.

Kanadíski leikstjórinn David Cronenberg hefur í seinni tíð færst nær 
„venjulegri“ kvikmyndagerð, en á fyrri hluta ferils síns sendi hann frá sér 
margar stórskrýtnar en virkilega áhugaverðar myndir. Óvenjuleg kynhegðun 
hefur margsinnis verið umfjöllunarefni hans og má því ætla að hann hafi 
fyrir löngu hlaupið af sér perrahornin. Af þeim sökum staldrar hann stutt við 
í sjálfum kynlífsatriðunum og gefur þess í stað samtölunum stærra hlutverk.

Leikhópurinn er ágætur. Viggo Mortensen er þrælfínn sem Freud, Keira 
Knightley kemur á óvart í erfiðu hlutverki og dansar skemmtilega á gráa 
svæðinu milli leiks og ofleiks, en Fassbender, sem mestur þungi hvílir á, er 
því miður veiki hlekkurinn. Hann er ekki ósannfærandi en á köflum er eitt-
hvað pínulítið rembingslegt við taktana í honum.

A Dangerous Method er forvitnileg en frásagnargleðinni er ábótavant. 
Cronenberg var frábær leikstjóri og hefði hann gert myndina fyrir 15 árum 
hefði hún verið mun groddalegri, en um leið hefði hún líklega verið meira 
spennandi og listrænt ögrandi. Að þessu sinni vantar einhvern herslumun.

 Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Sæmileg mynd frá leikstjóra sem hefur þó oft gert betur.

EKKI NÓGU GÓÐ Keira Knightley er glæsileg, en A Dangerous Method er ekki 
nógu góð mynd.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

LAUGARDAGUR: A DANGEROUS METHOD 18:00, 20:00, 22:00  FRÖNSK 
HÁTÍÐ: STRÍÐSYFIRLÝSING 20:00  FRÖNSK HÁTÍÐ: ÖLD MYRKURSINS 
22:00  FRÖNSK HÁTÍÐ: SAMAN ER EINUM OF 18:00  EDDA 2012: 
Á ANNAN VEG 18:00  EDDA 2012: JÓN OG SÉRA JÓN 20:00  EDDA 
2012: BORGRÍKI 22:00  MIDNIGHT IN PARIS 22:00  MY WEEK WITH 
MARILYN 20:00 SUNNUDAGUR: A DANGEROUS METHOD 18:00, 20:00, 
22:00  FRÖNSK HÁTÍÐ: STRÍÐSYFIRLÝSING 22:00  FRÖNSK HÁTÍÐ: ÖLD 
MYRKURSINS 18:00  FRÖNSK HÁTÍÐ: BARNSFAÐIRINN 18:00  EDDA 
2012: ANDLIT NORÐURSINS 18:00  EDDA 2012: ELDFJALL 22:00  EDDA 
2012: STUTTMYNDIR EDDU 20:00  MIDNIGHT IN PARIS 20:00  MY WEEK 
WITH MARILYN 20:00  VETRARHÁTÍÐ: PARTIR 22:00       

 FRÁ MEISTARA 
DAVID CRONENBERG 
A DANGEROUS 

METHOD

NÍU MYNDIR
AF FRÖNSKU
HÁTÍÐINNI

HALDA ÁFRAM
HJÁ OKKUR!

EDDA 2012:
BÍÓMYNDIR
HEIMILDA-

MYNDIR OG
STUTTMYNDIR

TILNEFNDAR
TIL EDDU-

VERÐLAUNA

MY
WEEK
WITH
MARILYN
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MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ
SÝND MEÐ ÍSLENSKUM TEXTA

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

T I L B O Ð S B Í Ó
LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR

ALVIN OG ÍKORNARNIR 3  KL. 1 LAU OG SUN  L
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D     KL. 1 LAU OG SUN L 
STAR WARS EP1 3D        KL. 1 SUNNUDAG 10  
CHRONICLE                     KL. 1 SUNNUDAG  12

SKRÍMSLI Í PARÍS 3D    KL. 3.30 LAU OG SUN L 
STAR WARS EP1 3D        KL. 3 LAU OG SUN 10 
THE DESCENDANTS        KL. 3  LAU OG SUN  L
LISTAMAÐURINN           KL. 4 LAU OG SUN L

ÍSLENSKUR TEXTI

t.v. kvikmyndir.is

����

FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

MÖGNUÐ SPENNUMYND!

HEIMSFRUMSÝNING

STÓRSKEMMTILEG MYND MEÐ 
KATHERINE HEIGL Í AÐALHLUTVERKI

BYGGÐ Á 
METSÖLU
BÓKUNUM 
UM STEPHANIE 
PLUM

empire

Roger Ebert

�����

�����

variety
�����

variety

boxoffice magazine
�����

boxoffice magazine

hollywood reporter
�����

ENGIN MYND HLAUT JAFNMARGAR ÓSKARSVERÐLAUNATILNEFNINGAR Í ÁR

ÁLFABAKKA

16

10

10

12

12

12

12

V I P

EGILSHÖLL
12

12

12

12

L

L

L

L

L

L

L

L

L

16

L

L

L

L
KRINGLUNNI

HUGO kl. 3 - 5:20 - 8 2D
HUGO ótextuð kl. 10:40 3D
MAN ON A LEDGE kl. 5:40 - 8 2D
ONE FOR THE MONEY kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
PRÚÐULEIKARARNIR m/ens tali kl. 3 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl tali kl. 3:30 2D
WAR HORSE kl. 10:20 2D
FJÖRFISKARNIR m/ísl tali kl. 3:30 2D
PRÚÐULEIKARARNIR m/ens tali kl. 5:40 2D
UNDERWORLD: AWAKENING kl. 8 - 10:10 2D

16

10

10

10

12

12

12

12

12

12

L

L

L

KEFLAVÍK

HUGO með texta kl. 5 2D
HUGO Ótextuð kl. 8 3D
SAFE HOUSE kl. 10:30 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 10:10 2D
THE MUPPETS MOVIE kl. 2 2D
PUSS IN BOOTS m/ísl.tali kl. 2 - 6 2D
50/50 kl. 8 2D
FJÖRFISKARNIR m/ísl.tali kl. 4 2D

12

12

16

SELFOSS

L

L

L

CONTRABAND kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
THE HELP kl. 5 2D
WAR HORSE kl. 8 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 kl. 10:40 2D
PUSS IN BOOTS M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 2D
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali kl. 2 2D

10

10

12

12

12

L

L

AKUREYRI

HUGO með ísl texta í 2D kl.   1:30 - 3:40 2D
HUGO textalaus í 3D kl.   5:50 - 8 3D
ONE FOR THE MONEY kl.   10:20 2D
PRÚÐULEIKARARNIR enskt tal ísl texti kl.   1:30 - 5:50 2D
FJÖRFISKARNIR kl. 3:40 2D
WAR HORSE kl. 8 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 10:30 2D

HUGO Með texta                     kl. 2 - 3 - 5:20 - 8 - 10:40 2D
HUGO Luxus VIP kl. 3 - 5:20 - 8 - 10:40 2D
HUGO Ótextuð kl. 8 - 10:40 3D
ONE FOR THE MONEY kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
MAN ON A LEDGE kl. 10:40 2D
CONTRABAND kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 1 - 3:20 - 5:40 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 8 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 kl. 5:30 2D
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 2D
HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 1 2D GOTTERDAMMERUNG Ópera í Beini útsendingu Laugardagur kl. 5 

SHAME kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
WAR HORSE kl. 8 (sýnd sunnud. kl. 2 - 8) 2D
ONE FOR THE MONEY sýnd sunnud. kl. 10:50 2D
J. EDGAR sýnd sunnud. kl. 8 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 10:45 2D
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 2 - 3:30 (sýnd sunnud kl. 2 - 4) 2D
THE HELP kl. 5 2D
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali kl. 1:30 (sýnd sunnud. Kl. 2) 2D

SAFE HOUSE 5.45, 8, 10.20
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D 2(950 kr), 4 ISL TAL
SKRÍMSLI Í PARÍS 2D 2(750 kr), 4 ISL TAL
CHRONICLE 8
THE GREY 8, 10.25
CONTRABAND 5.50, 10
THE IRON LADY 5.50
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3 2(750 kr), 4 ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

H.S.K. - MBL

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%

Mickey Rourke og Kim Basinger 
ætla að leiða hesta sína saman 
á ný í pólitísku dramamyndinni 
Black November. Þau hafa áður 
leikið hvort á móti öðru á hvíta 
tjaldinu í hinni erótísku Níu og 
hálfri viku frá árinu 1986. Þau 
léku einnig bæði í The Informers 
sem kom út fyrir fimm árum en 
ekki hvort á móti öðru.  

Black November byggir á 
sannri sögu og gerist í Nígeríu. 
Leikstjórinn er einmitt nígerísk-
ur og heitir Jeta Amata og mynd-
in er væntanleg í bíó vestanhafs 
síðar á þessu ári. 

Endurnýja 
kynni sín

SAMAN Á NÝ Mickey Rourke og Kim 
Basinger leiða saman hesta sína á nýjan 
leik.

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%NÁNAR Á MIÐI.ISGLERAUGU SELD SÉR 5%
SAFE HOUSE  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
STAR WARS EPISODE 1 3D ÓTEXTUÐ  KL. 3 (TILB) 6 - 9  10
THE DESCENDANTS  KL. 3 (TILB) 5.30 - 8 - 10.30 L
LISTAMAÐURINN  KL. 4 (TILB) 6 - 8 - 10  L
DESCENDANTS  KL. 3 (TILB) L

MAN UTD VS LIVERPOOL 3D  KL. 12.45 LAU L
SAFE HOUSE  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
SAFE HOUSE LÚXUS  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D  KL. 1 (TILB) - 3.20  L
STAR WARS EPISODE 1 3D ÓTEXT.   KL. 1 *(TILB SUN) 3*LAU - 8 - 10.45  10
STAR WARS 3D LÚXUS  KL. 2  10
CHRONICLE         KL.  1 *(TILB. SUN) 3.30 LAU - 3* SUN 6 - 8 - 10  12
THE GREY  KL. 10.30  16
CONTRABAND  KL. 5.30 - 8  16
THE DESCENDANTS  KL. 3*SUN - 5.30  L
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3  KL. 1 (TILB) - 3.20  L

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

H.V.A. FRÉTTABLAÐIÐ

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D  KL. 2 (TILBOÐ) - 3.50  L
SAFE HOUSE  KL. 8 - 10.10 16
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3  KL. 2 (TILBOÐ) - 4  L
STAR WARS EP 1 3D ÓTEXT. KL. 5.40 10 THE GREY     KL. 10 16 
CONTRABAND             KL. 6      16 CHRONICLE  KL. 8  12

FRÉTTABLAÐIÐ

SÉÐ OG HEYRT/
KVIKMYNDIR.IS

ÞRÆLMÖGNUÐ SPENNUMYND!
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sport@frettabladid.is

KEFLAVÍK  ætlar ekki að áfrýja niðurstöðu aga- og úrskurðarnefnd KKÍ um að úrslit leiks Njarðvíkur og Keflavíkur í 8-liða 
úrslitum Powerade-bikars kvenna í körfubolta skuli standa en Keflavík kærði framkvæmd leiksins sem Njarðvík vann í framlengingu. 

Mótanefnd KKÍ hefur því sett undanúrslitaleikina á mánudagskvöldið klukkan 19.15. Njarðvík tekur þá á móti Haukum og Stjarnan 
sækir Snæfell heim. Þetta tryggir það jafnframt að bikaúrslitaleikur kvenna fer fram í Laugardalshöllinni laugardaginn 18. febrúar.

IE-deild karla:
KR-Stjarnan   89-87
KR: Joshua Brown 21, Robert Ferguson 15, Finnur 
Atli Magnusson 15, Martin Hermannsson 13, 
Hreggviður Magnússon 8, Emil Þór Jóhannsson 6, 
Dejan Sencanski 5, Skarphéðinn Freyr Ingason 4, 
Ágúst  Angantýsson 2.
Stjarnan: Justin Shouse 28, Keith Cothran 15/10 
stoðsendingar, Renato Lindmets 14, Marvin 
Valdimarsson 12, Jovan Zdravevski 9, Fannar Freyr 
Helgason 5, Guðjón Lárusson 4.
Haukar-Keflavík   73-71
Haukar: Emil Barja 23, Hayward Fain  13/10 
frák., Christopher Smith 12/19 frák/6 varin, Alik 
Joseph-Pauline 11, Örn Sigurðarson 6, Steinar 
Aronsson 5, Davíð Páll Hermannsson 2, Helgi 
Björn Einarsson 1. 
Keflavík: Jarryd Cole 22, Magnús Þór Gunnarsson 
14, Kristoffer Douse 11, Charles Michael Parker 
9, Valur Orri Valsson 6, Almar Guðbrandsson 4, 
Halldór Örn Halldórsson 3, Ragnar Albertsson 2.
STAÐAN:
Grindavík 15 14 1 1341-1160 28
KR 15 10 5 1321-1277 20
Stjarnan 15 10 5 1335-1248 20
Keflavík 15 10 5 1362-1250 20
Snæfell 15 9 6 1434-1336 18
Þór Þ. 15 9 6 1277-1216 18
Fjölnir 15 7 8 1298-1348 14
ÍR 15 6 9 1294-1367 12
Tindastóll 15 6 9 1274-1351 12
Njarðvík 15 6 9 1257-1284 12
Haukar 15 3 12 1150-1263 6
Valur 15 0 15 1133-1376 0

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Þeir gerast ekki stærri 
leikirnir í enska boltanum en leikir 
Manchester United og Liverpool, 
tveggja sigursælustu félaganna í 
sögu enskrar knattspyrnu. Fyrri 
tvær viðureignir liðanna í vetur 
hafa aðeins ýtt undir spennuna og 
eftirvæntinguna fyrir leikinn á 
Old Trafford í dag, ekki síst vegna 
málsins sem kom upp í deildarleik 
liðanna á Anfield í októbermánuði.

Patrice Evra, bakvörður Man-
chester United, sakaði Luis Suárez, 
framherja Liverpool, um kynþátta-
níð eftir leikinn og Úrúgvæmað-
urinn var síðan dæmdur í átta 
leikja bann af enska knattspyrnu-
sambandinu. Málið fór strax hátt 
í öllum fjölmiðlum og hefur ekki 
þagnað síðan. Í raun má segja að 
menn hafi í raun beðið eftir því í 
119 daga að þeir Suárez og Evra 
hittust á ný og í dag er komið að 
því. 

Sir Alex Ferguson, stjóri Man-
chester United, og Kenny Dalglish, 
stjóri Liverpool, hafa undanfarna 
fjóra mánuði þurft að svara ótelj-
andi spurningum um mál þeirra 
Suárez og Evra. 

„Allir þeir sem koma að þessum 
leik með einum eða öðrum hætti, 
þar á meðal fjölmiðlar, stuðnings-
menn og liðin sjálf, bera þá ábyrgð 
að þessa leiks verði aðeins minnst 
fyrir frábæran fótbolta en ekki 
einhvers annars,“ sagði Kenny 
Dalglish og bætti við: 

„Ég veit að allir vilja tala um 
Luis Suárez en hann er búinn að 
taka út sitt bann og er kominn 
aftur til baka. Það er kominn tími 
til að við komumst yfir þetta mál 
og höldum áfram,“ sagði Dalglish. 

„Við ætlum bara að halda áfram 
að sinna okkar starfi. Við höfum 
haldið okkar virðingu í gegnum 
allt þetta mál og ætlum bara að 
einbeita okkur að leiknum. Liver-
pool-menn hafa tjáð sig mikið um 
málið, en við höfum haldið okkur 
til hlés og það er að mínu mati 
rétta leiðin í svona málum,“ sagði 
Sir Alex Ferguson.

Flestir knattspyrnuáhugamenn 

munu þó örugglega bíða spenntast-
ir eftir því hvort þeir Luis Suárez 
og Patrice Evra heilsist fyrir leik 
og hvernig barátta þeirra á vellin-
um eigi eftir að þróast. 

Það er líka spurning hvort fleiri 
hljóðnemar eða fleiri myndavélar 
verði á vellinum fari svo að það 
sjóði aftur upp á milli þeirra. Eitt 
er nokkuð öruggt að Suárez mun 
draga sig út til hægri og sækja 

ítrekað á Patrice Evra því annars 
væri hann ekki að spila sinn leik.  

„Ég hef talað við Luis og ég veit 
að hann mun taka í höndina á Pat-
rice Evra og öðrum leikmönnum 
Manchester United fyrir leikinn,“ 
sagði Dalglish og Ferguson hefur 
ekki miklar áhyggjur af einu mest 
umtalaða handabandi síðari tíma.

„Ég hef ekki einu sinni hugsað 
um það og það er ekkert til 
umræðu og hefur aldrei verið til 
umfjöllunar innan okkar raða. 
Við erum bara að einbeita okkur 
að þessum fótboltaleik,“ sagði Sir 
Alex Ferguson.

Man. Utd. hefur unnið 7 af 8 síð-
ustu leikjum sínum í deild og bikar 
á móti Liverpool á Old Trafford 
og fær hér kjörið tækifæri til að 
hefna fyrir bikartapið á Anfield í 
síðasta mánuði. Það má búast við 
því að annað liðið fagni sigri í dag 
því jafntefli liðanna í október var 
aðeins annað af tveimur jafntefl-
um liðanna í síðustu 23 deildar-
leikjum. 

Leikur Manchester United og 
Liverpool hefst klukkan 12.45 í 
dag. Luis Suárez og Patrice Evra 
eru bara tveir af 22 frábærum fót-
boltamönnum á vellinum og allir 
þeirra vita fátt verra en að tapa á 
móti erkifjendunum. 

Það verður því barist fyrir 
hverjum bolta í 90 mínútur á Old 
Trafford. Stigin þrjú eru líka lið-
unum afar mikilvæg, United á í 
titilbaráttu við City og Liverpool-
menn lifa enn í voninni um sæti í 
Meistaradeildinni. Sigur í þessum 
leik væri stórt skref í átt að því að 
ná þeim markmiðum. 

 ooj@frettbladid.is

SUÁREZ OG EVRA HITTAST Á NÝ
Stórleikur helgarinnar í enska boltanum er viðureign erkifjendanna Manchester United og Liverpool á Old 
Trafford í hádeginu í dag en allir bíða spenntir að sjá hvað gerist á milli þeirra Luis Suárez og Patrice Evra.

FYRIR 119 DÖGUM Patrice Evra og Luis Suárez í leik Manchester United og Liverpool 
á Anfield í október. AFP

Sunnudagurinn 12. febrúar

15.45 SchenkerhöllinniHaukar FH–

Mánudagurinn 13. febrúar

19.30 DigranesiHK Fram–
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FÓTBOLTI „Ég verð að sitja uppi 
með það að ég hélt trúnaði við 
Ólaf og hélt hann vera rétta 
manninn í fjögur ár. Stigin töluðu 
svo sínu máli,“ sagði Geir Þor-
steinsson, formaður KSÍ, í við-
tali í útvarpsþættinum Boltinn á 
X-inu 977 í gær en hann var þar í 
ítarlegu viðtali. Þar svarar hann 
því hvort rétt hafi verið að veðja 
á Ólaf Jóhannesson sem lands-
liðsþjálfara. Geir sér ekki eftir 
því.

„Nei, ég sé ekki eftir því. Ég 
lít ekki á þessa ráðningu sem 
mistök. Ég sé ekki eftir þessum 
tíma.“

Í viðtalinu var farið um víðan 
völl og Geir segist meðal annars 
hafa kosið Sepp Blatter með góðri 
samvisku.

Viðtalið við Geir er aðgengilegt 
í heild sinni inni á Vísir.is.

Geir Þorsteinsson:

Sé ekki eftir að 
hafa ráðið Ólaf

GEIR OG ÓLAFUR Stóðu þétt saman er 
Ólafur stýrði landsliðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KÖRFUBOLTI KR vann mikilvægan 
tveggja stiga sigur 89-87 á Stjörn-
unni á heimavelli sínum í gær-
kvöldi þar sem Joshua Brown 
tryggði sigurinn með tveimur 
vítum þegar tvær sekúndur voru 
eftir af leiknum.

KR var lengst af yfir í leiknum 
sem jafnaðist í fjórða leikhluta. 
Allt virtist benda til þess að leikur-
inn yrði framlengdur þar til Keith 
Cothran braut á Brown í þriggja 
stiga skoti rétt fyrir leikslok.

„Við virðumst bara spila spenn-
andi leiki núna. Þetta spilaðist ekki 
eins og við ætluðum okkur. Mér 
fannst við hafa alla burði til að 

vera mun meira yfir í fyrri hálf-
leik. Glötuð víti og glataðir bolt-
ar gegnum gangandi allan leikinn 
valda okkur vandræðum,“ sagði 
Hrafn Kristjánsson þjálfari KR í 
leikslok.

„Við fáum umdeild víti í lokin en 
við gerum vel í að halda boltanum 
þangað til í lokin og taka ákvörð-
un,“ sagði Hrafn sem tók leikhlé 
fyrir vítaskot Brown þar sem lagt 
var upp með að hann klikkaði úr 
þriðja vítinu svo Stjarnan gæti 
ekki tekið leikhlé.

Í hinum leik gærkvöldsins komu 
Haukar á óvart með því að leggja 
Keflavík eftir framlengingu.   - gmi

KR vann sigur á Stjörnunni í háspennuleik:

Dýrt brot hjá Cothran

BARÁTTA Það var hart barist í DHL-höllinni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



213 KR. 
Á DAG

Stöð 2 Sport 2 og fylgistöðvar*

Á DAG

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

MANCHESTER UNITED – LIVERPOOL
BARDAGINN HEFST KL. 12:15  Í DAG

*MUTV, Liverpool TV og Chelsea TV

Í hádeginu í dag mætir Luis Suarez á Old Trafford 
eftir átta leikja bann. Ensku meistararnir eru sjálfir 

óðir í að hefna fyrir hrakfarirnar gegn Rauða 
hernum í bikarkeppninni um daginn. 

Þetta er bardaginn sem allir eru að tala um. 

TRYGGÐU ÞÉR BESTA SÆTIÐ!

EVRA VS SUAREZ

Stöð 2 Sport 2 og fylgistöðvar*
Í hádeginu í dag mætir Luis Suarez á Old Trafford 

eftir átta leikja bann. Ensku meistararnir eru sjálfir 
óðir í að hefna fyrir hrakfarirnar gegn Rauða

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT NÚNA
STOD2.IS – 512 5100
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FÓTBOLTI Lars Lagerbäck hélt í 
gær sinn fyrsta blaðamannafund 
síðan hann var kynntur til sög-
unnar sem nýr landsliðsþjálfari 
seint á síðasta ári. Þar tilkynnti 
hann þá leikmenn sem munu spila 
í vináttuleikjunum gegn Japan og 
Svartfjallalandi ytra í lok mánað-
arins.

En hann nýtti einnig tækifærið 
og fór yfir með ítarlegum hætti 
hvernig hann hyggst byggja upp 
landsliðið, bæði innan sem utan 
vallarins.

Lagerbäck tók sér drjúgan 
tíma til að kynna sín sjónarmið 
og þær leiðir sem hann ætlar sér 
að fara til að ná settum markmið-
um. Fundinn sátu einnig Heimir 
Hallgrímsson, aðstoðarþjálfari 
hans, sem og Eyjólfur Sverrisson, 
þjálfari U-21 liðsins, og Sigurður 
Ragnar Eyjólfsson, landsliðsþjálf-
ari kvenna. Greinilegt er að Lag-
erbäck ætlar sér að nýta þeirra 
krafta í þágu A-landsliðs karla 
og uppbyggingu þess á komandi 
árum.

Sænskur njósnari í teyminu
Tvö ný andlit eru í starfsteymi 
Lagerbäck. Roland Andersson 
verður „njósnari“ liðsins – það er 
að segja sérfræðingur hans um 
andstæðinga Íslands. Lagerbäck 
og Andersson hafa unnið lengi 
saman, bæði í landsliði Svíþjóðar 
og Nígeríu, en sá fyrrnefndi sagði 
nauðsynlegt að hafa mann í þessu 
hlutverki sem hann þekkir vel 
og treystir. Það reynir á skýr og 
góð samskipti þeirra, sérstaklega 
þegar stutt er á milli leikja. Guð-
mundur Hreiðarsson mun svo sjá 
um þjálfun markvarða.

„Númer eitt hjá mér er að vinna 
knattspyrnuleiki,“ sagði hann um 
hvað hann teldi mikilvægast í 
sínu starfi. Það væri eitt að reyna 
að spila eins og Barcelona eða 
spænska landsliðið en niðurstað-
an væri alltaf sú sama – að vinna 
leiki. „Besta leiðin til að vinna 
leiki er að spila vel.“

Það eru svo miklu fleiri atriði 
sem koma að því að ná aðalmark-
miðinu fram, svo sem agi (innan 
sem utan vallar), virðing, liðsheild 
og ekki síst hugarfar. Viljinn til að 
vinna leiki verður að vera til stað-
ar og hugarfarið verður að vera 
rétt.

„Það þarf auðvitað margt til að 
ná árangri, svo sem hæfileika, 
andlegan styrk og svo framvegis. 
En þetta snýst að stórum hluta um 
skapgerð og persónur leikmanna,“ 
sagði Lagerbäck. „Það þarf mis-
munandi leikmenn og hver hefur 
sína hæfileika en mín reynsla 
sýnir að þeir allra bestu eiga eitt 
sameiginlegt – allir hafa gríðar-
lega löngun til að vinna leiki og ná 

árangri. Það er hægt að temja sér 
slíkan hugsunarhátt en að mestu 
leyti er þetta meðfæddur hæfi-
leiki.“ 

Nýta styrkleika leikmanna
Lagerbäck hnykkir einnig á mik-
ilvægi þess að vera raunsær. „Við 
verðum að kunna að meta þá hæfi-
leika sem búa í okkar leikmönn-
um. Góður fótbolti snýst um að 
geta nýtt leikmennina og hæfi-
leika þeirra á sem bestan máta,“ 
sagði Lagerbäck. „Þetta fer einn-
ig saman með bjartsýni og trú á 

eigin getu.“ Hann kom einnig að 
fleiri þáttum sem snúa að leikað-
ferð („Ég vil spila 4-4-2“), mikil-
vægi æfinga og leikmannavali. 
Fyrir leikina tvo í lok mánaðarins 
valdi hann tvo átján manna hópa 
en enginn leikmannanna mun spila 
báða leikina. Hann fær því tæki-
færi til að kynnast sem flestum 
leikmönnum.

Fyrstu fjórir leikir liðsins undir 
stjórn Lägerbacks verða vináttu-
landsleikir gegn sterkum liðum 
á útivelli og segir hann að það sé 
mikilvægt að láta reyna vel á liðið. 

„Það er auðvitað ekki gott að tapa 
en um leið er mikilvægt að liðið 
taki framförum. Til þess er nauð-
synlegt að spila gegn eins sterkum 
liðum og mögulegt er.“

Lagerbäck hefur kynnt sér leiki 
íslenska liðsins á myndböndum 
og landsliðsmenn sem hafa spil-
að síðustu ár. Hann vill þó gefa 
öllum jafnt tækifæri á að sýna 
sig og sanna fyrir honum í eigin 
persónu. „En mestu máli skiptir að 
bestu leikmennirnir séu í landslið-
inu hverju sinni, óháð aldri,“ ítrek-
ar hann.

Megum ekki við klaufalegum mis-
tökum
Ísland hefur ekki náð góðum 
árangri í síðustu undankeppnum 
en Lagerbäck segir þó að liðið hafi 
oft spilað vel og í raun verið óhepp-
ið í mörgum leikjum. „En ef ég á 
að vera hreinskilinn þá fékk liðið 
á sig mörg klaufaleg mörk – í raun 
kjánaleg (e. silly). Liðið má ekki 
við slíkum mistökum ef það ætlar 
sér að vinna sterk lið,“ sagði hann 
og benti á mörk sem Ísland fékk 
á sig gegn Portúgal í síðustu und-
ankeppni. „Liðið spilaði oft vel en 
stundum þurfti það síðasta upp á – 
að koma boltanum yfir línuna. Þar 
komum við aftur að hugarfarinu 
og sigurviljanum sem getur haft 
mikið að segja í slíkum aðstæðum. 
Það er eitthvað sem öll lið þurfa að 
huga vel að.“

Ísland leikur gegn Japan 24. 
febrúar og Svartfjallalandi fimm 
dögum síðar. eirikur@frettabladid.is

NÚMER EITT ER AÐ VINNA LEIKI
Lars Lagerbäck, landsliðsþjálfari í knattspyrnu, hefur valið sína fyrstu landsliðshópa en á blaðamanna-
fundi í gær útlistaði hann hvaða leiðir hann ætlar að fara til að ná settum markmiðum. Leikmenn byrja 
með hreint borð hjá þjálfaranum sem valdi alls 36 menn fyrir leikina á móti Japan og Svartfjallalandi.

GÓÐIR SAMAN Lars Lagerbäck og Eyjólfur Sverrisson á blaðamannafundinum í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Samvinna þjálfara A-
landsliðs karla og U-21 landsliðs-
ins verður meiri en hingað til. Lars 
Lagerbäck sagði á blaðamanna-
fundi KSÍ í gær að hann vonaðist 
eftir góðu samstarfi við bæði Eyj-
ólf Sverrisson, þjálfara U-21 liðs-
ins, sem og Sigurð Ragnar Eyjólfs-
son þjálfara kvennalandsliðsins.

„Við höfum rætt saman um þessi 
mál og það hefur allt verið mjög 
jákvætt,“ sagði Eyjólfur um sam-
starf hans og Lagerbäcks fyrstu 
vikur þess síðarnefnda í starfi.

„Við ætlum að koma íslenska 
landsliðinu á hærri stall. U-21 liðið 
er undirbúningur fyrir A-liðið og 
þar fá strákarnir fyrstu kynni af 
þessu umhverfi. Við munum sam-
ræma okkar aðferðir, allt frá leik-
skipulagi að agareglum, svo að 
leikmenn sem koma úr U-21 lands-
liðinu í A-landsliðið viti að hverju 
þeir eru að ganga.“

Lagerbäck leggur áherslu á að 
láta lið sín spila samkvæmt 4-4-2 
leikkerfinu og Eyjólfur mun því 
innleiða þá leikaðferð í sitt lið.

„Við ræddum þessi mál ítarlega 
og auðvitað þarf að haga þessum 
málum eftir aðstæðum hverju 
sinni. En ég tel að við getum stillt 
upp í 4-4-2 enda mikilvægt að 
þessi tvö lið stilli saman strengi 
sína á þennan máta,“ segir Eyj-
ólfur og er óhræddur við að prófa 
nýja hluti.

„Ég lít á þetta sem tækifæri til 
að bæta við mig og læra af Lars 
sem er hokinn af reynslu í þessum 
bransa. Þetta er mjög spennandi 
tækifæri fyrir mig.“ - esá

Eyjólfur Sverrisson:

U-21 spilar 4-4-2 
eins og A-liðið

EYJÓLFUR SVERRISSON Kynnir hér 
hópinn sinn í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Leikur við Japan 24. febrúar

Markmenn:
Gunnleifur Gunnleifsson FH
Hannes Þór Halldórsson KR

Varnarmenn: 
Hjálmar Jónsson IFK Gautaborg
Arnór Sveinn Aðalsteinsson Hönefoss
Guðmundur Kristjánsson Breiðablik
Skúli Jón Friðgeirsson KR
Hallgrímur Jónasson Sönderjyske
Elfar Freyr Helgason AEK Aþena

Miðjumenn:
Helgi Valur Daníelsson AIK
Theódór Elmar Bjarnason Randers
Steinþór Freyr Þorsteinsson Sandnes
Ari Freyr Skúlason Sundsvall
Haukur Páll Sigurðsson Valur
Þórarinn Ingi Valdimarsson ÍBV

Sóknarmenn:
Gunnar Heiðar Þorvaldsson Norrköping
Arnór Smárason Esbjerg
Matthías Vilhjálmsson FH
Garðar Jóhannsson Stjarnan

Leikur við Svartfjallaland 29. febrúar

Markmenn:
Stefán Logi Magnússon Lilleström
Haraldur Björnsson Sarpsburg

Varnarmenn: 
Indriði Sigurðsson Viking
Grétar Rafn Steinsson Bolton
Birkir Már Sævarsson Brann
Bjarni Ólafur Eiríksson Stabæk
Ragnar Sigurðsson FCK
Sölvi Geir Ottesen FCK
Hjörtur Logi Valgarðsson IKF Gautaborg

Miðjumenn:
Emil Hallfreðsson Hellas Verona
Aron Einar Gunnarsson Cardiff
Kári Árnason Aberdeen
Jóhann Berg Guðmundsson AZ
Rúrik Gíslason OB
Eggert Gunnþór Jónsson Wolves

Sóknarmenn:
Birkir Bjarnason Standard Liege
Alfreð Finnbogason Lokeren
Gylfi Þór Sigurðsson Swansea

Landsliðshóparnir hans Lars Lagerbäck

Hilton stóll
kr. 49.000,-

SVARTUR &
BRÚNN

Hilton 3ja sæta
kr. 89.000,-

SVARTUR &
BRÚNN

Hilton 2ja sæta
kr. 69.000,-

SVARTUR &
BRÚNN

ReLax 3ja sæta
kr. 159.000,-

SVARTUR &
BRÚNN

ReLax stóll
kr. 89.000,-

SVARTUR &
BRÚNN

Hallanlegt bak 
og fótskemill 
báðum megin

Ótrúlega þægilegt !
Allir sitja vel !

U-21 landsliðshópurinn
Markmenn:  Arnar Darri Pétursson (Sönder-
jyske), Ásgeir Þór Magnússon (Valur)
Árni Snær Ólafsson (ÍA)

Varnarmenn: Hólmar Örn Eyjólfsson 
(Bochum), Finnur Orri Margeirsson (Breiða-
blik), Jóhann Laxdal (Stjarnan), Eiður Aron 
Sigurbjörnsson (Örebro), Brynjar Gauti Guð-
jónsson (ÍBV), Hörður Björgvin Magnússon 
(Juventus)

Miðjumenn:  Þórarinn Ingi Valdimarsson 
(ÍBV), Björn Daníel Sverrisson (FH), Dofri 
Snorrason (KR), Guðmundur Þórarinsson 
(ÍBV), Jón Daði Böðvarsson (Selfoss), Egill 
Jónsson (KR)

Sóknarmenn: Kristinn Steindórsson 
(Halmstad), Aron Jóhannsson (AGF), Björn 
Bergmann Sigurðarson (Lilleström), Þorsteinn 
Már Ragnarsson (KR)
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SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

Endursýnt efni frá liðinni 
viku.

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 Dickens og Ísland 
11.00 Guðsþjónusta í Seltjarnaneskirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 
Útvarpsleikhúsið: Yfirvofandi 15.00 Sprotar - 
fyrirtæki framtíðarinnar 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Úr tónlistarlífinu 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 kvölds-
ins 22.20 Sker 23.15 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar

10.25 Söngvakeppni Sjón-
varpsins 2012 (5:5) Úrslitaþátt-
ur (e)

12.15 Meistaradeild í hestaí-
þróttum (1:21) (e)

12.30 Silfur Egils

13.50 Mannslíkaminn (2:4) (In-
side the Human Body) (e)

14.45 Djöflaeyjan (e)

15.30 Bikarkeppnin í hand-
bolta Bein útsending frá leik Hauka 
og FH

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Skellibær (44:52)

17.40 Teitur (21:52)

17.50 Veröld dýranna (43:52)

18.00 Stundin okkar

18.25 Við bakaraofninn (5:6) 

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Landinn

20.10 Höllin (3:20) (Borgen) 

21.15 Ojos de Brujo á Listahá-
tíð 2011 Upptaka frá tónleikum 
hljómsveitarinnar sem er frá Barce-
lona og leikur bræðing úr hipphoppi 
og flamenkótónlist.

22.05 Sunnudagsbíó - Síðasti 
dansari Maós (Mao‘s Last Dancer) 
Mynd byggð á sjálfsævisögu Li Cunx-
in sem útsendarar frú Maó námu á 
brott þegar hann var 11 ára og fluttu 
til Beijing að læra listdans. 

00.00 Silfur Egils (e)

01.20 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.40 Rachael Ray (e)
10.20 Rachael Ray (e)
11.05 Dr. Phil (e)
12.25 Dr. Phil (e)
13.10 Málið (5:8) (e)
13.40 90210 (4:22) (e)
14.30 America‘s Next Top 
Model (9:13) (e)
15.20 Once Upon A Time 
(6:22) (e)
16.10 HA? (20:31) (e)
17.00 7th Heaven (9:22) 
17.45 Outsourced (22:22) (e)
18.10 The Office (17:27) (e)
18.35 Survivor (10:16) (e)
19.25 Survivor (11:16) Nú er 
komið að því að rifja upp hvað gerst 
hefur í þáttaröðinni til þessa.
20.10 Top Gear (6:6) 
21.00 Law & Order: Special 
Victims Unit (20:24) Ungri konu er 
nauðgað og svo er hún myrt. Fljót-
lega grunar lögregluna að morð-
ið gæti tengst væntanlegri afhjúp-
un fórnarlambsins á hneyksli í kjöt-
iðnaðinum.
21.50 The Walking Dead (2:13) 
Það er erfitt fyrir hópinn að draga 
fram lífið. Sum þeirra eru illa haldinn 
og þarf hluti hans að leggja sig í lífs-
hættu til að bjarga þeim.
22.40 House (23:23) (e)
23.30 Prime Suspect (3:13) (e)
00.20 The Walking Dead (2:13) (e)
01.00 Grammy Awards 2012 
Grammy-verðlaunahátíðin er sýnd 
í beinni útsendingu. Kynnir er rapp-
goðsögnin LL Cool J, en Þetta er í 
fyrsta sinn í sjö ár sem einn kynn-
ir heldur utan um þessa stærstu 
tónlistarhátíð ársins Meðal þeirra 
sem troða upp eru Adele, Rihanna, 
Coldplay Bruno Mars, Nicki Minaj og 
Taylor Swift.
04.00 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.05 PGA 
TOUR Year-in-Review 2011 (1:1) 
09.00 Dubai Desert Classic (4:4) 
13.00 AT&T Pebble Beach 2012 
(3:4) 16.00 Dubai Desert Clas-
sic (4:4) 18.00 AT&T Pebble Beach 
2012 (4:4) 23.30 Golfing World 
00.20 ESPN America

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 

14.30 Golf fyrir alla 

15.00 Frumkvöðlar

15.30 Eldhús meistranna

16.00 Hrafnaþing

17.00 Græðlingur

17.30 Svartar tungur

18.00 Björn Bjarnason

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 sólarhring-
inn  

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Hundagengið
12.00 Spaugstofan
12.25 Nágrannar 
13.25 Nágrannar
14.10 American Dad (6:18)
14.35 The Cleveland Show 
(9:21) 
15.00 American Idol (9:39) 
15.45 Týnda kynslóðin (22:40)
16.15 Kalli Berndsen - Í nýju 
ljósi (6:10) 
16.50 Spurningabomban (3:10)
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (22:24) 
19.40 Sjálfstætt fólk (18:38) Jón 
Ársæll heldur áfram mannlífsrann-
sóknum sínum, tekur hús á áhuga-
verðu fólki og kynnist því eins og 
honum einum er lagið. 
20.20 The Mentalist (8:24) 
Fjórða serían af frumlegri spennu-
þáttaröð um Patrick Jane, sjálfstætt 
starfandi ráðgjafa rannsóknarlögregl-
unnar í Kaliforníu. Hann á að baki 
glæsilegan feril við að leysa flók-
in glæpamál með því að nota hár-
beitta athyglisgáfu sína. En þrátt fyrir 
það nýtur hann lítillar hylli innan lög-
reglunnar.
21.05 The Kennedys (6:8)
21.50 Boardwalk Empire (1:12) 
Önnur þáttaröð af þessari marg-
verðlaunuðu seríu sem skartar Steve 
Buscemi í hlutverki stórkallsins 
Nucky Thompson, sem réði lögum 
og lofum í Atlantic City á bannárun-
um snemma á síðustu öld.
22.45 60 mínútur
23.30 The Daily Show: Glo-
bal Edition 
23.55 The Glades (6:13) Saka-
málaþættir sem segja frá lífi og starfi 
lögreglumannsins Jim Longworth.
00.45 V (2:10)
01.30 Supernatural (2:22) 
02.15 Ben Hur (1:2) Fyrri hluti 
magnaðrar sögu um hinn uppreisna-
gjarna Ben Hur sem er tekinn til 
fanga af rómverska hernum. Það var 
vinur hans sem sveik hann og Ben 
Hur ákveður að gera allt til þess að 
sleppa úr prísundinni og leita hefnda.
03.50 Ben Hur (2:2)
05.25 American Dad (6:18) 
05.50 Fréttir Stöðvar 2

06.30 EastEnders  08.05 QI  12.15 
Top Gear  13.55 Come Dine With Me  
15.35 QI  17.35 Michael McIntyre‘s 
Comedy Roadshow  18.20 The Graham 
Norton Show  19.05 Lee Evans Big 
Tour  20.00 Live at the Apollo  20.45 QI 
Children in Need Special  21.15 QI  21.45 
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow  
22.30 The Graham Norton Show  23.15 
Lee Evans Big Tour  00.10 Live at the 
Apollo  01.00 QI  02.00 QI Children in 
Need Special  02.30 Michael McIntyre‘s 
Comedy Roadshow  03.20 The Graham 
Norton Show

09.40 Isa´s stepz  09.55 Osman og 
Jeppe  10.10 Gepetto News  10.40 
Dybfrosne forfrysninger  10.45 Historien 
om penge  11.00 DR Update - nyhe-
der og vejr  11.10 BingoBoxen  11.25 
Jagten på husets sjæl  11.55 OBS  
13.00 Gudstjeneste i DR Kirken  13.40 
Downton Abbey  14.35 Lykke  15.30 
HåndboldSøndag  17.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret  18.00 Oceaner af liv  
19.00 Lykke  20.00 21 Søndag  20.40 
SportNyt  20.50 Clement Søndag  21.30 
McBride  22.55 Maria Wern. Fremmed 
fugl  23.40 Ramt! - trafikkens unge ofre 

09.55 V-cup alpint  10.45 V-cup lang-
renn  11.10 V-cup skiskyting  12.40 V-cup 
skøyter  13.15 V-cup langrenn  14.45 
V-cup skøyter  15.40 V-cup hopp  16.15 
Sport i dag  16.30 Underveis  17.00 
Bokprogrammet  17.30 Newton  18.00 
Søndagsrevyen  18.45 Sportsrevyen  
19.15 Fjellfolk  19.55 Hjortekalven  20.10 
Ei iskald verd  21.00 Livets mange sider  
21.50 Billedbrev  22.00 Kveldsnytt  22.15 
Filmbonanza  22.45 Broen  23.45 Ikke 
gjør dette hjemme  00.15 Lille Dorrit  
01.05 Melodi Grand Prix 2012 Finale 

08.00 17 Again
10.00 It‘s Complicated
12.00 Ástríkur á Ólympíuleik-
unum
14.00 17 Again
16.00 It‘s Complicated
18.00 Ástríkur á Ólympíuleik-
unum
20.00 Run Fatboy Run
22.00 Apocalypto
00.15 The Things About My Folks
02.00 Unknown
04.00 Apocalypto

15.30 Íslenski listinn

15.55 Bold and the Beautiful

16.55 Bold and the Beautiful

17.40 Falcon Crest (6:30) 

18.30 ET Weekend

19.15 Ísland í dag - helgar-
úrval

19.40 The Glee Project (6:11) 

20.25 American Idol (8:39) 

21.10 American Idol (9:39) 

21.55 Damages (3:13)

22.40 Damages (4:13) 

23.25 Falcon Crest (6:30) 

00.10 ET Weekend

00.55 Íslenski listinn

01.20 Sjáðu

01.45 Fréttir Stöðvar 2 

02.30 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

10.55 Spænski boltinn: Osas-
una - Barcelona

12.40 EAS þrekmótaröðin EAS 
þrekmótaröðin er stigakeppni fjög-
urra móta þar sem reynir á þrek, 
styrk og þol keppenda. Sigurvegarar 
mótaraðarinnar hljóta titilinn „Hraust-
asti karl Íslands“ og „Hraustasta kona 
Íslands“

13.10 Þýski handboltinn: 
Hannover - Bergischer

14.35 New York - LA Lakers Út-
sending frá leik í NBA-deildinni.

16.25 Þýski handboltinn: Kiel 
- Huttenberg BEINT

18.05 Spænski boltinn: Osas-
una - Barcelona 

19.50 La Liga Report

20.20 Spænski boltinn: Real 
Madrid - Levante

22.30 Boston - Chicago BEINT 
leik í NBA-deildinni.

00.20 Þýski handboltinn: Kiel 
- Huttenberg

07.50 Sunderland - Arsenal

09.40 Tottenham - Newcastle

11.30 Everton - Chelsea

13.20 Wolves - WBA BEINT

15.45 Aston Villa - Man. City 
BEINT

18.00 Sunnudagsmessan Guð-
mundur Benediktsson og Hjörvar 
Hafliðason fara yfir leiki helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni. Öll mörkin og 
umdeildu atvikin eru skoðuð og leik-
irnir krufðir til mergjar.

19.20 Man. Utd. - Liverpool

21.10 Sunnudagsmessan

22.30 Wolves - WBA

00.20 Sunnudagsmessan

01.40 Aston Villa - Man. City

03.30 Sunnudagsmessan

07.00 Alpint  07.45 Vinterstudion  08.00 
Rapport  08.05 Vinterstudion  08.45 
Alpint  09.30 Vinterstudion  10.15 
Skidor  11.15 Vinterstudion  11.25 Motor  
11.40 Vinterstudion  11.45 Alpint  12.30 
Vinterstudion  13.00 Skidor  14.30 
Vinterstudion  15.00 Motor  15.10 
Ishockey  16.55 Sportnytt  17.00 Rapport  
17.10 Regionala nyheter  17.15 Landet 
runt  18.00 Sportspegeln  18.30 Rapport  
18.55 Regionala nyheter  19.00 Så 
ska det låta  20.00 Äkta människor  
21.00 Damages  21.45 Motor  22.40 
Melodifestivalen 2012 

> Stöð 2 kl. 21.50
Boardwalk Empire
Verðlaunaþáttaröðin Boardwalk Empire snýr aftur á Stöð 
2 í kvöld. Þetta er önnur þáttaröðin um Enoch „Nucky“ 
Thompson, spilltan pólitíkus sem var aðalmaðurinn í 
Atlantic City á bannárunum í Bandaríkjunum. Í fyrsta 
þættinum ræðst Ku Klux Klan á bruggverk-
smiðjuna hjá Chalky og nú þarf Nucky að 
stilla til friðar. Van Alden fær eiginkonu sína 
í heimsókn en þarf á sama tíma að sjá 
um kasólétta hjákonuna. Al Capone hefur 
áhuga á að stækka viðskiptasvæði sitt með 
ólöglegri áfengissölu og Nucky kemst í kast 
við lögin.

> Meryl Streep
„Dýr föt eru ekkert nema sóun 
á peningum.“
Leikkonan Meryl Streep er ekki 
hrifin af að eyða peningunum 
sínum í dýran fatnað og segir 
tísku vera fyrirbæri sem hún 
skilji ekki. Hún leikur aðal-
hlutverkið á móti Alec 
Baldwin í kvikmynd-
inni It‘s Complicated 
á Stöð 2 Bíó í dag 
klukkan 10 og 16.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLA

Boardwalk Empire hlaut Golden Globe verðlaunin í fyrra sem besti drama-
þátturinn auk þess sem Steve Buscemi var valinn  besti leikarinn í dramaþáttum.
Önnur þáttaröðin af þessari mögnuðu sögu hefst á sunnudagskvöld kl. 21:50.

Boardwalk Empire hlaut Golden Globe verðlaunin í fyrra

HVERJUM GETUR ÞÚ TREYST?
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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.Endursýnt efni frá liðinni viku.

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 
Til allra átta 14.40 Listræninginn 15.20 
Málstofan 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Glæta 
17.05 Matur er fyrir öllu 18.00 Kvöldfréttir 
18.17 Skurðgrafan 18.50 Veðurfregnir 18.53 
Dánarfregnir 19.00 Leikritakvöld Útvarpsins 
19.00 Þau stóðu í sviðsljósinu: Helga 
Valtýsdóttir 20.00 Garðskúrinn 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur Passíusálma 
22.20 Fyrr og nú 23.15 Stefnumót 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Söngvakeppni Sjónvarpsins 
2012 - Lögin í úrslitum (4:4) (e) 
10.55 Hvert stefnir Ísland? 
12.00 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
12.40 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
13.20 Kastljós (e)
14.00 Kiljan (e)
14.50 EM í knattspyrnu Hitað upp fyrir 
EM í knattspyrnu í sumar. 
15.25 Hvað veistu? - Goðsagnir um 
karla og konur (e)
15.55 Útsvar (Hverag. - Fljótsdalshé.) (e)
17.00 Ástin grípur unglinginn
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Bombubyrgið (17:26) (e)
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ævintýri Merlíns (5:13) (The Ad-
ventures of Merlin) Breskur myndaflokkur.
20.30 Söngvakeppni Sjónvarpsins 
2012 Beint úr Hörpu. Í kvöld keppa lögin 
sjö sem komust í úrslit um það hvert þeirra 
verður framlag Íslands til Söngvakeppni evr-
ópskra sjónvarpsstöðva í Aserbaídsjan í maí. 
22.30 Hitabeltisþruma (Tropic Thunder) 
Leikarar neyðast til að verða eins og her-
mennirnir sem þeir eiga að vera að leika. At-
riði í myndinni eru ekki við hæfi barna.
00.15 Sylvia (Sylvia) Bandarísk bíómynd 
um samband Sylviu Plath og Teds Hughes. 
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.50 Rachael Ray (e)
12.25 Rachael Ray (e)
13.10 Rachael Ray (e) 
13.55 Dr. Phil (e)
14.35 Dr. Phil (e)
15.20 Being Erica (13:13) (e) 
16.05 Live To Dance (6:8) (e)
16.55 Pan Am (12:14) (e)
17.45 7th Heaven (8:22)
18.30 The Jonathan Ross Show (12:19) (e)
19.20 Minute To Win It (e)
20.05 America‘s Funniest Home Vid-
eos (9:48) Bráðskemmtilegur fjölskylduþátt-
ur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot. 
20.30 Eureka (6:20) Carter fer í drauga-
lega útilegu með Kevin sem gæti endað 
með skelfingu og Henry íhugar að segja 
Grace sannleikann.
21.20 Once Upon A Time (6:22) David 
Nolan verður að velja á milli eiginkonu sinn-
ar og Mary Margaret eftir að hann fellur fyrir 
þeirri síðarnefndu. Í ævintýralandi eru tíma-
mót í lífi draumaprinsins.
22.10 Saturday Night Live (8:22) Stór-
skemmtilegur grínþáttur. Í þáttunum er gert 
grín að ólíkum einstaklingum úr bandarískum 
samtíma. Boardwalk Empire-stjarnan Steve 
Buscemi er gestastjórnandi kvöldsins og 
bregður sér í hin ýmsu hlutverk.
23.00 Rocky V (e)
00.45 HA? (20:31) (e)
01.35 Jimmy Kimmel (e)
02.20 Jimmy Kimmel (e)
03.05 Whose Line is it Anyway? (e)
03.30 Real Hustle (2:20) (e)
03.55 Smash Cuts (21:52) (e)
04.20 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.40 Champions 
Tour Year-in-Review 2011 (1:1) 08.35 In-
side the PGA Tour (6:45) 09.00 Dubai De-
sert Classic (3:4) 13.00 AT&T Pebble Beach 
2012 (2:4) 16.00 Dubai Desert Classic (3:4) 
18.00 AT&T Pebble Beach 2012 (3:4) 23.00 
Golfing World 23.50 ESPN America

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta 
18.00 Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30 
Eldað með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 
Græðlingur 21.30 Svartar tungur 22.00 
Björn Bjarnason 22.30 Tölvur tækni og vís-
indi 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 Bubbi og 
Lobbi 00.00 Hrafnaþing

06.30 EastEnders  07.00 Fawlty Towers  09.10 
Keeping Up Appearances  10.15 Keeping Up 
Appearances  11.15 My Family  12.20 My Family  
13.20 QI  14.25 QI  15.30 QI  16.00 QI  16.35 QI  
17.00 Doctor Who  18.00 Doctor Who Confidential  
19.00 Strictly Come Dancing  20.15 Strictly Come 
Dancing  21.10 Hustle  22.00 The Whistleblowers  
22.50 PAs  23.45 Doctor Who  00.45 Doctor Who 
Confidential  01.45 Strictly Come Dancing  

09.25 Ramasjang Mix  09.50 Aaron Stone  10.15 
Batman - Den tapre og den modige  10.40 Troldspejlet 
2012  11.00 DR Update - nyheder og vejr  11.10 
Tidens tegn  11.55 Sign up  13.20 Ved du hvem du 
er?  14.20 Tæt på en dronning  15.10 X Factor  16.10 X 
Factor Afgørelsen  16.40 Før søndagen  16.50 Sporløs  
17.20 Held og Lotto  17.30 TV Avisen med vejret  17.55 
SportNyt  18.10 De kære dyrebørn  19.00 Downton 
Abbey  20.00 Wallander - skytten  21.30 Nettet  23.20 
Ræk mig lyddæmperen

09.15 Sportslørdag  09.30 V-cup kombinert  
10.15 Sportslørdag  10.25 V-cup skiskyting  11.15 
Sportslørdag  11.25 V-cup langrenn  12.25 V-cup 
skiskyting  13.15 V-cup langrenn  15.00 V-cup 
skøyter  17.00 Sport i dag  18.00 Lørdagsrevyen  
18.45 Lotto-trekning  18.55 Melodi Grand Prix 
2012 Finale  20.10 Norsk attraksjon  20.40 Melodi 
Grand Prix 2012 Finale  21.45 Program ikke fastsatt  
22.00 Kveldsnytt  22.15 Slumdog Millionaire  
00.15 Brille  00.45 Dansefot jukeboks m/chat 

09.00 Vinterstudion  09.30 Alpint  10.15 
Vinterstudion  10.40 Motor  11.05 Vinterstudion  
11.30 Skidor  12.15 Vinterstudion  12.30 Alpint  
13.15 Skidor  14.35 Vinterstudion  15.10 Rapport  
15.15 Min stad  15.30 Bröderna Reyes  16.25 Dag  
16.50 Helgmålsringning  16.55 Sportnytt  17.00 
Rapport  17.15 Go‘kväll  18.00 Sverige!  18.30 
Rapport  18.45 Sportnytt  19.00 Melodifestivalen 
2012  20.30 Sherlock  22.00 Rapport  22.05 
Jonathan Ross show  22.50 Bröderna Reyes  
23.45 Rapport  23.50 Dag 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.15 The Glee Project (6:11) 
12.00 Bold and the Beautiful
13.45 American Idol (8:39) 
14.30 The Block (6:9) 
15.15 Sjálfstætt fólk (17:38) 
15.55 Two and a Half Men (9:16)
16.20 Modern Family (10:24)
16.45 ET Weekend
17.30 Íslenski listinn Brynjar Már Valdi-
marsson og Erna Hrönn Ólafsdóttir kynna Ís-
lenska listann þar sem tuttugu vinsælustu lög 
vikunar eru kynnt ásamt tveimur nýjum sem 
líkleg eru til vinsælda.
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
20.05 The Invention Of Lying Óvenju-
leg, rómantísk gamanmynd sem gerist í 
heimi þar sem hugtakið lygi er ekki til. Það 
segja allir sannleikann, alltaf. Mark Bell-
ison (Ricky Gervais) er handritshöfundur 
sem er í þann mund að missa vinnuna og 
glata tækifærinu sem hann hefur á því að 
vinna ástir Önnu (Jennifer Garner). Dag einn 
þegar hann situr við dánarbeð móður sinnar, 
ákveður hann að róa hana niður með sögu 
um betri stað og býr til himnaríki. Starfsfólk 
sjúkrahússins heyrir þessa sögu og telur hana 
sanna, fljótlega verður hann orðinn hálfgerð-
ur spámaður og er sá eini í heiminum sem 
kann að ljúga.
21.45 Temple Grandin Sannsöguleg og 
áhrifarík mynd sem byggð á ævi Temple 
Grandin og fjallar um glímuna við einhverfu 
sem hún greindist með ung að árum. Í 
dag er hún einhver þekktasti búfjárfræðing-
ur Bandaríkjanna og nýtur mikillar virðing-
ar þar vestra.
23.35 The Abyss Magnþrungin spennu-
mynd sem gerist í undirdjúpunum. Nokkrir færir 
frístundakafarar eru tilneyddir til að vinna hættu-
legt sérverkefni fyrir bandaríska flotann.
02.20 Rush Hour 3 Þriðja myndin í 
hinum geysivinsæla myndaflokki um tvíeykið 
bardagaglaða sem heldur hér áfram að berj-
ast gegn ótíndum glæpamönnum.
03.50 Pineapple Express
05.40 Fréttir Stöðvar 2

08.40 Someone Like You
10.15 Legally Blonde
12.00 Hachiko: A Dog‘s Story
14.00 Someone Like You
16.00 Legally Blonde
18.00 Hachiko: A Dog‘s Story
20.00 Avatar
22.40 Austin Powers in Goldmember
00.15 The Lookout
02.00 Premonition
04.00 Austin Powers in Goldmember
06.00 Run Fatboy Run

16.40 Nágrannar
18.25 Cold Case (10:22)
19.10 Spurningabomban (3:10)
20.00 Wipeout - Ísland
20.55 Týnda kynslóðin (22:40)
21.25 Twin Peaks (7:22) 
22.15 Numbers (6:16)
23.00 The Closer (8:15)
23.45 Cold Case (10:22) 
00.30 Til Death (2:18)(3:18)(4:18)(5:18) 
02.00 Íslenski listinn
02.25 Sjáðu
02.50 Spaugstofan
03.15 Týnda kynslóðin (22:40) 
03.40 Spurningabomban (3:10)
04.25 Fréttir Stöðvar 2 
05.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

11.00 Spænsku mörkin
11.35 New York - LA Lakers
13.25 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu 
13.55 Þýski handboltinn: Hannover - 
Bergischer BEINT. 
15.35 Golfskóli Birgis Leifs (4:12) 
16.00 Arsenal - Aston Villa FA bikarinn.
17.45 OK búðamótið
18.20 La Liga Report
18.50 Spænski boltinn: Osasuna - 
Barcelona BEINT
21.00 Þýski handboltinn: Hannover - 
Bergischer
22.25 Spánn: Osasuna - Barcelona

09.00 Premier League Review 2011/12
09.55 Liverpool - Tottenham
11.45 Premier League Preview
12.15 Man. Utd. - Liverpool BEINT
14.45 Everton - Chelsea BEINT
17.15 Tottenham - Newcastle BEINT
19.30 Sunderland - Arsenal
21.20 Blackburn - QPR
23.10 Swansea - Norwich
01.00 Fulham - Stoke.

> Stöð 2 kl. 20.05
The Invention Of Lying 

Ricky Gervais leikur aðalhlutverkið 
í þessari bráðfyndnu mynd sem 
gerist í heimi þar sem allir segja 
sannleikann, alltaf! Mark Bellison er 
sá fyrsti sem uppgötvar að það er 
hægt að ljúga og auðvitað 
trúa honum allir. Jennifer 
Garner leikur einnig í 
myndinni en Gervais 
er handritshöfundur 
og leikstjóri myndar-
innar ásamt Matthew 
Robinson.

Stöð 2 hefur á morgun sýningar á annarri 
þáttaröð snilldarþáttanna Boardwalk Empire 
og ég get varla beðið. Ég legg áherslu á „varla“ í 
þessu samhengi því að ég er sannarlega búinn 
að bíða rólegur eftir því að sjá þættina, að því 
leyti að ég hef stillt mig um að taka forskot á 
sæluna og nálgast þættina á netinu.

Ég er annars algjör sökker fyrir „stórum“ 
sjónvarpsseríum þar sem mikið er lagt upp 
úr framleiðslugæðum og sagan snýst að 
mestu um margbrotnar og misvandaðar en 
vel skrifaðar og leiknar aðalpersónur.

Önnur álíka þáttaröð sem ekki er 
komin til sýninga hér á landi, og ég 
veit ekki hvort er væntanleg, en 
vert er að mæla með er Boss. Sú 

skartar engum öðrum en leikjöfrinum Kelsey 
„Fraiser“ Grammer í aðalhlutverki. Grammer 
fékk einmitt Golden Globe-verðlaunin á dög-
unum fyrir eftirminnilega túlkun sína á spilltum 

borgarstjóra Chicago í þessum þáttum. 
Skemmtileg andstaða við annan 
gæðaþátt, Borgen (Höllina) á Rúv, þar 
sem aðalhetjan hefur aðra nálgun á 
pólitíkina, alla vegana fram til þessa.

Stærð og umfang mega sín 
hins vegar lítils ef ekki er vandað til 

sögunnar. Margir þættir hafa lagt 
upp með fögur fyrirheit en 

reynst svo vera heljarinnar 
drasl, eins og þættirnir 
Terra Nova.

VIÐ TÆKIÐ ÞORGILS JÓNSSON OG GÓÐA STÖFFIÐ

Stærðin og það sem skiptir máli
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„Það er óneitanlega gaman að myndin fái 
svona mikla athygli,“ segir Óskar Þór Axels-
son, leikstjóri myndarinnar Svartur á leik. 
Bandaríski vefmiðillinn Hollywood Reporter 
telur íslensku myndina vera eina af sjö 
myndum sem vert er að fylgjast með á kvik-
myndahátíðinni í Berlín. 

Svartur á leik, eða Black ś Game eins og hún 
er titluð á ensku, hefur verið á miklu heims-
hornaflakki undanfarið þrátt fyrir að enn eigi 
eftir að frumsýna hana hér á landi. Myndin 
var sýnd á kvikmyndahátíð í Rotterdam á dög-
unum en bæði leikstjórinn og aðalleikarinn, 
Þorvaldur Davíð Kristjánsson, fylgdu henni 
eftir þangað. 

Myndin fékk góða dóma þar sem leikarinn 
Damon Younger fær sérstakt hrós frá gagn-

rýnanda vefsíðunnar Twitchfilm.com. 
„Það er alltaf smá stressandi að frumsýna 

fyrir fullum sal af fólki en þetta gekk mjög 
vel og við fengum jákvæð viðbrögð,“ segir 
Óskar og bætir við að áhorfendur hafi verið 
að tengja vel við íslenska raunveruleikann í 
myndinni. „Af því sem ég hef fengið að heyra 
þykir myndin endurspegla íslenskt umhverfi 
og veruleika vel.“ Svartur á leik er byggð á bók 
Stefáns Mána og gerist í undirheimum Reykja-
víkurborgar í lok tíunda áratugarins. 

Óskar ætlar ekki að fylgja myndinni til Berl-
ínar en hlakkar til að heyra af viðtökunum. 
„Ég kemst því miður ekki í þetta sinn en ég 
fylgist spenntur með. Það verður líka spenn-
andi að frumsýna hér heima.“ Myndin verður 
frumsýnd hér á landi í mars.  - áp

Óskar Þór ánægður með viðtökurnar 

ÁNÆGÐUR Óskari Þór Axelssyni líkar vel við athyglina 
sem mynd hans Svartur á leik hefur fengið úti í heimi. 
Hér er hann ásamt Stefáni Mána, höfundi bókarinnar 
sem myndin er byggð á.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nanna Kristín Magnúsdóttir, leikkona og einn af 
stofnendum Vesturports, er nú að búa sig og fjöl-
skyldu sína undir flutning til Vancouver í Kan-
ada. Þangað hyggst leikkonan flytjast á næstu 
mánuðum til að setjast á skólabekk í Vancouver 
Film School og takast á við nám í handritagerð 
fyrir kvikmyndir og sjónvarp. 

Vancouver Film School er mjög virtur skóli og 
langt, strangt og erfitt ferli að komast þar inn. 
Nanna Kristín má því una sátt við sitt og vera 
stolt af þessum árangri.

Til að minnka búslóðina fyrir flutningana 
hefur Nanna Kristín, ásamt Tobbu Marinós 
og nokkrum öðrum, boðað til bílskúrssölu á 
KEX Hosteli Skúlagötu 28, á sunnudaginn milli 
klukkan 11 og 17. Þar verður að finna allt frá 
barnafötum til húsgagna og alvöru bílskúrssölu-
andrúmsloft mun svífa yfir vötnum.  - trs

Nanna lærir 
handritagerð

HELDUR UTAN 
Nanna Kristín 
flytur með 
fjölskylduna til 
Vancouver.

„Það er mannréttindabrot að geta 
ekki keypt sitt rauðvín,“ segir 
Aðalbjörn Tryggvason, söngvari 
rokksveitarinnar Sólstafa.

Ekki eru allir á eitt sáttir við 
ákvörðun ÁTVR og stjórnvalda 
um að banna sölu á rauðvíni ensku 
rokksveitarinnar Motörhead hér á 
landi. Ástæðan sem gefin var upp 
var sú að nafnið sé vísun í amfeta-
mínneyslu og sveitin syngi um 
stríð, óábyrgt kynlíf og fíkniefni.

„Tónlist er list og það er verið 
að kenna rauðvín við listform. 
Hvernig geturðu sagt að listform 
stuðli að eiturlyfjaneyslu, stríði 
og óábyrgu kynlífi. Þetta er út í 
hött,“ segir Motörhead-aðdáand-
inn Aðalbjörn, sem er ósáttur við 
gang mála. „Þetta er bara plebb-

ismi. Á hvaða öld lifum við eig-
inlega? Þú tekur ekki LSD þótt 
þú hlustir á Let it Be. Börn eru 
í tölvuleikjum og þau fara ekki 
að drepa fólk. Þetta er forræðis-
hyggja af verstu sort,“ segir hann 
og bætir við: „Þegar ég sá þetta á 
netinu hugsaði ég: „Af hverju er ég 
ekki ofbeldishneigður? Þá myndi 
ég bara skalla einhvern. Ég á ekki 
til orð.“

Bergur Geirsson úr poppsveit-
inni Buff, sem er einnig mik-
ill Motörhead-maður, er á sama 
máli og Aðalbjörn. „Þetta er þessi 
hræsni sem er í stjórnsýslunni og 
víðar. ÁTVR myndi leyfa Winston 
Churchill-koníak þó að hann hafi 
verið spíttfíkill og drykkjumaður. 
Ef það kæmi Bítlabjór í ríkið yrði 

hann örugglega leyfður.“
Annar grjótharður Motörhead-

aðdáandi er Vésteinn Valgarðs-
son. „Mér þykir miður að geta 
ekki keypt mér Motörhead-vín. 
Mér finnst ástæðurnar sem eru 
gefnar upp fyrir því hljóma hjá-
kátlega. Þær hljóma eins og geð-
þóttaákvörðun. Ef við myndum 
nota sama mælikvarða á allt þá 
myndu þeir örugglega banna ýmis-
legt sem þeir leyfa núna. Ég skil 
ekki af hverju ég ætti ekki að geta 
keypt mér þetta rauðvín,“ segir 
Vésteinn svekktur.

Blaðamaður reyndi einnig að 
ná tali af Jóa Motörhead, fyrrum 
trommuleikara Egó, við vinnslu 
fréttarinnar en ekki náðist í hann.

 freyr@frettabladid.is

AÐALBJÖRN TRYGGVASON:  FORRÆÐISHYGGJA AF VERSTU SORT

Mannréttindabrot að geta 
ekki keypt rauðvínið sitt

ÓSÁTTIR MOTÖR-
HEAD-AÐDÁENDUR
Aðalbjörn Tryggvason, 
Bergur Geirsson og Vésteinn 
Valgarðsson eru ósáttir við 
að mega ekki kaupa sér 
Motörhead-rauðvín í ÁTVR sem 

Lemmy og 
félagar í 

Motör-
head 
standa 
fyrir.

Agnar Ólason 

Aldur: 21 árs
Starf: Vél-
skólanemi, 
útgerðarmaður 
og formaður 
Karlakórs Sjó-
mannaskólans.
Foreldrar: Óli Björn Einarsson, 
húsasmiður og Kristbjörg Sigurðar-
dóttir, verðandi ferðamálafræðingur.
Hjúskaparstaða: Einhleypur.
Búseta: Bý í Reykjavík eins og er, 
en er aðfluttur frá Kópaskeri.
Stjörnumerki: Tvíburi. 

Agnar er formaður Karlakórs Sjómanna-
skólans sem sigraði söngkeppni Tækni-
skólans í síðustu viku og keppir fyrir 
hönd skólans í Söngkeppni framhalds-
skólanna.

Krassandi  ævintýraleikrit
í leikstjórn     Sigga Sigurjóns

MIÐASALA Á NETINU: LEIKFELAG.IS
NETFANG: MIDASALA@LEIKFELAG.IS
MIÐASÖLUSÍMI: 4 600 200

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX

FRAMLEITT AF LEIKFÉLAGI AKUREYRAR Í SAMSTARFI VIÐ BORGARLEIKHÚSIÐ

Lau 11/2 kl.16 UPPSELT
Lau 11/2 kl.19 UPPSELT
Sun 12/2 kl.19 UPPSELT
Fim 16/2 kl.19 örfá sæti laus

Fös 17/2 kl.19 UPPSELT
Lau 18/2 kl.16 UPPSELT
Lau 18/2 kl.19 UPPSELT
Sun 19/2 kl.19 örfá sæti laus

Fim 23/2 kl.19 örfá sæti laus
Fös 24/2 kl.19 UPPSELT
Lau 25/2 kl.16 UPPSELT
Lau 25/2 kl.19 UPPSELT
Sun 26/2 kl.16 ný sýning

Lifestream Bowel+ 
meltingarensímin tryggja betri meltingu,
meiri upptöku á næringaefnum og góða
líðan í maga og ristli.

Regluleg inntaka tryggir vellíðan.

Inniheldur: 

Nútíma meðhöndlun á matvælum 
eyðileggur ensímin í matnum, 
því skortir flesta meltingarensím
nema við séum reglulega á hráfæði.

lífræn bætiefni fyrir alla - heilsa til framtíðar
Fæst: Apótekum, heilsubúðum og Krónunni.

ngu,
óða

Bragðgott,  2 tsk á dag
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Sigur Rós á fullu
Jónsi og félagar í Sigur Rós hafa 
bókað sig á tónlistarhátíðirnar 
Summer Sonic í Japan sem verður 
haldin 18. og 19. ágúst og á Win-
terthur í Sviss sem verður haldin 
viku síðar. Þekktir flytjendur hafa 
boðað komu sína á Summer Sonic, 
eða Green Day, Rihanna, New 
Order og Idol-söngvarinn Adam 

Lambert. Sigur Rós 
hafði áður tilkynnt 
um þátttöku sína 
á Bestival-hátíð-
inni sem verður 
haldin í Englandi 
í september. 

Hljóm-
sveitin 
gefur í vor 
út sína 
sjöttu 
hljóð-
versplötu 
en upp-
tökum 
á henni 
lauk fyrir 
skömmu. 
 - mþl, fb

Sumarbæklingur
Heimsferða
fylgir Fréttablaðinu í dag

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi  

á sunnudagsmorgnum  
kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur

Fimm ný lög í vikunni
Unnsteinn Manuel Stefánsson og 
félagar í hljómveitinni Retro Stef-
son hafa átt miklum vinsældum að 
fagna hér á landi síðustu misseri. 
Nýjasta lagið þeirra, 
Qween, er nú mest 
selda lag landsins en 
það er af væntanlegri 
breiðskífu sveitarinnar 
sem krakkarnir vinna 
hörðum höndum 
að þessa 
dagana. Virðist 
vinnan ganga 
vel því ef 
marka má 
Facebook-
síðu 
sveitarinnar 
var lögð 
lokahönd á 
heil fimm ný lög 
í vikunni.

1 Lilja hrærð yfir viðbrögðunum

2 Nýtt framboð Lilju 
Mósesdóttur með ríflega...

3 Bíða vitna að utan í máli Egils

4 Trésmiður fær ekki bætur eftir 
vinnuslys

5 Tveir laumufarþegar gripnir í 
Sundahöfn
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